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1. Паспорт групи 

 

У групі всього   4 магістранта 

Пільгові категорії студентів: (якщо є сироти і т.п.)    

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

Куліш Варвара Олександрівна, Аханкіна Аліна Олександрівна 

 

Список студентів 

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

1.  Аханкіна Аліна Олександрівна alinaahankina292@gmail.com 

2.  Д’якова Аліна Костянтинівна alinka.diakova@gmail.com 

3.  Катасонова Валерія Іванівна valericatasonova@gmail.com 

4.  Куліш Варвара Олександрівна varvara0911cul@gmail.com 

 

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.  Організаційна кураторська 

година: анкетування студентів 

(збір інформації про склад групи, 

запити, потреби, захоплення 

студентів тощо). Основні вимоги 

до студента в навчально-

виховному процесі університету. 

02.09.2021р. Свіденська Г.М. 

2. Кураторська година про 

підготовку до дистанційного 

навчання в умовах карантину.  

30.09.20201р. Свіденська Г.М. 

3. Кураторська година про 

підготовку до зимової 

екзаменаційної сесії та 

кваліфікаційної атестації. 

02.12.2021 р. Свіденська Г.М. 

2. Організаційна робота (робота з активом групи, збори студентів, організація 

до будь-якого виду суспільно корисної діяльності) 

 
Участь у урочистому відкритті 

навчального року: свято «День 

знань!» 

31.09.2021р. 

Деканат 

факультету, 

куратор 

Свіденська Г.М. 

 Кураторська година «Зустріч з 

цікавою людиною. Видатні люди 

моєї професії.» 

16.09.2001р. 

Свіденська Г.М. 

mailto:alinka.diakova@gmail.com
mailto:valericatasonova@gmail.com


Участь  в святковому заході до дня 

працівників освіти України.  
01.10.2021 р 

Свіденська Г.М., 

Куліщ В. 

 

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 

 День українського козацтва. 

День захисника України. Участь в 

урочистих заходах на факультеті.  

14 .10.2021 р. 

Свіденська Г.И. 

 День Гідності та Свободи. Участь 

в заходах у бібліотеці на онлайн 

платформах. 

19.11.2021р. 
Свіденська Г.М. 

Куліш В. 

 Кураторська година присвячена  

Дню пам’яті жертв голодомору.  

Участь у Акції «Запали свічку 

пам’яті». 

25.11.2021р. Катасонова В. 

 

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 

 Презентацію власного твору на 

психологічну тематику  
11.11.2021р. 

Аханкіна А. 

 Участь в благодійній акції «Від 

серця до серця» до Дня Святого 

Миколая. 

17. 12.2021р. 

Свіденська Г.М., 

Куліщ В. 

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 

 Права і обов’язки студента ДДПУ. 

Кодекс честі студента (Бесіда в 

групі). 

21.10.2021р. 

Свіденська Г.М. 

 Круглий стіл: «СНІД: подумай про 09.12.2021р Д якова А. 



майбутнє    обери життя».  

 Бесіду «Моє працевлаштування та 

трудове законодавство» 14.10.2021р. 

Свіденська Г.М. 

юрист 

університету 

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 

 
Просвітницька бесіда із 

попередження негативних явищ у 

молодіжному середовищі 

(наркоманія, СНІД, алкоголізм, 

паління тощо) 

21.10.2021р. 
Свіденська Г.М. 

 

  

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 

 Круглий стіл: «Надзвичайні 

ситуації: профілактика небезпек». 

28.10.2021 Катасонова В. 

 Кураторська година «Від екології 

душі – до екології довкілля». 

Демонстрація презентацій. 

4.11.2021р. Аханкіна А. 

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 

    

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 

    



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 

    

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 

    

12. Робота з органами студентського самоврядування 

1. Обговорення плану навчально-виховної 

роботи академічної групи на 1-є півріччя 

09.09.21 р. Свіденська Г.М. 

2. Організація самоврядування в групі 23.09.21 р. Свіденська Г.М. 

    
 

 

Графік відвідування студентів, що мешкають у гуртожитку, на приватних 

квартирах 

№ Кого відвідати Дата Позначка про 

виконання 

 Куліш Варвара Олександрівна 16.09 2021р.  

 Куліш Варвара Олександрівна 22.12 2021р.  

    

    

    

 

 

Куратор академічної групи __Свіденська Г.М. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


