
                  Звіт про роботу кураторів груп за ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

       2021-2022 навчальний рік був не простий в плані організації виховної 

роботи. Педагогічний колектив коледжу працював в особливих умовах. Якщо в 

першому семестрі куратори груп керувались в роботі Тимчасовими 

рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів в Луцькому 

педагогічному коледжі в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби, то в другому семестрі  виховна робота в групах 

організовувалась  в онлайн- режимі в зв’язку з оголошенням воєнного стану. 

Проте  куратори груп доклали максимум зусиль, працюючи в таких складних 

умовах, для професійного та особистісного становлення наших студентів як 

майбутніх педагогічних фахівців.  

       Всі виховні заходи в другому  семестрі 2021-2022 н. р. проводились  і в 

онлайн, і в офлайн режимі залежно від ситуації. Головний акцент зроблено на 

використання групових та індивідуальних форм роботи, оскільки довелося  

відмовитися від організації масових заходів. 

        Кожен викладач, студент нашого закладу  зрозумів, якими цінними і 

важливими  є мир, злагода, розуміння, добро. У наше мирне, врівноважене життя 

увірвалося таке страшне слово «війна». Але ми віримо, що сила духу, мужність, 

справедливість переможуть. Саме це стало лейтмотивом виховної роботи, що 

проводилась в групах в другому  семестрі.                                                                                                                                  

          Зокрема, семестр розпочався заходами до  18-20 лютого, коли в кожній 

академічній групі були згадані ці дні як одні з найтрагічніших сторінок сучасної 

історії. У ці дні вся країна, як і весь світ, з особливим щемом згадує і вшановує 

пам’ять Героїв Небесної Сотні, які стали символом боротьби нашого народу за 

Свободу і Гідність. Пам’ятні заходи в онлайн-режимі були проведені в групах 

11ПО, 1ММ, 1-В, 3-В,1-Г, 12ДО, 31ДО, 2-Б, 2-В, 3ФК, 1ФК,3-Д. 

        Усі ми працюємо задля Перемоги. Тому надзвичайно важливо підтримувати 

один одного у цей непростий час. Саме так діяли куратори груп, щоденно 

проводячи індивідуальну роботу зі студентами і залучаючи їх до волонтерської 



діяльності, до участі в благодійних акціях, флешмобах, тематичних виховних 

годинах та інших заходах.  

       Так, в лютому,  кураторами груп, викладачами словесних дисциплін, в 

онлайн- форматі було проведено круглий стіл «Гідність нації у мові», де 

студенти і викладачі дискутували про значення рідної мови в житті людини, нації 

та держави. 

        8 травня в багатьох групах відбулись тематичні  виховні заходи, присвячені 

Дню пам’яті і примирення(11ММ, 1-В, 2-А, 4-А, 3-В, 1-Г, 4-Г та інші). 

        У День вишиванки, в травні, було організовано флешмоб в онлайн- режимі, 

до якого долучилися групи 2-Г, 11ПО,1-А, 3-Г, 3-В  та інші. В цей же день було 

проведено тематичний виховний захід – арткластер «Вишиванка – код нації», 

який складався з тематичних блоків, організаторами яких були куратори груп – 

викладачі словесних дисциплін Шуст Л., Дмитренко Н., Вірста С., Гончарук О., 

Дзямулич Н. Захід було організовано надзвичайно майстерно, з глибоким 

розумінням важливості теми. 

        Впродовж семестру куратори залучали студентів до волонтерської 

діяльності. Зокрема,  надавалась посильна допомога тимчасово переміщеним 

особам, що проживають в  гуртожитку закладу. Студенти разом з кураторами 

допомагали продуктами, майже всі академічні групи  взяли участь у благодійній  

акції «Великодній кошик», в акції «Допоможи учневі зібратись до школи». 

Студенти – волонтери проводили з дітьми ігри та розваги, конкурси та інші 

заходи як впродовж семестру, так і в літній період.  

        Під час Днів науки ,в травні,у коледжі було  проведено спільний захід 

циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки та психології і методичного 

об’єднання кураторів груп –психолого-педагогічний семінар « Формування 

громадянської компетентності сучасної молоді: теоретичний та практичний 

аспекти», за результатами роботи якого підготовлено до друку методичні 

рекомендації для кураторів академічних груп. 

 



         В другому семестрі 2021-2022 н.р.  підготовлено до другу 12 випуск 

Збірника сценаріїв викладачів коледжу, до якого подано 27 сценаріїв, різних за 

змістом, формою та метою використання.   

         Вся виховна робота в групах проводилась відповідно до Стратегії 

національно – патріотичного виховання  на 2020-2025 роки, відповідно до якої 

МОН України затвердило заходи щодо реалізації  Концепції національно- 

патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Серед основних 

складових виокремлено громадсько- патріотичне, духовно – моральне 

,військово-патріотичне та екологічне виховання. 

        Саме ці напрями виховання є пріоритетними при організації виховної 

роботи кураторами груп зі студентами коледжу.  

  


