
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Декан факультету________________ 

_______________________________ 

 «____»___________________2021 р. 

П Л А Н 

навчально-виховної роботи куратора 

академічної групи М2 спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи»  

факультету гуманітарної та економічної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

на 3 семестр 2021/2022 навчального року 

 

1. Паспорт групи 

У групі всього 13 студентів. 

Актив групи (староста, заст. старости, голови секторів) староста – Смоляр 

Єлизавета Дмитрівна; заст. старости – Передненко Максим Євгенович. 

 

 

Список студентів 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові студента телефон 

1.  Смоляр Єлизавета Дмитрівна 0502934624 

2.  Залозна Альона Сергіївна 0669153202 

3.  Рудь Юлія Віталіївна - 

4.  Блажей Степан Сергійович 0634621126 

5.  Забіра Владислав Євгенович - 

6.  Гончаров Кирилл Вадимович 0668629177 

7.  Передненко Максим Євгенович 0666241809 

8.  Поляков Максим Юрійович 0954533725 

9.  Мартиненко Світлана Григорівна 0664644459 

10.  Князєв Роман Олександрович 0666090106 

11.  Гребенькова Ольга Олександрівна 0505248523 

12.  Сорока Неля Геннадіївна 0663594509 

13.  Макаренко Єлизавета Артемівна - 

 

Графік проведення кураторських годин (день, час, аудиторія): п’ятниця, 

13.00 год., ауд. № 603 

  



Заходи  

№ Захід (форма і назва) Дата  Відповідальний 

виконавець 

1. Навчальна робота (заходи, спрямовані на розпізнавання активності студентів, 

формування культури навчальної праці, допомоги невстигаючим студентам) 

1. Особливості навчального процесу 

в університеті (2021−2022 н.р.) – 

ознайомча бесіда 

03.09.2021 р. Куратор 

2 Бесіда «Про стан відвідування 

занять студентами групи» 

Протягом 

семестру 

Куратор, 

представники 

деканату 

3. Бесіда-консультація «Про вимоги 

щодо підготовки до державної 

атестації» 

03.12.2021 р. Куратор,  

4. Надання необхідної 

консультативної допомоги 

студентам, які навчаються за 

індивідуальним планом 

Протягом 

семестру 

Куратор 

2. Організаційна робота (робота з активом групи, збори студентів, організація до будь-якого 

виду суспільно корисної діяльності) 

5 Обговорення плану позанавчальної 

роботи групи на 3 семестр. 

10.09.2021 р. Куратор  

6 Робота з активом групи, співпраця зі 

студ. самоврядуванням факультету 

та профкомом. Анкетування. 

Протягом 

семестру 

Куратор, актив 

групи 

7 Індивідуальні бесіди «Хто потребує 

допомоги» (робота з сиротами, 

проблемними студентами). 

Анкетування, збір інформації, 

співпраця з профкомом. 

Протягом 

семестру 

Куратор,  

актив групи 

3. Національно-патріотичне виховання студентів, що передбачає: формування 

національної свідомості і відповідальності за долю України; виховання любові до рідної 

землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; культивування кращих рис 

української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з 

природою та ін.); виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, культури, традицій 

8 Урок державності «З Україною в 

серці!» 

17.09. 2021 р. Заступник декана 

доц. Попова А.В., 
куратори 

студентів 2 курсу 

9 Диспут до Дня Захисника України 

та Дня українського козацтва 

«Захисники України – нащадки 

славних козаків» 

15.10.2021 р. 

 

 

 

куратор, актив 

групи 

 

 

10 Екскурсія до музею народної Протягом Куратор,  



архітектури, побуту та дитячої 

творчості в селі Прелесне. 

семестру актив групи 

4. Інтелектуально-духовне виховання, що передбачає: розвиток пізнавального інтересу, 

творчої активності, мислення; виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності 

до застосування знань, умінь у практичній діяльності; реалізація особистісного життєвого 

вибору та побудова професійної кар’єри на основі здібностей, знань, умінь і навичок; 

виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного 

світогляду як проекції узагальненого світосприймання 

11 Що я знаю про свою майбутню 

професію – анкетування, бесіда, 

зустріч із провідними викладачами 

факультету; 

24.09.2021 р. Куратор, 

викладачі кафедри 

ПВШ 

12 Педагогічна вітальня: «Вічна 

тополя» до дня пам’яті Василя 

Сухомлинського  

01.10.2021 р. Куратор, 

викладачі кафедри 

ПВШ 
5. Громадянсько-правове виховання передбачає: прищеплення поваги до прав і свобод 

людини та громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних 

символів України; виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді до 

участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху 

13 Бесіда «Академічна доброчесність 

університетської спільноти» 

22.10.2021 р. Викл. каф. ПВШ 

доц. Гарань Н,С. 

14 Читацька конференція до дня 

Гідності та Свободи «Україна – 

країна нескорених!» 

26.11.2021 р. 

 

куратор, актив 

групи, працівники 

бібліотеки, 

викладачі  
6. Моральне виховання передбачає: формування почуття власної гідності, честі, свободи, 

рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури особистості, 

засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних 

переконань;становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків 

15 Круглий стіл «Акмеологічний 

підхід у контексті освіти дорослих» 

з нагоди Міжнародного дня 

громадян похилого віку 

19.11.2021 р. 

 

Куратор, 

представники 

соціальних служб, 

Бєлікова Ганна  
7. Екологічне виховання передбачає: формування основ глобального екологічного мислення 

та екологічної культури; оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального 

природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство; 

виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності 

16 До Міжнародного дня 

енергозбереження дибати 

«Енергозбереження справа всіх 

або кожного» 

12.11.2021 р. 

 

Куратор, актив 

групи, 

 

8. Естетичне виховання передбачає: розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх 

здібностей і творчої діяльності; формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які 

ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури; 

вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті 



17 Година спілкування «30 – ти річчя 

факультету ГЕО Донбаського 

державного педагогічного 

університету» 

08.10.2021 р. Куратор, 

викладачі кафедри 

ПВШ 

9. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя передбачає: виховання 

відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; формування 

знань і навичок фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного 

розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреби у 

безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика 

захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів 

18 Лекторій «Здоровий спосіб життя 

– шлях до здоров'я». 

Протягом 

семестру 

Провідні лікарі 

м. Слов'янська 

19 Бесіда «Моє здоров’я в моїх 

руках»  

29.10.2021 р. Психолог, лікарі, 

викладачі, куратор 
10. Трудове виховання: формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в 

умовах ринкової економіки; формування почуття господаря та господарської 

відповідальності; розвиток умінь самостійно та ефективно працювати 

20 Заняття з елементами тренінгу 

«Азбука пошуку роботи. Джерела 

вакансій. Послуги, які надає 

державна служба зайнятості» 

Протягом 

семестру 

Соціальний 

педагог, психолог, 

куратор 

11. Економічне виховання: ознайомлення молоді із законами ринкової економіки, шляхами 

підвищення її ефективності, вдосконалення виробничих відносин, системою і методами 

управління виробництвом; формування здатності до економічного мислення, вміння 

оволодівати новими методами і прийомами праці; виховання почуття і рис ефективного 

господаря; розвиток здорових матеріальних потреб, умінь розпоряджатися грошима. 

У сфері особистого життя економічна діяльність передбачає: планування та 

організацію особистого бюджету, доходів та витрат сім'ї; економічно обґрунтоване 

оцінювання товарів, які купуються для особистих потреб, їх раціональне використання; 

раціональне ставлення до свого здоров'я, режиму і способу життя 

21 Круглий стіл «Економічна 

культура особистості» 

05.11.2021 р. актив групи 

12. Робота з органами студентського самоврядування 

1. Обговорення плану навчально-виховної 

роботи академічної групи на 1-є півріччя 

10.09.2021 р. куратор 

2. Організація самоврядування в групі та 

надання допомоги структурам в здійсненні 

організаційно-масової роботи 

протягом 

семестру 

куратор 

3. Надання необхідної допомоги в організації 

пізнавального дозвілля студентів, залученні їх 

до різноманітних видів діяльності з 

урахуванням інтересів і соціальних запитів 

протягом 

семестру 

куратор 

4. Допомога активу групи в проведенні 

різноманітних форм виховної роботи. 

протягом 

семестру 

куратор 

5. Методична допомога студентам в протягом куратор 



усвідомленні та здійсненні основних 

функцій самоврядування навчально-

виховної, громадської, організаційної тощо. 

семестру 

Графік відвідування студентів, що мешкають у гуртожитку, на приватних квартирах 

№ Кого відвідати Дата Позначка про виконання 

1 Смоляр Єлизавета Дмитрівна   

2 Блажей Степан Сергійович   

3    
 

 

Куратор академічної групи _______________________ А.В. Коркішко 
 


