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Тематика 

проведення кураторських годин в академічних групах 
Центральноукраїнського національного технічного університету 

на 2022-2023 навчальний рік 
 

№ 
п/п 

Тематика години наставника 
Дата 

проведення 
Відповідальні 
за проведення 

1 2 3 4 

1 

Лекція на тему: «Безпека студентів під час війни». 
Дії учасників освітнього процесу в разі включення 
сигналу «Повітряна тривога». Правила 
внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої 
освіти університету. 

серпень 

Декани 
факультетів. 

Куратори 
академічних 

груп ІІ-ІV курсу 

2 

Лекція на тему: «Безпека студентів під час війни». 
Дії учасників освітнього процесу в разі включення 
сигналу «Повітряна тривога». Правила 
внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої 
освіти університету. Європейська кредитно-
трансферна система організації навчального 
процесу. Положення про старосту академічної 
групи. Як користуватися читальним залом і 
бібліотекою університету. 

вересень 

Декани 
факультетів. 

Куратори 
академічних 
груп І курсу 

3 

Аналіз проблем соціальної адаптації здобувачів 
вищої освіти до навчання в університеті. 
Положення про студентський гуртожиток та 
правила внутрішнього розпорядку. Про заборону 
тютюнопаління в приміщеннях та на території 
університету. Гуртки художньої самодіяльності 
ЦНТУ. Напрямки діяльності. 

вересень 

Психолог 
університету. 

Куратори 
академічних 
груп І курсу 

4 

Підсумки першого навчального місяця та 
відвідування занять здобувачами вищої освіти, 
аналіз пропусків без поважних причин та розробка 
заходів щодо їх ліквідації в групі. 

вересень 

Куратори 
академічних 

груп ІІ-ІV 
курсу 

5 

Підсумки першого навчального місяця та 
відвідування занять здобувачами вищої освіти, 
аналіз пропусків без поважних причин та розробка 
заходів щодо їх ліквідації в групі. 
Профорієнтаційна робота, участь здобувачів вищої 
освіти у роботі з випускниками ЗОШ та коледжів. 

жовтень 
Куратори 

академічних 
груп І-ІІ курсу 
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6 
Лекція на тему: «Академічна доброчесність під 
час навчання в університеті». 

листопад 
Євміна В.В і 
Сербул О.М 

7 Стан підготовки до екзаменаційної сесії. Аналіз 
успішності та пропусків занять без поважних 
причин в академічних групах на протязі 
навчального семестру. Положення про академічні 
відпустки. Підготовка до проведення практики. 
Предметні конкурси та олімпіади. Знайомство з 
переможцями. 

грудень 

Відповідальний 
за виховну 
роботу в 

університеті. 
Куратори 

академічних 
груп І-ІV курсу 

та І-ІІ курсу 
магістратури 

8 Злочинність у молодіжному середовищі: бесіди за 
участі правоохоронних органів. Профілактика 
поширення ксенофобських і расистських проявів 
серед студентської молоді. Інформація щодо 
протидії хабарництву, зловживанням і корупції в 
закладах освіти. 

січень 

Відповідальний 
за виховну 
роботу в 

університеті. 
Куратори 

академічних 
груп І-ІV курсу 

та І-ІІ курсу 
магістратури 

9 Аналіз зимової екзаменаційної сесії. Бесіда на 
тему «Розпізнавання та протидія боулінгу в 
освітньому середовищі». лютий 

Куратори 
академічних 

груп І-ІV курсу 
та І курсу 

магістратури 
10 Підсумки першого навчального місяця та 

відвідування занять здобувачами вищої освіти, 
аналіз пропусків без поважних причин та 
розробка заходів щодо їх ліквідації в групі. 

березень 

Куратори 
академічних 

груп І-ІV курсу 
та І курсу 

магістратури 
11 Злочинність у молодіжному середовищі: бесіди за 

участі правоохоронних органів. Мотивація 
здобувачів вищої освіти до здорового способу 
життя та профілактика СНІДу, туберкульозу, 
наркоманії у студентському середовищі за участю 
лікарів-наркологів міста. 
 

квітень 

Куратори 
академічних 

груп І-ІV курсу 
та І курсу 

магістратури 

12 Пізнаємо рідний край: зустрічі з відомими 
людьми Кіровоградщини. 

травень 

Відповідальний 
за виховну 
роботу в 

університеті. 
Куратори 

академічних 
груп І-ІV курсу 

та І курсу 
магістратури 
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 Стан підготовки до екзаменаційної сесії. Аналіз 

успішності та пропусків занять без поважних 
причин в академічних групах на протязі 
навчального семестру та року. Міські та 
університетські культурно-виховні заходи та 
участь у них здобувачів вищої освіти ЦНТУ. 

червень 

Куратори 
академічних 

груп І-ІV курсу 
та І курсу 

магістратури 

 
 

 


