
Звіт куратора групи СОА-16-1 

доцента кафедри практики іноземної мови та методики викладання 

факультету міжнародних відносин 

Орловської Ольги Володимирівни 

за І семестр 2016-2017 н. р. 

За звітний період: 

1. Проведено бесіду зі студентами групи «Про організацію навчального процесу у 

2016-2017 н. р.» (01.09.2016 р.) та кураторські години згідно графіку (щотижня, четвер, 

4 пара). 

2. Проведено інструктаж з безпеки життєдіяльності (08.09.2016). 

3. Зорієнтовано студентів до благодійної допомоги воїнам АТО, зокрема придбання 

продуктових наборів та написання листів до Дня захисника України (жовтень-листопад 

2016 р.). 

4. Організовано привітання хлопців групи з Днем захисника України (13.10.2016 р.). 

5. Відвідування музею університету (корпус № 5) (20.10.2016). 

6. Студенти групи СОА-16-1 разом зі студентами інших груп долучилися до 

організації святкування Дня кафедри під керівництвом ст. викл. Мазур Ю. Я. та кураторів 

груп (11.11.2016 р.). 

7. Проведення батьківських зборів з обговорення та аналізу результатів атестації 

групи СОА-16-1 зі студентами та батьками, за участю декана факультету проф. Третька В.В. 

та завідувача кафедри проф. Бідюк Н.М. 

8. Відбувся похід до театру імені Старицького для перегляду балету «Есмеральда» 

(17.11.2016). 

9. Відвідування заходу у бібліотеці університету на тему «Історія перших 

університетів та студентства» (18.11.2016). 

10. Інструктаж з техніки безпеки перед літніми канікулами (01.12.2016). 

11. Відвідано студентський гуртожиток №4 згідно встановленого графіку. 

12. Проводились виховні бесіди зі студентами групи, які пропускають заняття та 

мають академічну заборгованість (Діденко Р., Худицька Н.) (листопад 2016 р. – 

грудень 2016 р.). 

13. Контроль успішності студентів (протягом семестру). 

14. Контроль відвідуваності студентами лекційних та практичних занять (протягом 

семестру). 

15. Обговорення та аналіз підсумків І семестру (19.12.2016).



 

Тематика виховних годин, проведених куратором групи СОА-16-1 

доц. Орловська О.В. у І семестрі 2016-2017 н. р. 

 

1. Про організацію навчального процесу у 2016-2017 н. р. (01.09.2016). 

2. Інструктаж з безпеки життєдіяльності (08.09.2016). 

3. Організація роботи студентів-першокурсників у період інтенсивної навчальної діяльності 

(15.09.2016). 

4. Соціально-психологічна адаптація студентів до навчального процесу (22.09.2016). 

5. Про зміни до закону України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку вищої 

педагогічної освіти в Україні (29.09.2016). 

6. Ознайомлення студентів з органами Студентського самоврядування (06.10.2016). 

7. Привітання хлопців групи з Днем захисника України (13.10.2016). 

8. Самоорганізація студента в процесі навчання (20.10.2016). 

9. Пізнання студентами своїх психологічних якостей. Проведення психологічного тестування 

(27.10.2016). 

10. Навички емоційної саморегуляції (03.11.2016). 

11. Обговорення та аналіз результатів першої атестації (10.11.2016). 

12. Способи релаксації та боротьби зі стресом (17.11.2016). 

13. Про підсумки навчального процесу у першому семестрі 2016-2017 н. р. та план роботи на 

ІІ семестр (24.11.2016). 

14. Інструктаж з техніки безпеки перед зимовими канікулами (01.12.2016). 

 

Тематика виховних годин, запланованих куратором групи СОА-16-1 

доц. Орловська О. В. на ІІ семестр 2016-2017 н. р. 

 

1. Про організацію навчального процесу у ІІ семестрі 2016-2017 н. р. (березень 2017 р.). 

2. Профілактична бесіда з протидії розповсюдженню негативних явищ у молодіжному 

середовищі (березень 2017 р.). 

3. До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (березень 2017). 

3. Формування потреби у студентів до здорового способу життя (квітень 2017 р.). 

5. Сучасні проблеми молоді, наслідки впливу шкідливих речовин(квітень 2017 р.). 

6. Що треба знати про ВІЛ та СНІД? (квітень 2017 р.). 

7. Донорство. Ти можеш врятувати життя(квітень 2017 р.). 

9. Родинні цінності в контексті національних традицій(травень 2017 р.). 

10. Гендерні аспекти спілкування в студентській групі(травень 2017 р.). 

11. Про підсумки навчального процесу у другому семестрі 2016-2017 н. р. (травень 2017 р.). 



12. Інструктаж з техніки безпеки перед літніми канікулами (червень 2017 р.). 

Тематика виховних бесід, проведених куратором групи СОА-16-1 

доц. Орловською О. В. у І семестрі 2016-2017 н. р.  

у студентському гуртожитку №4 

 

1. Проведення бесіди зі студентами про норми поведінки в університеті, 

гуртожитках, поза їх межами та виховання бережливого ставлення до майна 

(15.09.2016). 

2. Поведінка в екстремальних ситуаціях: надання першої медичної допомоги 

(10.11.2016). 

 

Тематика виховних бесід, запланованих куратором групи СОА-16-1 

доц. Орловською О. В. на ІІ семестр 2016-2017 н. р. 

у студентському гуртожитку №4 

 

1. Гуртожиток – мій рідний дім (особиста гігієна, гігієна побуту)» (23.01.2017). 

2. Поводься з іншими так, як би ти хотів щоб поводилися з тобою (квітень 

2017 р.). 

 

 


