
Звіт про роботу кураторів груп за І семестр 2022-2023 н.р.  

       Один  із найактуальніших напрямів у вихованні студентської молоді в 

умовах сьогодення - це громадянсько-патріотичне виховання. Оскільки у період 

війни, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, виникає 

необхідність у переосмисленні тих форм, методів, засобів виховання, які 

спрямовані на посилення національно-патріотичного виховання молодих 

людей. 

       Отож, сьогодні перед педагогами і ,особливо, перед кураторами груп стоїть 

завдання – формування нового українця, що діє на основі національних та 

європейських цінностей.  Сьогодні, як ніколи, потрібні нові підходи і нові 

шляхи до виховання патріотизму як базової якості особистості. 

       Саме над цим в цьому навчальному році і працює методичне об’єднання 

кураторів груп, основу діяльності якого складає робота по формуванню 

са8модостатнього громадянина-патріота України, готового до виконання 

громадянських та конституційних обов’язків. 

        Так, вже в І семестрі 2022-2023 н.р. підготовлено до друку методичні 

рекомендації на допомогу кураторам груп «Формування громадянської 

компетентності в сучасної молоді(теоретичний і практичний аспекти)».Ці 

рекомендації-результат спільного засідання циклової комісії шкільної, 

дошкільної педагогіки, психології та методик і методичного об’єднання 

кураторів груп. Вони містять як теоретичні матеріали, так і зразки сценаріїв з 

досвіду роботи кураторів груп з відповідної тематики. 

         Також в листопаді, в День української писемності та мови, було проведене 

засідання методичного об’єднання кураторів груп у формі арткластеру 

«Вишиванка – броня нації», на якому всі учасники засідання переконались, що 

вишиванка – це не лише частина традиційного народного строю, а й символ 

нескореності українського духу у XXI столітті, невід’ємна складова сучасної 

української зброї. Інформація, отримана кураторами груп, може бути 

використана при проведенні виховних годин в групах. 



          Уваги заслуговують всі заходи національно- патріотичного виховання, 

проведені в групах в першому семестрі цього навчального року. Всі вони 

надзвичайно різнопланові як за змістом, так і за формою. Проте, умовно їх 

можна розділити таким чином: 

          1. Традиційні тематичні виховні та інформаційні години. Ось лише деякі з 

них: 

 година спілкування «Якщо ти українець-будь ним» (Дацюк В., 31ПО); 

 тематичні виховні години, присвячені Революції Гідності : «Вистояли на 

Майдані-переможемо у війні» (Стрельбіцька О.,21 ПО), «Україна- країна 

нескорених» (Чемерис І., 1 ДО); 

 «Згадати все. Пам’ять роду (до роковин Голодомору)» (Луцюк Ю., 11 

ФДО); 

 «Формування здорового способу життя в українських 

традиціях»(Хомярчук А., 2-Г); 

 «УПА: боротьба, що триває», присвячена 80-річчю створення УПА 

(Стрельбіцька О., 21 ПО) та ряд інших; 

             2.Інтерактивні форми виховної роботи: 

 «круглий стіл» «Якою буде моя рідна Україна після закінчення 

війни»(Ткачук С., 2-В) та «круглий стіл» «Мовна ситуація в Україні в 

контексті російсько-української війни» (Стрельбіцька О., 21 ПО); 

 лекція-форум «Шлях до Незалежності» до 350-річчя від дня народження 

Пилипа Орлика(Павлюк Н., 2 ММ); 

 інтерактив «Духовні скарби України» з нагоди Дня писемності та мови  

(Дмитренко Н., 2-А); 

 брейн-ринг до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди (Вірста 

С.,Бахомент С., 1-В); 

 студенти 21 ММ (Степанюк А.) були на прем’єрі  пластично-поетичного 

перформансу «І ожила добра слава-слава України» у виконанні акторів 

драмтеатру; 



 літературно-музичний перформанс «Україна,що змінила нас» до Дня 

Гідності і Свободи (Павлюк Н., Кравець А.); 

 благодійний марафон-ярмарок до свята Андрія, до якого долучилися 

студенти бакалаврату; 

 тренінг «Українець-це звучить гордо», проведений спільно з Молодіжним 

центром Волині (Бахомент С.,1-В).      

                  3.Особливої уваги заслуговує волонтерська та благодійницька 

робота, до якої активно долучаються студенти нашого закладу вищої освіти. 

Зокрема: 

 неодноразово в групах збирали продукцію та грошову допомогу для 

наших захисників; 

 долучились до благодійної акції «Зігрій солдата» (писали листи воїнам, 

готували індивідуальні подарунки: теплі речі, термобілизну, чай, каву, 

солодощі) з проведенням екскурсії у волонтерський штаб гуманітарної 

допомоги «Ангар» (Стрельбіцька О., 21 ПО); 

 участь у благодійному марафоні «Разом непереможні» ,ініційованого 

Департаментом культури Луцької міської ради (зібрали для ЗСУ 12 184 

грн.) (куратори Кравець А., Павлюк Н.); 

 долучились до благодійного народного ярмарку  «Українська культура 

незламна» (куратори Кравець А, Павлюк Н.); 

  допомагали фасувати продукти для передачі на фронт у Волинському 

обласному Центрі національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства; 

 майстер-клас по виготовленню окопних свічок, організований Лісівничим 

молодіжним центром (Бахомент С., 1-В).  

                       4.З метою вивчення рідного краю, рідного міста в цьому семестрі 

проведено надзвичайно багато екскурсій. Ось лише деякі з них: 

 подорож-екскурсія до Луцького замку «Знати минуле-поважати 

майбутнє» (Галабуз А.); 



 екскурсія у Волинський краєзнавчий музей на історичну годину, 

присвячену Революції Гідності та Помаранчевій революції (Стрельбіцька 

О., 21 ПО); 

 костюмована екскурсія містом( Нарихнюк С., 21 ДО); 

 екскурсія-квест містом «Кликуни Луцька», організована Ольгою Галан 

(Луцюк Ю., 21ФДО); 

 екскурсія в музей історії Луцького братства(Степанюк А., 21 ММ). 

                  Тобто, з усією впевненістю можна стверджувати, що в умовах 

воєнного стану ми ще більше активізували виховну роботу в групах зі 

студентською молоддю по формуванню у них активної громадянської позиції, 

патріотичної свідомості, ціннісного ставлення до українського народу та 

Батьківщини. Особливо слід відзначити кураторів, які найбільш активні та 

креативні при проведенні різноманітних  заходів : Кравець А.І., Павлюк Н.М., 

Стрельбіцька О.О., Ябковська С.П., Степанюк А., Чемерис І.В., Нарихнюк 

Н.Ю., Вірста С.Є., Хомярчук А.П., Луцюк Ю.А., Дмитренко Н.С., Ткачук С.М., 

Северіна Л.Є. та інші.  

          Вся інформація про проведену роботу  є в соціальних мережах на сторінці 

у Fb «Методичне об’єднання кураторів груп». 

          

       


