
План роботи куратора академічної групи МІТ-619 

Ященко Лариси Олександрівни 

на 2021-2022 навчальний рік 

п’ятниця І тиждень 12-00 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

1 2 3 

1 Зустріч з групою, екскурсія по університету з 

новим студентом групи (Повзиком Є. Ю.). 

Обговорення щодо придбання карти проїзду, 

військового квітка та можливості отримання 

соціальної стипендії новим студентом групи. 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

03.09.2021 

2 Нагадування про обов’язкове проходження 

медогляду (флюорографії) усіма студентами групи 

(за строком). 

Обговорювання питань обов’язкового відвідування 

занять з усіх предметів.  

Відвідування МІТу з метою надання Повзику Е.Ю. 

повного списку дисциплін для усунення 

розходжень згідно з індивідуальним планом 

навчання (у осінньому семестрі – строк становить 

30.11.2021 р). 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

17.09.2021 

3 Проведення бесіди щодо правил проживання та 

поведінки у гуртожитку університету. 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

01.10.2021 

4 Нагадування студентам групи про свято 14 жовтня 

- День захисників та захисниць України.  

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

15.10.2021 

5 Обговорювання цілей і принципів навчання 

сучасного студентів у ВНЗі. 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

 

29.10.2021 



1 2 3 

6 Обговорення поточних питань (присутність на 

заняттях, оформлення військового квітка). 

Перевірка відвідування студентами занять на 

платформі Teams (зв’язку з дистанційним 

навчанням) та перевірка успішності навчання 

групи. Перевірка студентів на предмет їх 

присутності на заняттях; перевірка журналу групи. 

12.11.2021 

7 Профілактичні та виховальні бесіди зі студентами, 

що часто не відвідують заняття. Спілкування з 

батьками студентів. 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

26.11.2021 

8 Організація участі студентів у профорієнтаційній 

роботі. Перевірка студентів на предмет їх 

присутності на заняттях; перевірка журналу групи. 

Нагадування студентам про успішну підготовку до 

залікового тижня та сесії. 

10.12.2021 

9 Перевірка успішності студентів по наявності 

заліків та допусків до іспитів. 
24.12.2021 

10 Обговорювання результатів зимової сесії. Рейтинг 

успішності за осінній семестр. 

Щоденна перевірка здач боргів пройдешньої сесії 

студентів Повзика Є. та Стукана Р. (у випадку 

наявності боргів). 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

04.02.2022 

13 Нагадування правил проживання та поведінки у 

гуртожитку університету. Поточні питання. 

Перевірка студентів на предмет їх присутності на 

заняттях; перевірка журналу групи. 

Відвідування МІТу з метою надання Повзику Е.Ю. 

повного списку дисциплін для усунення 

розходжень згідно з індивідуальним планом 

навчання (у весняному семестрі – строк становить 

30.04.2022 р). 

18.02.2022 

14 Організація участі студентів у профорієнтаційній 

роботі. Перевірка студентів на предмет їх 

присутності на заняттях; перевірка журналу групи. 

04.03.2022 

15 Перевірка відвідування студентами занять та 

перевірка успішності навчання групи, перевірка 

журналу групи. 

 

18.03.2022 



1 2 3 

16 Обговорювання питань студентів, вирішення 

поточних проблем з навчання та проживання у 

гуртожитку. Перевірка журналу групи. 

01.04.2022 

17 Завчасне спілкування з батьками студентів групи 

щодо обов’язкового відвідування занять та вчасної 

здачі заліків та іспитів весняної сесії. 

Перевірка відвідування студентами занять. 

Профілактичні бесіди зі студентами. Перевірка 

журналу групи. 

15.04.2022 

18 Перевірка відвідування студентами занять, 

спілкування з їх викладачами. Перевірка журналу 

групи. Нагадування студентам групи про їх участь 

у профорієнтаційній роботі. 

29.04.2022 

19 Обговорювання готовності студентів до весняної 

сесії. Поточні питання. 
13.05.2022 

20 Підсумки залікового тижня.  27.05.2022 

21 
Підсумки навчання та весняної сесії студентів 

групи. 

10.06.2022 

14.06.2022 

 

Куратор групи 

старший викладач кафедри БП та НС, 

к.т.н.          Ященко Л.О. 

 

 

 

 

 


