
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Декан факультету________________ 

_______________________________ 

 «____»___________________2021 р. 

П Л А Н 

навчально-виховної роботи куратора 

академічної групи 4 курсу спеціальності 053 Психологія 

за освітньо-професійною програмою Психологія 

факультету гуманітарної та економічної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

на 1 семестр 2021/2022 навчального року 

 

1. Паспорт групи 

У групі всього 15 студентів. 

Пільгові категорії студентів: Корж А.О. – тимчасово переміщена особа, 

Ніконова Д.Ю. - тимчасово переміщена особа, Новікова К.І. – сирота, Смітія 

К.С. - дитина-інвалід. 

Актив групи (староста, заст. старости, голови секторів): Ватутіна В.Д. – 

староста, Степанян К.Г. - заст. старости, Ніконова Д.Ю. - голова 

культмасового сектору, Коваль Д.О. – голова спортивного сектору. 

Список студентів 

 

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

1.  Бушина Катерина Сергіївна 0994801978 

2.  Ватутіна Вікторія Дмитрівна 0953464890 

3.  Володінцева Єлизавета Едуардівна 0665431949 

4.  Гадельшин Дмитро Русланович 0997672725 

5.  Доценко Ганна Федорівна 0663492700 

6.  Єрмакова Дар'я Олегівна 0669058527 

7.  Іванкович Анастасія Олексіївна 0955891954 

8.  Коваль Денис Олександрович 0500144902 

9.  Корж Аліна Олександрівна 0663604548 

10.  Ніконова Діана Юріївна 0669525788 

11.  Новікова Катерина Ігорівна 0665801514 

12.  Смітія Катерина Сергіївна 0951025394 

13.  Степанян Каріна Григорівна 0508401671 

14.  Шевченко Дар'я Олександрівна 0668393645 

15.  Шолковий Ілля Євгенович 0666835401 

 

 



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. Бесіда зі студентами, що мають 

академічні заборгованості, розроблення 

заходів щодо їх усунення та 

попередження виникнення у 

майбутньому 

2.09.2021 р., 14.30, 

ауд. 719. 

куратор 

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

виду суспільно корисної діяльності) 

1.  Проведення збору активу групи, 

визначення напрямків їх роботи на 1 

семестр 2021/2022 н.р. 

2.09.2021 р., 14.30, 

ауд. 719. 

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. Виховний захід до Дня козацтва, Дня 

захисника України «Козацька держава – 

наша гордість і слава!»   

14.10.2021 р.,  

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2. Виховний захід до Дня української 

писемності та мови «Перлина душі — 

твоя мова і слово!» 

9.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

3.  

Виховний захід до Дня Гідності та 

Свободи «Україна – країна нескорених!»  

19.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

4. Виховна година на тему: «Запали свічку 

пам'яті», присвячена Дню пам’яті жертв 

голодомору. 

24.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

5. Година спілкування «Збройні сили – 

міць і гордість України!», присвячена 

Дню Збройних сил України 

1.12.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. Урочиста виховна година, присвячена 

Дню вчителя 

5.10.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2.  Бесіда на тему: «Культура усного 

професійного спілкування» 
 

7.09.2021 р., 14.30, 

ауд. 719 

куратор 

https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-dnya-kozactva-dnya-zahisnika-ukra-ni-6448.html
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-dnya-kozactva-dnya-zahisnika-ukra-ni-6448.html
https://naurok.com.ua/vihovniy-zahid-do-dnya-kozactva-dnya-zahisnika-ukra-ni-6448.html
https://ppt-online.org/44693
https://ppt-online.org/44693
https://ppt-online.org/44693


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. Виховна година на тему: «Гуманістична 

моральність як базова основа 

громадянського суспільства» 

2.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2.  Виховна година на тему: «Від 

проголошення Незалежності до нової 

України» 

8.12.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. «Не будь байдужим» - тематична година 

про людей з особливими потребами 

21.09.2021 р., 

14.30, ауд. 719. 

куратор 

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. Виховна година на тему: «Екологія та 

екологічні проблеми України» 

 

28.09.2021 р., 

14.30, ауд. 719  

куратор 

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.  Виховна година на тему: «Важливість 

формування естетичного 

світосприйняття сучасної молоді» 

14.12.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн  

куратор 

2.  Святковий захід, присвячений Дню 

студента 

18.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 

куратор 

3. Святковий захід, присвячений 

новорічним святам 

21.12.2021 р., 

14.30, ауд. 719 

куратор 

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. Лекція «Спорт – сила, краса, здоров’я», 

присвячена Дню фізичної культури і 

спорту 

14.09.2021 р., 

14.30, ауд. 719. 

куратор 

2. Виховна година на тему: «Молодь за 

життя без СНІДу» 

11.10.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн. 

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 



1. Виховна година на тему: «Трудове 

виховання як компонент 

природоохоронної справи» 

26.10.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

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 

 Виховний захід «Економічний брейн-

ринг» 
 

2.11.2021 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн. 

куратор 

12. Робота з органами студентського самоврядування 

1. Обговорення плану навчально-виховної роботи 

академічної групи на 1-є півріччя 

04.09.2021 р.  куратор 

2. Організація самоврядування в групі 02.10.2021 р.  куратор 

Графік відвідування студентів, що мешкають у гуртожитку 

№ Кого відвідати Дата Позначка про виконання 

1. Корж Аліна Олександрівна згідно графіку 

чергування у 

гуртожитку 

 

2.  Новікова Катерина Ігорівна  

3. Шевченко Дар'я Олександрівна  

Куратор академічної групи Погрібна Альона Олександрівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/rozrobka-vihovnogo-zahodu-ekonomichniy-breyn-ring-39036.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-vihovnogo-zahodu-ekonomichniy-breyn-ring-39036.html
https://naurok.com.ua/rozrobka-vihovnogo-zahodu-ekonomichniy-breyn-ring-39036.html


ЗАТВЕРДЖУЮ 

 Декан факультету________________ 

_______________________________ 

 «____»___________________2021 р. 

П Л А Н 

навчально-виховної роботи куратора 

академічної групи 4А спеціальності Психологія 

за освітньо-професійною програмою Психологія 

факультету гуманітарної та економічної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

на 2 семестр 2021/2022 навчального року 

 

2. Паспорт групи 

У групі всього 15 студентів. 

Пільгові категорії студентів: Корж А.О. – тимчасово переміщена особа, 

Ніконова Д.Ю. - тимчасово переміщена особа, Новікова К.І. – сирота, Смітія 

К.С. - дитина-інвалід. 

Актив групи (староста, заст. старости, голови секторів): Ватутіна В.Д. – 

староста, Степанян К.Г. - заст. старости, Ніконова Д.Ю. - голова 

культмасового сектору, Коваль Д.О. – голова спортивного сектору. 

Список студентів 

 

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

1. Бушина Катерина Сергіївна 0994801978 

2. Ватутіна Вікторія Дмитрівна 0953464890 

3. Володінцева Єлизавета Едуардівна 0665431949 

4. Гадельшин Дмитро Русланович 0997672725 

5. Доценко Ганна Федорівна 0663492700 

6. Єрмакова Дар'я Олегівна 0669058527 

7. Іванкович Анастасія Олексіївна 0955891954 

8. Коваль Денис Олександрович 0500144902 

9. Корж Аліна Олександрівна 0663604548 

10. Ніконова Діана Юріївна 0669525788 

11. Новікова Катерина Ігорівна 0665801514 

12. Смітія Катерина Сергіївна 0951025394 

13. Степанян Каріна Григорівна 0508401671 

14. Шевченко Дар'я Олександрівна 0668393645 

15. Шолковий Ілля Євгенович 0666835401 



Графік проведення кураторських годин (день, час, 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. Збір та узагальнення даних щодо 

покращання якості навчання студентів 

групи, дисципліни навчання та 

відвідування ними академічних занять. 

18.01.2022 р.,  

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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

виду суспільно корисної діяльності) 

1.  Обговорення з активом групи підсумків 

навчально-виховної роботи в навчальній 

групі за 1семестр, постановка завдань на 

2 семестр, узгодження системи 

управління та самоврядування. 

18.01.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн  

куратор 

2. Заслуховування звітів активу групи, 

обговорення підсумків навчально-

виховної роботи в навчальній групі за 

рік. 

23.05.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

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.  Виховна година  на тему: «Соборна 

мати Україна – одна на всіх, як оберіг» 

20.01.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2. Виховна година  на тему: «Крути – 

символ українського патріотизму», 

присвячена Дню пам’яті героїв Крут  

27. 01.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

3. Виховна година  на тему: «Україна в 

боротьбі за державність», присвячена 

Дню Пам’яті Героїв Небесної Сотні  

21.02.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. Виховна година на тему: «Всесвіт 

Тараса Шевченка», присвячена 

Шевченківському тижню 

9.03.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

https://naurok.com.ua/do-dnya-pam-yati-gero-v-nebesno-sotni-3258.html
https://naurok.com.ua/do-dnya-pam-yati-gero-v-nebesno-sotni-3258.html
https://naurok.com.ua/do-dnya-pam-yati-gero-v-nebesno-sotni-3258.html
https://nubip.edu.ua/node/72501
https://nubip.edu.ua/node/72501


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. Виховна година на тему: «Світ. Європа. 

Україна», присвячена Дню Європи 

17.05.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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.  Кураторська година, присвячена Дню 

пам’яті та примирення та Дню перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

5.05.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. Кураторська година на тему: «Проблеми 

екології мовно-культурного простору» 

15.02.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2.  Виховна година на тему: «Довкілля: 

вчора, сьогодні, завтра», присвячена 

Дню довкілля 

12.04. 2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2. Кураторська година на тему: 

«Чорнобиль-довгий слід трагедії», 

присвячена Чорнобильській трагедії 

26.04.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. Святкова кураторська година, 

присвячена Масляній: «Масляна до нас 

прийшла, млинців гору принесла» 

1.03.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2. Кураторська година, присвячена Дню 

матері: «Родинне свято» 

10.05.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

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. Виховна година на тему: 

«Здоров’язберігаючі технології в освіті» 

8.02.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

онлайн 

куратор 

2. Виховна година на тему: «Ціннісна 

природа здорового способу життя для 

19.04.2022 р., 

14.30, ауд. 719 або 

куратор 

http://www.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2012/01/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2012/01/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2012/01/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0.pdf


особистості, нації та держави» онлайн 

10. 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 на тему: «Пенсійне страхування 

як інструмент соціального захисту 

громадян в Україні». 

1.02.2022 р.,  

14.30, ауд. 719 або 

онлайн  

куратор 

12. Робота з органами студентського самоврядування 

1. Обговорення плану навчально-виховної роботи 

академічної групи на 2-є півріччя 

 куратор 

2. Організація самоврядування в групі  куратор 

Графік відвідування студентів, що мешкають у гуртожитку 

№ Кого відвідати Дата Позначка про виконання 

1. Корж Аліна Олександрівна згідно графіку 

чергування у 

гуртожитку 

 

2.  Новікова Катерина Ігорівна  

3. Шевченко Дар'я Олександрівна  

Куратор академічної групи Погрібна Альона Олександрівна 
 


