
 

ПЛАН 

РОБОТИ КУРАТОРА НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 на I навчальне півріччя 

№ 

з/п 
Назва заходу термін відмітка 

1 2 3 4 

1.  Контролювати зарахування курсантам 

кредитів. постійно 
 

2.  Провести індивідуальні виховні заходи з 

курсантами, які не встигають у навчанні та 

порушують дисципліну. 

за 

необхідністю 

 

 Провести бесіди з о/с групи за темами:   

3.  «Я курсант Національного університету 

цивільного захисту України». 
08.09.21 

 

4.  «17 вересня - День рятівника».  15.09.21 
 

5.  «22 вересня – День партизанської слави 

України». 
22.09.21 

 

6.  «Зміст і засади взаємодії України з НАТО та 

ролі НАТО у зміцненні міжнародної 

стабільності та безпеки». 

06.10.21 
 

7.  «(14 жовтня)  

«День захисників і захисниць України» 

«День українського козацтва»» 

13.10.21 

 

 

8.  «Вплив алкоголю на здоров'я людини». 20.10.21  

9.  «(28 жовтня) День визволення України від 

фашистських загарбників». 

27.10.21 

 

 

10.  «Як працювати з книгою і готуватись до 

занять». 

03.11.21 

 
 

11.  «Про культуру мови». 10.11.21  

12.  «Про етику поведінки». 17.11.21  

13.  «Кіно один із найголовніших видів мистецтва». 24.11.21  

14.  «Як краще організувати навчальну і самостійну 

роботу». 01.12.21 
 

15.  «Я - громадянин України». 08.12.21  

16.  «Про звичаї та традиції українського народу». 15.12.21  

17.  «День святого Миколая». 22.12.21  



18.  «В чому полягає моральність поведінки 

курсанта». 
29.12.21 

 

19.  Організувати для о/с групи відвідування: 

музеїв, театрів, виставок у місті. 
вихідні 

 

20.  Вивчати потреби, найбільш поширені і типові 

труднощі у навчанні і побуті курсантів, які 

залишилися без батьківського піклування, 

мають пільги згідно чинного законодавства. 

Вносити керівництву пропозиції щодо надання 

їм необхідної допомоги. 
 

постійно 

 

 

ПЛАН 

РОБОТИ КУРАТОРА НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 на II навчальне півріччя 

№ 

з/п 
Назва заходу термін відмітка 

1 2 3 4 

1. Обговорення питань щодо необхідності 

розвитку у курсантів мотивації до високої 

якості навчання та формування 

професіоналізму. 

січень  

2. Надати консультації курсантам (студентам) 

щодо формування їх індивідуальних 

навчальних планів. 

січень  

3. Контролювати зарахування курсантам 

кредитів. 

постійно  

4. Провести індивідуальні виховні заходи з 

курсантами, які не встигають у навчанні та 

порушують дисципліну. 

за 

необхідністю  
 

5. Провести бесіди з о/с групи за темами:  

 
 

 

5.1 «Про культуру взаємовідносин в підрозділах». 19.01.22 р.  

5.2 «Я пишаюсь своєю професією». 26.01.22 р.  

5.3 «(29 січня) День вшанування ветеранів та 

пенсіонерів пожежної охорони». 
02.02.22 р. 

 

5.4 «Про кохання та взаємовідносини з дівчиною». 09.02.22 р  

5.5 «Спортивне життя колективу». 16.02.22 р  

5.6 «Як краще організувати навчальну і 

самостійну роботу». 
23.02.22 р 

 

 2022 

2022 



5.7 «Моральні основи сім'ї та шлюбу». 02.03.22 р  

5.8 «Як працювати в бібліотеці». 09.03.22 р  

5.9 «Міжнародний жіночий день». 16.03.22 р  

5.10 «Про дружбу та товариство». 23.03.22 р  

5.11 «Чому потрібно відвідувати театри!?». 30.03.22 р  

5.12 «День сміху». 
06.04.22 р 

 

5.13 «Усесторонній розвиток курсанта». 13.04.22 р  

5.14 «(12 квітня) Міжнародний день космонавтики». 20.04.22 р  

5.15 «Життя за межами НУЦЗУ». 27.04.22 р  

5.16 «Правила поведінки курсанта, який перебуває у 

відпустці». 
04.05.22 р 

 

5.17 «Я - громадянин України». 11.05.22 р  

5.18 «(15 травня) Міжнародний день сім’ї». 18.05.22 р  

5.19 «(1 червня) Міжнародний день захисту дітей». 25.05.22 р  

5.20 «Батьки командири». 01.06.22 р  

5.21 «Керівники нашого Університету». 08.06.22 р  

6. Організувати для о/с групи відвідування: 

музеїв, театрів, виставок у місті. 

Вихідні  

7. Приймати участь у проведенні вечорів 

відпочинку курсантів та студентів університету 

в культурно-розважальних закладах міста 

за 

необхідністю 
 

8. Вивчати потреби, найбільш поширені і типові 

труднощі у навчанні і побуті курсантів, які 

залишилися без батьківського піклування, 

мають пільги згідно чинного законодавства. 

Вносити керівництву пропозиції щодо надання 

їм необхідної допомоги. 

постійно  

 


