
9. Якщо Ваша відповідь на попереднє запитання - "так", то напишіть, яким 

чином потрібно покращити роботу кураторів 

у групах. 
 

проводити  зустрічі 

 

Навчити працювати з людьми. 

 

взагалі не розумію навіщо вони для групи 

 

Проводити більше часу разом 

 

я вважаю що потрібно спілкуватись з групою у вільний від університету час;також дуже 

дратує що є "любимчики";якщо студент звертається за допомогою(наприклад взнати 

дату перездачі або будь які подібні питання) хотілося б небайдужості і постійних 

"питайте в деканаті" 

 

Виділити та організувати час на спілкування куратора із своєю групою  

 

Спільні поїздки з  куратором  

 

Проведення дозвілля з куратором 

 

Хоча б знати хто куратор 

 

Вони повинні більше цікавитись успіхами студентів 

 

Було б добре, якщо куратори будуть більше спілкуватися зі студентами. 

 

Потрібно щоб куратори проводили з групами більше часу. 

 

Побільше роботи з групою 

 

Потрібно, щоб куратори приділяли  більше  уваги життю своєї групи,були завжди поряд 

 

Куратор повинен бути зацікавлений у роботі зі студентами 

 

Більша зацікавленість у студентах 

 

По перше,потрібно з ним познайомитися 

 

Більше спілкування куратора зі своєю групою 

Щоб вони хоча б цікавились як справи у студентів 

 

 



 

 

Перевіряти години кураторів 

 

Потрібно що кураторами були молоді викладачі, а то я досі не знаю свого куратора 

 

Проводити збори кураторів для обговорення проблем у організації заходів та 

заохочувати їх для проводження цих заходів  

 

 

"Ну хоча б, щоб цікавились проблемами та успіхами своєї групи, приділяли більше 

уваги. Не були просто викладачами, які відчитали лекцію і все.  

Не вміють в Нафті бути кураторами(" 

 

Проводити більше часу 

 

З'явитися хоча б раз, щоб ми побачили як куратор виглядає))  

 

Щоб куратори приділяли більше уваги своїм групам  

 

Присутність куратора у студ житті студента 

 

Було б добре, якщо куратори будуть більше спілкуватися зі студентами. 

Раз у тиждень зустріч груп з куратором і обговорення різних питань 

 

інформативність, донесення інформації до студентів, сповіщення та консультація про 

усі доступні заходи, конференції, збори. 

 

Взаємодіяти кураторам із групами 

 

Познайомитися 

 

Частіше проводити кураторські години  

 

Куратори взагалі не беруть ніякої участі в житті групи. Вони що є, що немає. В мене 

склалась саме така думка. 

 

Мабуть, частіше проводити спільний час 

 

Мабуть, частіше проводити спільний час 

 

Частіші кураторські години 

Взагалі не спілкуємось 

 

заборонити політичну агітацію зі сторони куратора 

 

Більше взаємодії між куратором і групою 

 



"більше проводити час із студентами" 

Бачити його частіше двох разів на рік 

поспілкуватись з групою за 3 роки 

 

Зберігати субординацію 

 

Куратори повинні більше спілкуватися зі студентами. Хоча б раз на місяць проводити 

пару-дискусію де б студенти могли висловити свою думку, побажання щодо навчання 

або просто поговорити на суспільно важливі теми тим самим навчаючись 

висловлювати свої думки)  

 

Проводити бесіди 

 

Більше зустрічей, спілкування, екскурсій  

 

Щоб куратор для початку познайомився зі своєю групою! І зустрічався з ними раз на 

тиждень, для обговорення проблем. 

 

Щоб куратор знав за групу в якій він є куратором 

 

Куратор  має САМ проявляти турботу про студентів і регулярно робити роботу зі 

студентами які відстають у навчанні  

 

Бути більш відповідальними 

    

Познайомитися 

 

Моєму куратору скоро виповниться 80 років, ясна річ він не може встигати за трендами 

і тим більше надихати нас, але тим не менше це наймовірно цікава  особистість яка 

вміє знайти підхід до людей , на мою думку йому це подобається , я вважаю що не 

кожній людині яка дожеве його віку вдасться в майбутньому бути настільки 

оптимістичною і цікавою (дехто з моїх однолітків в душі більш старі)) , і він не винен що 

з нами не працює  в достатній мірі , більше того мені здається в університетах ніхто не 

працює зі своїми групами , тобто в рамках університету він нормально виконує свій 

обов'язок. Просто в мене є можливість порівняти його зі своїм куратором який в мене 

був в коледжі , на щастя це була настільки оптимістична людина що я думаю що в 

мому житті якщо й трапляться щей такі люди то в дуже невеликій кількості , то вона з 

нами працювала дуже добре та наполегливо , намагалась розвинути в нас 

особистостей які корисні нашому суспільству, саме цієї риси бракує в університетах 

оскільки в них також приходять люди зі школи і не всі можуть самостійно розкрити свій 

потенціал до кінця..... всім тупо пофіг на студентів . 

 


