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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРАТОРСЬКИХ ГОДИН НАВЧАЛЬНИХ 

ГРУП НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР 2022 – 2023 н. р. 

 Мета: 

✓ виховання в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

✓ виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 

символіки; 

✓ формування усвідомленості престижу військової служби, культивування 

ставлення до військовослужбовця як до захисника України, героя; 

✓ усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та 

її патріотичною відповідальністю; 

✓ виховання екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною 

природи, почуття відповідальності за неї як за національне багатство, 

основи життя на землі; 

✓ формування толерантного ставлення до інших, народів, культур і традицій; 

✓ культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до 

природи; 

✓ формування мовленнєвої культури; 

розвиток духовності і моральності у суспільстві, утвердження традиційних 

сімейних цінностей. 

 

№ 

з/п 

Вид заходу та тематика Дата  

проведення 

1. Підсумки роботи групи в першому семестрі, аналіз 

успішності та відвідування занять. Завдання на другий 

семестр. 

Кураторська година «Перспектива європейської та 

євроатлантичної інтеграції України». 

16.01.23 

2. Кураторська година «Єдина країна – єдиний народ!» до 

Дня Соборності і свободи України (22 січня). 

23.01.23 

3.  Кураторська година «Крути – і сум, і біль, і вічна слава 

України» до Дня пам’яті Героїв Крут (29 січня). 

30.01.23 



4. Круглий стіл «Моя сім’я, моя родина в житті і долі 

України» або "Сучасні технології (гаджети) – актуальна 

проблема людства". 

06.02.23 

5. Година шани «Час і досі не загоїв рани» до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав (15 лютого). 

13.02.23 

6. Кураторська година «Мова моя рідна, мова солов’їна» до 

Міжнародного дня рідної мови (21 лютого). 

20.02.23 

7. Година спілкування «Алкоголь – загроза людства» або 

«Від пияцтва до злочину – один крок». 

27.02.23 

8. Кураторська година «Тарас Шевченко – України син» до 

Дня народження Т.Г. Шевченка (9 березня). 

06.03.23 

9. Кураторська година «Сила нескорених» до Дня 

українського добровольця (14 березня). 

13.03.23 

10. Кураторська година «Дискримінація – одна з гострих 

світових проблем» до Міжнародного дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації (21березня). 

20.03.23 

11. Кураторська година «Вода – це життя!» до  Всесвітнього 

дня  водних ресурсів (22 березня) або «Сучасне рабство. 

Торгівля людьми» до Міжнародного дня пам’яті жертв 

рабства і трансатлантичної работоргівлі (25 березня). 

27.03.23 

12. Година спілкування «Життя онлайн: інтернет – друг чи 

ворог?»  до Міжнародного дня інтернету  (04 квітня) або 

«Здоров’я – найцінніший скарб людини» до Всесвітнього 

дня здоров’я (07 квітня). 

03.04.23 

13. Бесіда «Бережи природу для людського роду» до Дня 

довкілля  (15 квітня). 

10.04.23 

14. Кураторська година «Поряд із сучасним – минуле…»  до 

Міжнародного дня пам’яток і визначних місць, Дня 

пам’яток історії та культури (18 квітня). 

17.04.23 

15. Година пам’яті «Чорнобиль: трагедія, подвиг, пам’ять» 

до Міжнародного дня пам’яті про Чорнобильську 

катастрофу (26 квітня). 

24.04.23 

16. Кураторська година «Безпечне та здорове майбутнє 

праці» або «Історія і традиції свята 1 травня» до Дня 

праці (01 травня). 

01.05.23 

17. Година спілкування «Не загасити пам’яті вогонь» до Дня 

пам’яті та примирення в Україні (08 травня) або 

«Останній бій, він найважчий» до Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні (09 травня). 

08.05.23 



18. Кураторська година «Материнська любов - найсвятіша» 

до Дня матері (14 травня) або година спілкування 

«Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому!» до  

Міжнародного дня сімей (15 травня). 

15.05.23 

19. Кураторська година «Ми пам’ятаємо…» до Дня пам’яті 

жертв політичних репресій (21 травня). 

22.05.23 

20. Бесіда «Тютюнопаління. Чи варто починати?» до 

Всесвітнього дня без тютюну (31 травня). 

29.05.23 

21. Бесіда «Наркоманія – крок у безодню» або година 

спілкування «Наше здоров’я – в наших руках». 

05.06.23 

22. Година спілкування «Подаруй життя!» до Всесвітнього 

дня донора крові (14 червня). 

12.06.23 

23. Кураторська година «Конституція – основний закон моєї 

держави» до Дня Конституції України (28 червня). 

19.06.23 

24. Підведення підсумків роботи групи у другому семестрі 

та в навчальному році. Бесіда «Правила поведінки в 

літній канікулярний період». Бесіда «Мої плани на літо». 

26.06.23 

 

 

Голова методичного об’єднання 

кураторів навчальних груп                                             І.В. Кліндух 


