
Виховувати людину – означає визначати долю нації. 

Схиархимандрид Іоанн  

Пам’ятка для куратора 
 

Реалізація завдань виховання у студентських групах здійснюється через 

інститут кураторів (лат. curator – опікун). Діяльність куратора спрямована на 

здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування 

національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток 

індивідуальних якостей майбутнього фахівця. 

Діяльність куратора здійснюється на підставі Статуту закладу, 

Концепції виховної роботи з огляду на особливості й традиції закладу 

(«Концепція виховної роботи в Івано-Франківському національному 

медичному університеті»). Зміст його діяльності визначається Законом 

України «Про вищу освіту», Державною національною програмою «Освіта» 

(«Україна XXI століття»), «Національною доктриною розвитку освіти 

України у XXI столітті», відповідними інструктивно-методичними 

документами Міністерства освіти і науки України, МОЗ України. 

Згідно зі своїм соціальним статусом і функціональними обов'язками 

куратор академічної групи у своїй діяльності реалізує конкретні виховні 

функції. Результати його діяльності систематично обговорюються на 

засіданнях кафедр, раді кураторів згідно з планом роботи навчального 

закладу. 

Діяльність куратора визначається планом виховної роботи, 

розробленим на навчальний рік згідно з перспективним та річним 

плануванням вищого навчального закладу. Адміністративно куратор 

академічної групи підпорядкований завідуючому кафедри та Голові Ради 

Кураторів. 

Важливою умовою перебування куратора на цій посаді є викладання 

лекційного курсу чи ведення семінарсько-практичних занять в академічній 

групі як мінімум один рік. 

 Куратор академічної групи виконує аналітичну, організаторську та 

соціальну функції.  

 Аналітична функція передбачає планування та організацію 

виховної роботи з урахуванням міжособистісних стосунків у колективі, 

мотивів навчальної та пізнавальної діяльності студентів, рівня їх 

інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей, соціально-

побутових умов життя, стану здоров'я, результатів навчання тощо.  

 Організаторська функція полягає у залученні студентів до різних 

видів діяльності: пізнавальної, суспільно-корисної, ціннісно-орієнтаційної та 

ін. Вона забезпечує також надання необхідної допомоги студентському 

самоврядуванню, творчим групам, радам тощо.  

 Функція соціалізації реалізується у гуманістично-орієнтованій 

взаємодії «педагог — студент». Куратор академічної групи допомагає 

вихованцю в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних 

норм, цінностей, дотриманні засад духовного повноцінного буття. Він бере 



на себе місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивними 

соціальними ролями. Водночас сам куратор виступає суб'єктом соціалізації, 

оскільки переймає та переосмислює соціальний досвід, носієм якого є 

студентство. 

ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

1.Регулярно, згідно плану куратора, зустрічатися з групою, реалізувати 

на ―виховних годинах‖ заплановані заходи. 

2.Проводити виховну роботу за основним напрямкам, формувати 

світогляд студента як гармонійно розвинутої, високоосвіченої, соціально-

активної й національно-свідомої людини. 

3.Спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушення, бездуховності, антигромадської діяльності. 

4.Сприяти формуванню студентського колективу, який бореться за 

високу успішність і відмінну поведінку, в цій роботі куратор спирається на 

студентський актив групи. 

5.Направляти роботу активу і кожного студента так, щоб у групі 

панувала творча атмосфера, дружба і взаємодопомога, які сприяли б 

повному розвитку здібностей студента. 

6.Систематично цікавитись життям групи, бути старшим товаришем і 

другом для кожного студента, знати кожного студента: його успіхи в 

навчанні, науковій роботі, характер, схильності, плани на майбутнє, 

матеріальне положення, але не перетворювати роботу наставника в дрібне 

опікунство і не заважати ініціативі студентів. 

7.Регулярно (не менш як один раз у 2 тижні) зустрічатися з групою, 

активом групи, допомагати активу групи у виконанні намічених заходів. 

8.Систематично цікавитись поточною успішністю, разом з активом 

групи критично обговорювати результати успішності, розкривати недоліки у 

навчанні і допомагати їх усувати. 

9.Виявляти здібності студентів до науково-дослідної роботи і 

допомагати  її організовувати. 

10.Регулярно відвідувати студентів, які мешкають в гуртожитку, 

цікавитись умовами життя і побуту студентів, які мешкають на приватних 

квартирах, проводити з ними виховну роботу. 

11.Систематично вести індивідуальну роботу зі студентами, які 

потребують особливої уваги. 

Основні напрямки роботи куратора: 

1. Культурно-масова робота 

 Відвідання університетських концертів 

 Відвідання виставок, вистав, перегляд фільму в кінотеатрі 

 Подорожі 

 Відвідання пам’яток культури 

 Зустріч з відомими людьми Прикарпаття 

 

2. Участь в навчальному процесі: 



 Контроль за відвідуванням студентами лекцій, практичних занять 

 Контроль за своєчасним відпрацюванням лекцій, практичних 

занять, незадовільних оцінок 

 Контроль успішності студентів 

 Залучення студентів до наукової роботи (СНТ, олімпіади, 

конференції, конгреси тощо) 

 

3. Нацонально- патріотичне та духовно-просвітницьке  

виховання 

 Виховна година на тему «Ми матір називаємо святою» 

 Бесіда на тему «Україна-єдина країна!» 

 Бесіда на тему «Ми не хочемо війни!» 

 Участь у проведенні Хресної дороги 

 Проведення бесід щодо виховання моральних якостей студента 

 Зустріч з місіонерами «Дошлюбні стосунки пари» 

 Зустріч з тематичними людьми «Проблема абортів в Україні» 

 Відвідання музею Небесної Сотні 

 Відвідання реквієм «Білі Ангели» 

 

4. Участь в суспільно-громадській роботі:  

 Участь у проведенні благодійних акцій 

 Участь у роботі волонтерських організацій. 

 Залучення до громадських організацій (EMSA, студентський 

парламент тощо) 

 Участь в заходах щодо охорони навколишнього середовища, 

благоустрою кафедр 

 

5. Пропаганда здорового способу життя 

 Бесіда «Скажемо палінню прощавай» 

 Бесіда «Снід – чума 21 століття» 

 Бесіда на тему інфекційних захворювань та їх запобігання 

 Бесіда «Ми обираємо здоровий спосіб життя» 

 Бесіда на тему про шкідливість алкоголю 

 Бесіда «Вдумайся, та зроби свій вибір на користь здоров’я» 

 Залучення до спортивних секцій та мистецьких гуртків 

університету. 

 

6. Профілактика девіантної поведінки (Девіантна поведінка — 

вчинок, дії людини, що не відповідають офіційно встановленим чи фактично 

сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам).  

 Бесіда на тему «Проблеми моральних цінностей сучасної молодої 

людини‖. 

 Бесіда на тему «Конфлікти та способи їх усунення». 



 Виховна година на тему «Як запобігти суїциду у молодіжному 

середовищі».  

 Бесіда на тему «Конфлікт в колективі, як його уникнути», 

використання порад Дейла Карнегі 

 

7. Виховна робота щодо правил поведінки в громадських місцях, 

на кафедрах, гуртожитках, організації житлово-побутових умов 

 Бесіда на тему «Культура побуту у студентському гуртожитку». 

 

8. Розвиток лідерських якостей студентів 

 Залучення студентів до студентських організацій університету 

 Ознайомлення з роботою клубів, гуртків, спортивних секцій, які 

діють на базі університету. 

 Виховна година на тему «Молодіжний рух в Україні». 

 Бесіда на тему «Умови ефективного функціонування 

студентського самоврядування».  

 Проведення бесід щодо розвитку особистості 

 

9. Профорієнтаційна робота 

 Бесіда на тему ―Моя майбутня професія‖. 

 Перегляд й обговорення фільмів про професію.  

 Зустрічі з успішними фахівцями.  

 


