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Лисичанськ 



Дата Порядок денний Відповідальні Доповідачі 

31.08 1 засідання 

 1. Затвердження плану з соціально- 

гуманітарної роботи на 2021-2022 

н.р. 

Куратори 

академічних 

груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Розгляд та затвердження планів 

соціально-гуманітарної роботи 

кураторів академічних груп 

коледжу. 

Куратори 

академічних 

груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Проведення звітно – виборчої 

конференції студентської ради. 

Призначення координатора ОСС 

коледжу 

 

Адміністрація 
 

Студентська 

рада 

26.10 2  засідання  

 1. Психодіагностична робота з 

першокурсниками. Основні 

завдання адаптивного періоду. 

Звіт кураторів 1 курсів. 

 

Заступник 

директора 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про проведення заходів з охорони 

здоров’я та протидії поширення 

коронавірусної хвороби. 

Куратори 

академічних 

груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 3. Проведення зборів студентів: 

«Відповідальність, права та 

обов’язки здобувачів фахової 

передвищої освіти коледжу» 

Куратори 

академічних 

груп 

Куратори 

академічних 

груп 

 4. Про участь у екологічній акції 

«Посади своє дерево, віднови 

природу!». 

 

Савостьонок 

О.П. 

 

Куратори груп 

30.11  3 засідання  

 1. Про проведення круглого столу в 

академічних групах «Нова 

українська школа – нові ідеї та 

перспективи». 

Заступник 

директора 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про академічну мобільність 

здобувачів фахової передвищої 

освіти 

Заступник 

директора 

Куратори 

академічних 

груп 

 3.Про створення умов для вільного 

розвитку особистості, її 

мислення, загальної культури, 

залучення до різних видів 

творчості     відповідно     до     її 

Куратори 

академічних 

груп 

 

Куратори 

академічних 
груп 



 здібностей, суспільних та власних 

інтересів. 

  

28.12 4 засідання  

 1.Про організацію та проведення 

Новорічних та Різдвяних свят 

Куратори 

академічних 
груп 

Студентська 

рада 

 2.Про утруднення навчання 

студентів, запобігання семестрової 

заборгованості. Про переваги та 
проблеми з дистанційного 

навчання. 

 

Куратори 

академічних 
груп 

 

Куратори 

академічних 
груп 

 3.Про проведені тематичні 

кураторські години національно- 

патріотичного та професійно- 

орієнтовного змісту. 

Куратори 

академічних 
груп 

Куратори 

академічних 
груп 

24.02 5 засідання  

 1. Стан правового виховання в 

коледжі. Підвищення правової 

культури здобувачів фахової 

передвищої освіти та їх батьків. 

Виховання поваги до Конституції 

України, законів України, 
державної символіки. 

 

Адміністрація 
Куратори 

академічних 
груп 

 2. Про волонтерський рух як засіб 

вимірювання рівня 

сформованості морально-етичних 

якостей молоді в системі 
соціально-гуманітарної роботи. 

 

Шумакова О.С. 
Куратори 

академічних 
груп 

 3. Про участь у наукових, 

оздоровчих, спортивних, 

екологічних та мистецько- 

художніх заходах, різноманітних 

конкурсах, приурочених 

Університетському тижню. 

 

Куратори 

академічних 
груп 

 

Куратори 

академічних 
груп 

31.03 6 засідання  

 1. Ознайомлення випускників 

коледжу з ринком праці, 

ярмарками професій, правами та 

обов’язками молодих фахівців 

соціально-педагогічної, 
дошкільної та музичної 

передвищої освіти. 

 

Адміністрація 
 

Куратори 

академічних 

груп 

 2. Про педагогічну культуру молоді 

як найважливішу умову 

 

Куратори 

 

Куратори 



 підвищення ефективності 

освітнього процесу у коледжі. 

академічних 

груп 

академічних 

груп 

 3. Про ознайомлення молоді 

академічних груп з новітніми 

освітніми державними 
документами. 

Адміністрація Куратори 

академічних 
груп 

28.04 7. засідання 

 1.  Про реалізацію молодіжних 

проєктів та заходів з навчально- 
методичної, науково-дослідної та 

соціально-гуманітарної роботи. 

Куратори 

академічних 
груп 

Куратори 

академічних 
груп 

 2.   Про психолого-педагогічний стан 

в академічних групах «Система 

психологічного  супроводу 

формування корпоративної 
культури студентського 

колективу» 

Куратори 

академічних 

груп 

Куратори 

академічних 
груп 

Студентська 

рада 

 3. Про впровадження інноваційних 

форм роботи кураторів 

академічних груп з здобувачами 
фахової передвищої освіти 

Адміністрація Куратори 

академічних 

груп 

26.05 8. засідання 

 1. Звіти кураторів  щодо 

профорієнтаційної роботи 

студентів в закладах освіти міста 
та області. 

Куратори 

академічних 
груп 

Куратори 

академічних 
груп 

 2. Про урочисте вручення дипломів 

випускникам коледжу 

Директор Куратори 

академічних 
груп 

 3. Про результати соціально- 

гуманітарної роботи у 2021-2022 

н.р. та завдання на наступний 

2022-2023 н.р. 

 

Адміністрація 
Куратори 

академічних 
груп 

 


