
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Декан факультету________________ 

_______________________________ 

 «____»___________________2021 р. 

П Л А Н 

навчально-виховної роботи куратора 

академічної групи _2 курсу_ спеціальності 053 Психологія 

за освітньо-професійною програмою Психологія  

факультету гуманітарної та економічної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

На 1-2 _____ семестр 2021/2022 навчального року 

 

1. Паспорт групи 

У групі всього _7_______студентів 

Пільгові категорії студентів: (якщо є сироти і т.п.) -3 студента: Седашова  

Анастасія Дмитрівна - сирота, Анисимова Ольга Дмитрівна - дитина, 

позбавлена батьківського піклування, тимчасово переміщена особа, 

Бережний Євген Валентинович - УБД. 

Актив групи (староста, заст. старости, голови секторів) староста - Чугаєва 

Анастасія   Станіславівна, заст. старости - Седашова Анастасія  Дмитрівна, 

голова_культмасового сектору - Ющенко Олена Юріївна, голова художнього  

сектору – Анисимова Ольга Дмитрівна, голова спортивного сектору -

Яцуненко Антон Ігорович. 

 

 

Список студентів 

 

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

1.  Анисимова Ольга Дмитрівна 0505247750 

2.  Бережний Євген Валентинович 0663020352 

3.  Седашова Анастасія Дмитрівна 0662270350 

4.  Чугаєва Анастасія Станіславівна 0660174840 

5.  Ющенко Олена Юріївна 0991158270 

6.  Яценко Богдан Віталійович 0957469910 

7.  Яцуненко Антон Ігорович 0956967006 

 

Графік проведення кураторських годин (день, час, аудиторія): вівторок, 

14.40-15.25, 702  аудиторія. 



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. Обговорення в групі питань 

успішності навчання та 

відвідування занять студентами,   

допомога невстигаючим 

студентам. 

05.10.2021 

09.11.2021 

07.12.2020 

22.02.2022 

25.03.2022 

17.05.2022 

куратор 

2  _____________________________________________       . Бесіда « Психічне та психологічне 

здоров’я в контексті психологічної 

культури особистості.» 

19.10.2021 куратор 

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

виду суспільно корисної діяльності) 

1. Посвята в студенти. Святкові 

заходи на факультеті 

31.08.2021 Заступник декана 

2. Зустріч з групою, уточнення 

обов’язків активу групи. 

Проведення інструктажу з техніки 

безпеки. 

07.09.2021 куратор 

3. Бесіда «Філософія здоров’я ». 05.10.2021 куратор 

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 

1. День українського козацтва. День 

Захисника України. Фотоконкурс 

«Тепло долонь і серце захисникам 

України». 

14.10.2021 куратор,           

актив групи 

2. Заходи до Дня пам’яті жертв 

голодомору. Акція «Запали свічку 

пам’яті» в соцмережах. 

26.11.2021 куратор,актив 

групи 

3. 

 

Благодійна Акція «Від серця до 

серця » до Дня Св. Миколая. 

17.12.2021 

 

куратор,актив 

групи 

4. 

 

 

День соборності України 

«Соборна мати Україна – одна на 

всіх, як оберіг» бесіди в  

соцмережах.  

21.01.2022 

 

 

 

 

куратор,актив 

групи 



5. День пам’яті героїв Крут. 

Проведення інформаційної години 

«Квіти у полі, там де Крути…» 

28.01.2022 куратор,актив 

групи 

6. День Пам’яті Героїв Небесної 

Сотні «Молитва лине в небеса». 

21.02.2022 куратор,актив 

групи 

7. Шевченківська декада.  

Проведення круглих столів, 

літературних вечорів та читань у 

бібліотеці. Конкурс студентських 

стінгазет «Єднаймо Україну 

Тарасовим словом». 

07.03-11.03.2022 куратор,актив 

групи 

8.  Акція «Подаруй свою писанку 

воїну». 

22.04.2022 куратор,актив 

групи 

9.  Фотоконкурс  

«Світ очей Донеччини» в 

соцмережах. 

04.05.2022 куратор,актив 

групи 

10 Дні пам’яті та примирення, 

присвячені пам’яті жертв Другої 

світової війни. «Йде травень крізь 

хвилини, дні і роки. Несе 

нащадкам спогади свої». 

09.05.2022. куратор,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 

1. Святкування Дня вчителя  01.10.2021 актив групи 

2. Дискусія на тему: «Моя професія- 

психолог » в соцмережах. 

05.04.2022 куратор 

3. 

 

 Бесіда на тему: «Стратегії 

професійного  шляху» в 

соцмережах. 

03.05.2021 

 

 

куратор 

 

 

4. Благодійний концерт присвячений 

Дню дітей з обмеженими 

можливостями. 

14.12.2021 куратор 

5. Проведення днів відкритих дверей 

на факультеті. 

лютий-квітень  

2022 

куратор,зав 

кафедри 

6 День матері «Найкраще в світі 

слово – мама!» Проведення 

літературно-тематичних вечорів, 

театралізованих вистав. 

13.05.2022 куратор, актив 

групи 



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 

1. День Гідності і Свободи. Заходи 

на онлайн платформах,інсталяція 

відеороликів. 

19.11.2021 заступник 

декана,куратор,ак

тив групи 

2. День Європи. 

Проведення культурно-

мистецького свята «Світ. Європа. 

Україна». 

20.05.2022 куратор,актив 

групи 

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 

1. Святкові заходи на  факультеті 

присвячені Міжнародному Дню 

студента. 

17.11.2021 заступник декана, 

куратор,актив 

групи 

2. Фінал  традиційного конкурс-

огляду «Дебют першокурсника» 

Присвячений Міжнародному Дню 

студента. 

19.11.2021 заступник 

декана,куратор, 

актив групи 

3. День спонтанного прояву доброти. 

День янголу на факультетах. 

17.02.2022 куратор, актив 

групи 

4.  День захисту дітей. Благодійні 

заходи під гаслом «Створимо 

майбутнє разом». 

01.06.2022  куратор, актив 

групи 

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 

1. День довкілля. Від екологічної 

природи до екології душі. Диспути 

на онлайн платформах та в 

соцмережах. 

15.04.2022 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 

1. Тиждень української мови та  

літератури в університеті. Конкурс 

на кращу відео презентацію 

власного твору. 

День української писемності та 

мови. Урочисті заходи в бібліотеці 

 08.11-12.11.2021 

   

 

 

09.11.2021 

 

 

 

куратор, голова 

худ. сектору 



університету та бесіди в 

соцмережах. 

 

 

 

 

2. 

 

Конкурс на кращу кімнату у 

гуртожитку «Затишний куточок 

2021» до Дня студента. 

16.11.2021 

 

 

куратор 

 

 

3. Новорічне свято на факультеті 

«Чарівна зимова казка». Новорічне 

вітання для студентів. 

 

29.12.2021 

27.12.2021 

куратор,актив 

групи 

4. Святкові заходи присвячені  Дню 

закоханих. 

14.02.2022 куратор,актив 

групи 

5. Тиждень Масляної. 

Святковий конкурс на кращий  

фото –пост у соцмережах 

присвячений Масляній серед 

студентів та викладачів. 

28.02-04.03.2022 куратор,актив 

групи 

6. Міжнародний жіночий день. 

Святковий концерт до Дня 

8березня. 

07.03.2022 куратор,актив 

групи 

7. Святкові заходи на факультеті, 

присвячені Міжнародному 

жіночому дню. 

01-05.03.2022 куратор,актив 

групи 

8  Студентська гуморина, 

присвячена Міжнародному дню 

гумору. Участь у міському 

конкурсі гумору та сміху 

«Студентська весна 2022». 

01.04.2022 куратор,актив 

групи 

9.  Випускний вечір на факультеті. 25.06.2022 куратор,актив 

групи 
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 

1. Тиждень боротьби зі СНІДом. 

Проведення круглих столів на 

онлайн платформах, соцмережах. 

01.12.2021 куратор, актив 

групи 

2. Бесіда на тему « Молодь проти 

СНІДУ». 

02.12.2021 куратор 

3.  Акція «Я- моє здоров’я- моє 

життя». 

17.03.2022 куратор, актив 

групи 



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 

1. 

2. 

Університетська толока. 

 

Зробимо факультет красивим. 

 

11.04.2022 

 

21.04.2022 

 

куратор, актив 

групи 

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 

1. Бесіда « Економіка та сучасність» 

на онлайн платформі, в 

соцмережах. 

02.11.2021  куратор, актив 

групи 

12. Робота з органами студентського самоврядування 

1. Обговорення плану навчально-виховної 

роботи академічної групи на 1-е півріччя, 

2-е півріччя 

05.10.2021 

 

17.01.2022 

куратор 

2. Організація самоврядування в групі 21.09.2021 куратор 

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

№ Кого відвідати Дата Позначка про виконання 

1 Ющенко Олену  Юріївну 05.01.2022, 

04.05.2022 

 

2. Яцуненко Антона Ігоровича 05.01.2022, 

04.05.2022 

 

3. 

4. 

Анисимову Ольгу Дмитрівну 

Седашову Анастасію Дмитрівну 

23.10.2021, 

20.11.2021 

 

 

Куратор академічної групи _____Осика О.В.___________________  
 


