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Природничо-географічний факультет
Орієнтовний перелік навчально-виховних заходів куратора з адаптації
студентів академічної групи в умовах університету:
знайомство з групою, проведення гри “ Знайомство ” та ін.;
збір даних про студентів методом анкетування;
проведення психологічних тестувань з метою визначення ймовірності виникнення
адаптаційних проблем у студентів;
постійний моніторинг процесу адаптації студентів (психологічні тести, спілкування з
групою, викладачами, заступником декана з виховної роботи, батьками, індивідуальне
спілкування зі студентами тощо);
допомога куратора у вирішенні індивідуальних та колективних моральнопсихологічних проблем, які виникають у студентів в процесі адаптації;
ознайомлення студентів з системою виховної роботи УДПУ;
ознайомлення студентів з Програмою реалізації гуманітарної політики та виховної
роботи УДПУ;
ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку у УДПУ;
зустрічі в рамках кураторських годин з представниками Служби психологічної
підтримки УДПУ (можливі інформаційні та тематичні зустрічі);
вибори органів студентського самоврядування групи (профорг, заступники старости
за напрямами);
ознайомлення студентів з системою студентського самоврядування УДПУ;
зустрічі з представниками студентської ради факультету;
зустрічі з представниками профспілки студентів УДПУ;
ознайомлення студентів з кредитно-трансферною системою навчання;
бесіда “ Як працювати в бібліотеці ”;
бесіда “ Як краще організувати навчальну та самостійну роботу ”;
бесіда “ Про етику міжособистісних стосунків у групі ”
зустрічі з представниками організацій, фірм, провідними спеціалістами випускових
кафедр, випускниками, магістрантами, аспірантами;
залучення студентів до культурно-мистецьких, оздоровчо-спортивних заходів та
організації студентського дозвілля;
піклування куратора про соціальні умови життя і побут студентів, особливо тих, які
проживають у гуртожитку;
бесіда “ Мовленнєва культура студента ”;
бесіди “ Про здоровий спосіб життя як запоруку успішної самореалізації особистості;
бесіди “ Про профілактику та запобігання розповсюдженню в студентському
середовищі негативних явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо) ”;
зустрічі з цікавими і видатними людьми України, ветеранами війни та праці й ін.;
співпраця зі Службою психологічної підтримки УДПУ;
бесіда “ Про підготовку до екзаменаційної сесії (форми активізації навчання студентів
з підготовки до складання сесії)”;
аналіз на кураторських годинах стану відвідування студентами групи занять,
успішності та дисципліни в групі;
обговорення результатів модульного контролю, атестації;
підведення підсумків навчального семестру.

