
ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 11 ФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
Заходи Термін 

1 

Знайомства з групою та екскурсія по університету. 

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку 

університету та гуртожитку. Анкетування. 

05.09.18 

2 
Зустріч студентів групи з членами студентської ради факультету 

економіки та бізнесу. 
12.09.18 

3 

Зустріч студентів з представниками Міжнародного відділу 

ТДАТУ та обговорення можливостей проходження міжнародної 

навчально-виробничої практики. 

19.09.18 

4 
Підведення підсумків атестації за вересень. Ознайомлення  з 

роботою на порталі ТДАТУ. Вирішення поточних питань. 
26. 09.18 

5 
Бесіда на тему: «Ефективна підготовка студенту до занять з 

метою підвищення підсумкового рейтингу»  
03.10.18 

6 Привітання хлопців групи до Дня захисника України 10.10.18 

7 
Тематична бесіда з працівниками бібліотеки ТДАТУ на тему 

«На мелітопольських рубежах (1941 – 1945 рр)» 
17.10.18 

8 
Підведення підсумків атестації за жовтень. Вирішення поточних 

питань. 
24.10.18 

9 Бесіда на тему: «Професія - фінансист» 31.11.18 

10 Бесіда на тему: «Спорт у житті студента» 7.11.18 

11 
Привітання студентів групи з Міжнародним днем студента. 

Тематична вікторина  
14.11.18 

12 Відвідування краєзнавчого музею м. Мелітополя.  21.11.18 

13 
Підведення підсумків атестації за листопад. Вирішення  

поточних питань. 
28.11.18 

14 Бесіда на тему: «Фінансова грамотність в сучасних реаліях» 05.12.18 

15 Обговорення питань зимової сесії. 12.12.18 

16 Святкування Дня Святого Миколая.  19.12.18 

 

 

Куратор           

к.е.н., доц.         І.Є. Якушева 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 11 ФБ ГРУПИ 

НА 2 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. Підведення підсумків та вражень за перший семестр 16.01.19 

2. Дискусія на тему дня Соборності України 23.01.19 

3. Дискусія на тему «Сучасна молодь» 30.01.19 

4. Бесіда щодо залучення студентів до наукової роботи 6.02.19 

5. Дискусія на тему «Заощадження в сучасних умовах» 13.02.19 

6. 
Підбиття підсумків атестації. Бесіда щодо відвідування 

занять студентами групи 
20.02.19 

7. 
Бесіда на тему: «Культура поведінки і кодекс студента 

ТДАТУ» 
27.02.19 

8. Привітання дівчат групи зі святом 8 березня 6.03.19 

9. Підготовка до участі в «Global Money Week» 13.03.19 

10. 
Підбиття підсумків атестації. Бесіда щодо відвідування 

занять студентами групи 
20.03.19 

11. Бесіда на тему «Вибори 2019» 27.03.19 

12. 
Дискусія на тему «Функціонування студентського 

самоврядування: успіхи, проблеми, перспективи» 
3.04.19 

13. Бесіда на тему традицій і звичаїв свята Пасхи  10.04.19 

14. Дискусія на тему «Секрети фінансового добробуту» 17.04.19 

15. 
Дискусія на тему «Фінансові стереотипи та способи їх 

подолання» 
24.04.19 

16. 
Підбиття підсумків атестації. Бесіда щодо відвідування 

занять студентами групи 
08.05.19 

17. Підготовка до літньої сесії та навчальної практики. 15.05.19 

 

 

Куратор           

к.е.н., доцент        І.Є. Якушева 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.        О.О. Яцух 

  

 

  



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 21 ФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
Заходи Термін 

1 
Оновлення анкетних даних групи. Ознайомлення з 

нововведеннями щодо навчання у ВНЗ 
05.09.18 

2 Бесіда на тему «Закордонні практики для студентів» 12.09.18 

3 
Тематична бесіда «Українській молоді – європейські 

цінності» 
19.09.18 

4 
Підведення підсумків атестації за вересень. Вирішення 

поточних питань. 
26.09.18 

5 Міні-лекція на тему: «Мелітополь – інтеркультурне місто» 03.10.18 

6 Привітання хлопців з нагоди Дня захисника України 10.10.18 

7 Міні-лекція на тему: «Наші випускники: історія успіху» 17.10.18 

8 Бесіда на тему «Міжособистісні стосунки у групі» 24.10.18 

9 
Підведення підсумків атестації за жовтень. Вирішення 

поточних питань. 
31.10.18 

10 
Бесіда на тему: «Користь і шкода азартних ігор в Інтернеті і 

в житті» 
07.11.18 

11 Привітання студентів з нагоди Міжнародного дня студента 14.11.18 

12 Бесіда на тему патріотичного виховання молоді 21.11.18 

13 
Підведення підсумків атестації за листопад. Вирішення  

поточних питань. 
28.11.18 

14 Бесіда на тему «Еліта нації (видатні особистості)» 05.12.18 

15 Тематична бесіда «Народжені в Україні (видатні особи) 12.12.18 

16 
Підведення підсумків атестації. Обговорення питань 

зимової сесії. 
19.12.18 

 

 

 

Куратор           

к.е.н., ст.викл.        С.О. Осипенко 

  

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 21 ФБ ГРУПИ 

НА ІІ СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
Заходи Термін 

1 

Підбиття підсумків зимової сесії: виявлення недоліків і 

проведення бесіди з студентами, що мали академічні 

заборгованості 

16.01.19 

2 
Бесіда на тему «Життя, гідне пам’яті і пошани (знамениті 

люди Мелітополя)» 
23.01.19 

3 Тематична бесіда «Наші випускники: історія успіху» 30.01.19 

4 
Підведення підсумків атестації за січень. Вирішення 

поточних питань. 
06.02.19 

5 Святкування дня святого Валентина 13.02.19 

6 Бесіда на тему патріотичного виховання молоді 20.02.19 

7 Міні-лекція на тему: «Шляхами Кобзаря» 27.02.19 

8 Привітання дівчат з нагоди Міжнародного жіночого дня 06.03.19 

9 
Підведення підсумків атестації за лютий. Вирішення 

поточних питань. 
13.03.19 

10 
Підготовка заходів присвячених щорічній глобальній 

ініціативі Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей) 
20.03.19 

11 
Участь у заходах кафедри присвячених щорічній глобальній 

ініціативі Global Money Week (Всесвітній тиждень грошей)  
27.03.19 

12 Бесіда на тему «Традиції святкування Великодня» 03.04.19 

13 
Підведення підсумків атестації за березень. Вирішення  

поточних питань. 
10.04.19 

14 Бесіда на тему «Всі ми різні. Ментальність народів» 17.04.19 

15 Тематична бесіда «Чорнобильська трагедія» 24.04.19 

16 
Підведення підсумків атестації за квітень. Обговорення 

поточних питань. 
08.05.19 

17 
Підведення підсумків атестації. Обговорення питань літньої 

сесії. 
15.05.19 

 

 

Куратор           

к.е.н., ст.викл.        С.О. Осипенко 

  

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 31 ФБ+11 сФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 

Знайомство студентів групи з новими членами (11сФБ). 

Ознайомлення з графіком навчального процесу на 2018-

2019 рр. Тема бесіди : «Графік освітнього процесу - закон 

життя студента.» 

05.09.18 

2. 
Зустріч студентів групи з членами студентської ради 

факультету економіки та бізнесу. 
12.09.18 

3. 
Профілактична бесіда на тему: «Паління, алкоголь, 

наркотики – профілактичні заходи» 
19.09.18 

4. 
Підведення підсумків атестації за вересень. Вирішення 

поточних питань. 
26.09.18 

5. Бесіда на тему «Сім’я - осередок суспільства» 03.10.18 

6. 
Оцінка рівня зайнятості студента 3 курсу, пошук 

ефективних методів організації робочого дня. 
10.10.18 

7. 
Бесіда на тему: «Взаємодія людей в процесі спілкування. 

Ввічливість на кожний день.» 
17.10.18 

8. 
Підведення підсумків атестації за жовтень. Вирішення 

поточних питань. 
24.10.18 

9. 

Бесіда на тему: «Засоби ефективної підготовки студентів 1 

курсу до занять з метою підвищення підсумкового 

рейтингу» 

31.10.18 

10. 
Бесіда на тему: «Норми поведінки в суспільстві і причини 

відхилення від них» 
7.11.18 

11. Бесіда на тему: «Іміджотворча діяльність молодої людини» 14.11.18 

12. 
Бесіда з групою на тему: «Наслідки екологічних катастроф 

в світі».   
21.11.18 

13. 
Підведення підсумків атестації за листопад. Вирішення 

поточних питань. 
28.11.18 

14. 
Бесіда з працівниками бібліотеки на тему: «Сім чудес 

світу: минулі і сучасні». 
05.12.18 

15. 
Бесіда на тему: «Гармонійне виховання особистості 

студента». 
12.12.18 

16. 
Підведення підсумків атестації. Обговорення питань 

зимової сесії. 
19.12.18 

 

Куратор           

к.е.н., доц.          Н.Г. Радченко 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 31 ФБ+11 сФБ ГРУПИ 

НА 2 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 
Доведення поточної інформації та план-графіка на другий 

семестр  
16.01.19 

2. 
Бесіда на тему «Ціннісна природа здорового способу 

життя для особистості, нації та держави» 
23.01.19 

3. 
Дискусія щодо участі  студентства у суспільних та 

громадських організаціях: віхи та історія становлення. 
30.01.19 

4. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи. Підбиття підсумків з атестації та робота 

по ліквідації заборгованостей. 

06.02.19 

5. Міні-лекція: «Неймовірні історії кохання» 13.02.19 

6. Бесіда на тему «Від екології душі до екології простору» 20.02.19 

7. Планування заходів для святкування Масляної на кафедрі 27.02.19 

8. Виховна година: «Живемо в правовій державі?» 06.03.19 

9. Визначні спортсмени України всіх часів 13.03.19 

10. Бесіда на тему «Волонтерська робота»  20.03.19 

11. 
Бесіда щодо обов’язку, як громадянина країни приймати 

участь у виборах 
27.03.19 

12. 
Бесіда щодо особистісного ставлення до професії та 

спеціалізації 
03.04.19 

13. Планування спільного дозвілля зі студентами 10.04.19 

14. Бесіда на тему «День Європи» 17.04.19 

15. 
Бесіда на тему «Героїчна історія українського народу, 

його культура та традиції» 
24.04.19 

16. Свято вишиванок та день матері 08.05.19 

17. Підготовка до літньої сесії та навчальної практики. 15.05.19 
 

 

Куратор           

к.е.н., доц.         Н.Г. Радченко 

 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 41 ФК+21 сФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 
Оновлення даних по групі. Доведення поточної 

інформації. 
05.09.18 

2. 
Розповідь студентів групи, які повернулися з закордонної 

практики в Німеччині  
12.09.18 

3. 

Міні-лекція про видатного українського аграрія і 

політика, Героя України Дмитра Костянтиновича 

Моторного та присвоєння університету його імені  

19.09.18 

4. 
Бесіда щодо ринку праці та працевлаштування 

випускників ВНЗ 
26.09.18 

5. Бесіда на тему: «Екологічна безпека» 03.10.18 

6. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи. Підбиття підсумків з атестації та робота 

по ліквідації заборгованостей. 

10.10.18 

7. Привітання хлопців зі святом захисника України. 17.10.18 

8. 
Доповідь на тему: «Георгій Нарбут – хіпстер, дивак, 

геній» 
24.10.18 

9. Міні-лекція на тему: «Архітектор сонячного міста» 31.10.18 

10. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи. Підбиття підсумків з атестації та робота 

по ліквідації заборгованостей. 

7.11.18 

11. Бесіда на тему «Закордонні практики для студентів» 14.11.18 

12. 
Бесіда на тему: «Статус сім’ї та важливість її 

збереження» 
21.11.18 

13. 
Міні-лекція на тему: «50 винаходів, які Україна 

подарувала світу» 
28.11.18 

14. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи. Підбиття підсумків з атестації та робота 

по ліквідації заборгованостей. 

05.12.18 

15. 
Підготовка до зимової сесії. Ліквідація заборгованостей з 

дисциплін. 
12.12.18 

 

Куратор           

к.е.н., доц.          І.О. Чкан 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 41 ФК+21 сФБ ГРУПИ 

НА 2 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 
Доведення поточної інформації та план-графіка на другий 

семестр  
16.01.19 

2. Виховання позитивного ставлення до праці 23.01.19 

3. Дискусія на тему: «Захист прав людини» 30.01.19 

4. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи. Підбиття підсумків з атестації та робота 

по ліквідації заборгованостей. 

06.02.19 

5. 
Усвідомлене формування соціально прийнятного способу 

життя 
13.02.19 

6. Бесіда на тему «Тільки законність врятує Україну» 20.02.19 

7. 
Обговорення плану заходів на кафедрі для святкування 

Масляної 
27.02.19 

8. 
Бесіда на тему «Нововведення щодо порядку вступу в 

магістратуру» 
06.03.19 

9. Планування спільного дозвілля зі студентами 13.03.19 

10. 
Міні-лекція: «Ми будуємо Україну – європейську 

демократичну країну» 
20.03.19 

11. 
Бесіда щодо обов’язку, як громадянина країни приймати 

участь у виборах 
27.03.19 

12. 
Бесіда про перспективи працевлаштування сучасної 

молоді 
03.04.19 

13. 
Дискусія щодо участі студентства у суспільних та 

громадських організаціях 
10.04.19 

14. Підготовка до літньої сесії та виробничої практики 17.04.19 
 

 

Куратор           

к.е.н., доц.         І.О. Чкан 

 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН–ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 11 МБ ФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 
Розгляд заяв на дуальну та індивідуальну форму 

навчання 
05.09.18 

2. 
Перспективи та обов’язки студентів магістерського 

рівня вищої освіти 
12.09.18 

3. Планування спільного дозвілля зі студентами 19.09.18 

4. 
Бесіда: «Україна туристична. Кращі місця для 

відпочинку» 
26.09.18 

5. Бесіда «Магістр – член наукової спільноти ТДАТУ» 03.10.18 

6. Бесіда: «14 жовтня – визначна дата календаря» 10.10.18 

7. Аналіз результатів атестації. Підготовка до ПМК1 17.10.18 

8. Виховання позитивного ставлення до праці 24.10.18 

9. Тематична бесіда «До свята 31 жовтня» 31.10.18 

10. 
Бесіда про перспективи працевлаштування сучасної 

молоді 
07.11.18 

11. 
Планування організації на кафедрі святкування дня 

студента  
14.11.18 

12. Тематична бесіда «День відмови від паління» 21.11.18 

13. Аналіз результатів атестації. Підготовка до ПМК2 28.11.18 

14. 
Година безпеки: «Дотримання правил протипожежної 

безпеки у побуті, на природі та на території Вишу» 
05.12.18 

15. Настанова на зимову сесію.  12.12.18 
 

 

 

 

Куратор           

к.е.н., доц.          І.В. Демченко 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН–ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 11 МБ ФБ ГРУПИ 

НА 2 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 
Аналіз зимової сесії. Розгляд та затвердження плану 

виховних заходів на 2 семестр 2018/2019 н.р. 
16.01.19 

2. 
Розгляд заяв на дуальну та індивідуальну форму 

навчання 
30.01.19 

3. 
Бесіда: «До дня народження факультету економіки та 

бізнесу»  
13.02.19 

4. 
Бесіда: «Інтернет – неосяжні можливості чи втрачений 

час?» 
27.02.19 

5. Аналіз результатів атестації. Підготовка до ПМК1 13.03.19 

6. 
Бесіда: «Шкідливі звички: як визнати та ефективно 

подолати?» 
27.03.19 

7. 
Тематична бесіда: «День Землі (22.04): традиції 

вшанування» 
10.04.19 

8. Аналіз результатів атестації. Підготовка до ПМК2 24.04.19 

9. 
Настановна бесіда: «Значення виробничої практики у 

професійній підготовці здобувачів вищої освіти» 
08.05.19 

 

 

 

 

Куратор           

к.е.н., доц.          І.В. Демченко 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 
  



ПЛАН – ГРАФІК 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 21 МБ ФБ ГРУПИ 

НА 1 СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

№ 

тижня 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 

1. 

Ознайомлення з графіком навчального процесу на 2016-

2017 навчальний рік. Інструктаж з правил поведінки в 

навчальному закладі. 

5.09.18 

2. Привітання іменинників групи, що народилися влітку. 12.09.18 

3. Міні-лекція на тему: «Наші випускники: історія успіху» 19.09.18 

4. 
Бесіда, присвячена до дня міста: «Легенди про м. 

Мелітополь» 
26.09.18 

5. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи у вересні. Підбиття підсумків з 

атестації та робота по ліквідації заборгованостей. 

3.10.18 

6. 
Тематична бесіда: «Навчайтесь і читайте. Читайте 

книжки серйозні. Життя зробить усе інше»» 
10.10.18 

7. Святкування дня козацтва. Привітання хлопців групи.  17.10.18 

8. Бесіда на тему: «Ідеали сучасної молоді» 24.10.18 

9. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи у жовтні. Підбиття підсумків з атестації 

та робота по ліквідації заборгованостей. 

31.10.18 

10. 
Бесіда на тему: «Що ти обираєш: жити здóрово чи 

здорóво?» 
7.11.18 

11. 
Тематична бесіда, присвячена Дню українського 

студентства та Міжнародному дню студентів. 
14.11.18 

12. 
День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 

Всеукраїнська акція «Засвіти свічку». 
21.11.18 

13. 
Тематична бесіда: «Українській молоді – європейські 

цінності» 
28.11.18 

14. 

Доповідь старости групи про відвідування занять 

студентів групи у листопаді. Підбиття підсумків з 

атестації та робота по ліквідації заборгованостей. 

5.12.18 

15. 

Виховна година на тему: «Права та обов’язки молодого 

спеціаліста» (присвячений дню Декларації прав 

людини) 

12.12.18 

16. 
Підготовка до зимової сесії. Ліквідація заборгованостей 

з дисциплін. 
19.12.18 

 

 

Куратор           

к.е.н., доц.          Н.М. Рубцова 

 

Зав. кафедри 

к.е.н., доц.         О.О. Яцух 



ЗВІТ 

КАФЕДРИ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

за 2018-2019 н.р. 

 

Поточна виховна робота із студентами велася викладачами кафедри  

впродовж навчального року під час занять та в позанавчальний час у формі 

зустрічей, бесід, екскурсій, підготовки та участі в культурно-масових, спортивно-

масових, мистецьких та наукових заходах всеукраїнського, загальновузівського і 

загальнофакультетського рівнів, заходах окремих академічних груп та інших 

об’єднань. 

Виховну роботу у підшефних групах вели наставники: 

11 ФБ – Якушева І.Є. 

21 ФБ – Осипенко С.О. 

31 ФБ + 11 сФБ – Радченко Н.Г. 

41 ФК + 21 сФБ – Чкан І.О. 

11 МБ ФБ – Демченко І.В. 

21 МБ ФБ – Рубцова Н.М. 

Протягом 2018-2019 навчального року викладачами кафедри були 

організовані зустрічі та запрошені фахівці з фінансових питань, а також 

організовано тематичні заходи: 

 

Таблиця 1 

Тематичні заходи з виховної роботи організовані кураторами підшефних 

груп для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» та «Фінанси, 

банківська справа та страхування» у 2018-2019 н.р. 

№ 

з/п 
Захід Учасники Відповідальні 

1. Святкування Всесвітнього дня 

заощаджень, 31.10.18 

Студенти 

підшефних груп 
Радченко Н.Г. 

2. Екскурсія до Мелітопольського 

управління Держказначейства, 

07.11.18 

Студенти груп 

11 МБ ФБ, 21 

сФБ, 41 ФК 

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 

3. Екскурсія до Фінансового 

управління Мелітопольської міської 

ради, 22.11.18 

Студенти груп 

11 МБ ФБ, 21 

сФБ, 41 ФК 

Когут І.А., 

Осипенко С.О. 

4. Екскурсія до Краєзнавчого музею 

міста Мелітополя в рамках 

просвітницьких заходів, 

присвячених «Global Money Week», 

27.03.19 

Студенти групи 

11 ФБ 

Якушева І.Є. 

 

Студентка 21 ФБ Ревуцька Ганна взяла участь в одинадцятому 

Всеукраїнському форумі студентського самоврядування, що відбувся 17-20 

жовтня у місті Суми. 



24 жовтня відбулася друга гра осінньої серії ігор у «Казино ерудитів». 

Перемогу одержала команда групи 31 ФБ. 

15 листопада 2018 року викладачами кафедри був проведений тренінг 

«Фінансова освіта – основа добробуту». До участі були запрошені учні 

загальноосвітніх закладів м. Мелітополя ЗОШ № 1, Ліцею № 5, Ліцею № 10, НВК 

№ 16, Ліцею № 19 та Мелітопольського коледжу ТДАТУ. Студенти фінансисти 

допомагали учням при вирішенні в ігровій формі завдань з проблемних 

фінансових питань, розв’язання яких потребувало творчого підходу та базових 

знань з основ економіки та фінансів.  

Команда 1 курсу «Crash-Cash» (11 ФБ) за участь в квесті «Посвята в 

першокурсники» отримала грамоту в номінації «Найспритніші». 

У заході «Посвята в профорги» команда «Мафія» зайняла 1 місце. У складі 

була студентка 1-го курсу Гришко Рената (11 ФБ). 

Студенти працювали в наукових гуртках та підготовили 30 доповідей на 

студентських конференціях, також приймали участь в олімпіадах та наукових 

конкурсах студентських робіт. 

21 листопада 2018 року на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності відбулося засідання Щорічної студентської науково-практичної 

конференції. З найкращими доповідями виступили: Комарова Карина (21 ФБ) 

(керівник – к.е.н., доцент Педченко Г.П., тема доповіді «Заробітна плата та стан її 

виплати в Україні») та Ревуцька Ганна (21 ФБ) (керівник – к.е.н., доцент 

Педченко Г.П., тема доповіді «Демографічна ситуація в Україні»). 

22 листопада 2018 року на кафедрі «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ відбулося секційне засідання щорічної науково-технічної 

конференції магістрантів і студентів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень 

2018 року і за кращу презентацію доповіді грамотою за І місце була відзначена 

Марченко Катерина, студентка 31 ФБ, з доповіддю «Адміністративно-

територіальна реформа як передумова децентралізації влади в Україні» 

(науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Осипенко С.О., ТДАТУ). 

Також, 22 листопада 2018 року на кафедрі суспільно-гуманітарних наук 

ТДАТУ було проведено науково-технічну конференцію магістрантів і студентів за 

підсумками наукових досліджень 2018 року. І студентка 11 ФБ Щебликіна 

Валерія зайняла ІІІ місце з доповіддю «Авторські повтори у поезії Миколи 

Вінграновського». 

19-22 листопада 2018 року на кафедрі іноземних мов ТДАТУ за найкращі 

доповіді були відзначені наступні студенти: секція «Суспільство»: Вичурова 

Анастасія (31 ФБ); секція «Економіка»: Дмитров Олег (31 ФБ), Комарова 

Карина (21 ФБ). 

8 грудня 2018 року студентка 11 ФБ групи Щебликіна В.М. взяла участь в 

обласному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, яка посіла VІ місце (керівник – ст. 

викладач кафедри суспільно-гуманітарних наук Шлєіна Л.І.). 

За результатами проведення 1-го туру предметних олімпіад на кафедрі 

серед студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

переможцями стали: 

- з дисципліни «Гроші та кредит»: І місце – Мазурова І.В. (11 ФБ), ІІ місце 

– Клімова А.О. (11 ФБ), ІІІ місце – Щебликіна В.М. (11 ФБ). 



- з дисципліни «Фінанси»: І місце – Риженко Б. (31 ФБ); ІІ місце – 

Гашутина А. (21 ФБ) та Захарчук І. (21 ФБ); ІІІ місце – Дмитров О. (31 ФБ) та 

Ревуцька Г. (21 ФБ). 

- з дисципліни «Фінансовий менеджмент»: І місце – Кінчевська Г.С. (11 

МБ ФБ; ІІ місце – Хитров А.О. (11 МБ ФБ); ІІІ місце – Кравченко М.О. (11 МБ 

ФБ). 

У І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2018-2019 н.р. ІІІ місце зайняла Марченко Катерина 

(31 ФБ). 

2-3 квітня 2019 р. за результатами проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

предметної олімпіади з дисципліни «Фінанси і кредит» Дмитров Олег (31 ФБ) 

отримав диплом ІV ступеня. 

10-12 квітня 2019 р. студенти Соколовський Юрій (21 сФБ), Дмитров 

Олег (31 ФБ) та Гашутіна Аліна (21 ФБ) прийняли участь у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова 

система України» на базі Тернопільського національного економічного 

університету м. Тернопіль. 

10-12 квітня 2019 р. студенти Захарчук Ігор (21 ФБ) та Риженко Богдан 

(31 ФБ) прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Фінанси» на базі ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ.  

За результатами участі у ІІ-му турі Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт та ІІ-го етапу Всеукраїнських студентських олімпіадах з 

дисциплін студенти мають такі досягнення: 

 

Таблиця 2 

Досягнення студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та 

Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін у 2018-2019 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

студента, група 

Захід 

1. Марченко 

Катерина Юріївна 

31 ФБ 

Щорічний конкурс для обдарованої молоді у галузі 

науки, номінація «Економічні науки» (Запорізька 

обласна державна адміністрація) жовтень 2018 року 

2-ге місце  

науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Осипенко С.О. 

2. Дмитров Олег 

Миколайович  

31 ФБ 

ІІ етап Всеукраїнської предметної олімпіади з 

дисципліни «Державні фінанси», 4-5 квітня 2019 р. 

диплом ІІІ ступеня 

3. Холод Світлана 

Миколаївна 

21 сФБ 

16-17 квітня 2019 р. у Миколаївському 

національному аграрному університеті, відбулася 

підсумкова науково-практична конференція ІІ-й тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування», спеціалізації «Страхування» 



2018-2019 н.р. серед закладів вищої освіти. 

Тема наукової роботи «Особливості страхування 

майбутнього врожаю сільськогосподарських культур 

за програмою форвардних закупівель» (науковий 

керівник – к.е.н., доцент кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» ТДАТУ  

Рубцова Н.М.) 

диплом ІІІ ступеня 

 

До Міжнародного Дня Студента факультетом економіки та бізнесу були 

відзначені грамотами студенти підшефних груп, а саме:  

- за відмінні успіхи в навчанні, активну життєву позицію, вагомий внесок у 

розвиток студентського самоврядування факультету та університету грамотами 

нагороджені Комарова Карина (21 ФБ), Марченко Катерина (31 ФБ). 

- за активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування факультету та університету грамотою нагороджений Єременко 

Іван (31 ФБ). 

- за високі спортивні досягнення, активну життєву позицію, вагомий внесок 

у розвиток студентського самоврядування факультету і університету грамотою 

нагороджений Муцараєв Адлан (21 ФБ).  

- за активну участь у житті факультету нагороджена група 11 ФБ. 

Крім того, до Міжнародного Дня Студента оголошено подяки наступним 

студентам підшефних груп: 

- Марченко К. (31 ФБ) нагороджена почесною грамотою ТДАТУ за високі 

досягнення у навчанні та активну громадську діяльність як «Кращий студент 

факультету». 

- Ревуцькій Ганні (21 ФБ) за активну участь у студентському 

профспілковому русі та особисту ініціативу. 

- найкращий блок гуртожитку № 4: Михайлова Л., Твердюк Г. (11 МБ 

ФБ). 

Марченко Катерині (31 ФБ) оголошено подяку за допомогу в організації та 

проведенні «Літньої школи – 2018» для прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу Запорізької області та створення комфортабельних умов 

відпочинку на базі СОК «Салют» ТДАТУ.  

З нагоди Міжнародного жіночого свята 8-го березня за активну участь у 

громадському житті університету (наказ № 363-С від 04 березня 2019 року), 

оголошено подяку наступним студентам підшефних груп: Марченко К.Ю. (31 

ФБ), Комарова К.О. (21 ФБ), Ревуцька Г.С. (21 ФБ), Шафоростова В.А. (21 ФБ). 

Студенти підшефних груп кафедри є учасниками органів студентського 

самоврядування різних рівнів, а саме: 

 

 

 

Таблиця 3 

Кількість студентів підшефних груп кафедри, які є учасниками органів 

студентського самоврядування різних рівнів 



№ 

з/п 

Відділи студентського 

самоврядування 
Студенти Група 

1. Голова студентської ради факультету Марченко К.Ю. 31 ФБ 

2. 
Голова спортивного відділу 

факультету 
Єременко І.О. 31 ФБ 

3. 
Голова відділу журналістики 

факультету 
Комарова К.О. 21 ФБ 

4. 
Голова студентського профбюро 

факультету 
Ревуцька Г. 21 ФБ 

5. 
Начальник відділу добровільної 

народної дружини  
Муцараєв А.А.  21 ФБ 

6.  Добровільна народна дружина Джеломанов А.С. 21 ФБ 

 

06 лютого 2019 року відбулась зимова гра клубу «Казино ерудитів» і перше 

місце виборола команда студентів першого курсу «Креш кеш», у складі якої були: 

Дишловенко Б., Дячук К., Булгаков В., Мазурова І. та Щебликіна В. 

28 березня 2019 року кафедрою «Фінанси, банківська справа та 

страхування» був організований брейн ринг для студентів економічних 

спеціальностей та коледжів ТДАТУ. Команда «Креш кеш» отримала І місце, у 

складі якої були студенти 11 ФБ.  

Крім того, додаткова увага в рамках роботи з кураторською групою 

приділялась питанням активної соціальної та громадської позиції, здорового 

способу життя та побудові взаємоввічливих відносин у колективі.  

Багато студентів підшефних груп були учасниками спортивних змагань на 

рівні факультету та університету. 

29 жовтня 2018 року на міському стадіоні «Спартак» імені Олега Олексенка 

відбулася Першість ТДАТУ по перетягуванню канату серед студентів на 

відкритому повітрі. Команда факультету економіки та бізнесу зайняла ІІІ місце, і 

в складі якої були студенти підшефних груп: Соколовський Юрій (21 сФБ), 

Брусілко Дмитро (11 ФБ), Малахов Богдан (31 ФБ), Петров Данііл (21 ФБ), Левада 

Олександр (21 ФБ), Булгаков Віталій (11 ФБ), Дишловенко Богдан (11 ФБ). 

Студенти 11 ФБ Дишловенко Богдан та Булгаков Віталій 15 та 16 

березня приймали участь у Всеукраїнському турнірі з волейболу, присвяченому 

пам’яті мелітопольських волейболістів – випускників спортивної школи № 1. 

Серед молодіжних команд їхня команда зайняла І місце.   

Студент 11 ФБ Булгаков Віталій у травні 2019 року отримав грамоту за 

третє місце в обласній спартакіаді серед збірних команд міст, сільських районів 

та об’єднаних територіальних громад з пляжного волейболу (чоловіки, райони, 

ОТГ) під гаслом «Здорова молодь – здорова нація» м. Приморськ. 

Багато студентів підшефних груп є активними учасниками 

університетських, міських заходів різного характеру.  

Студенти підшефних груп є учасниками творчих колективів ТДАТУ та 

м. Мелітополь.  

 

Таблиця 4 



Кількість студентів підшефних груп кафедри, які є учасниками 

творчих колективів різних рівнів 

№ 

з/п 
Назва колективу Студенти Група 

1. 

Фольклорний болгарський 

ансамбль «Балкани», 

м. Мелітополь 

Татаринцев 

Олексій 
21 МБ ФБ 

2. 
Ансамбль народного та 

сучасного танцю «Юність» 
Чукіна Катерина 11 ФБ 

3. 
Народний ансамбль бандуристів 

«Джерела» 
Єременко Іван 31 ФБ 

 

18 квітня 2019 р. в Центрі культури та дозвілля ТДАТУ відбувся конкурс 

«Міс і містер ТДАТУ – 2019. Місія здійснена». Участь у цьому заході прийняла 

студентка 11 ФБ Чукіна Катерина. За результатами оцінок журі отримала 

номінацію «Міс топ-модель» та стала 3-ю віце-міс. 

Студенти підшефних груп за 1-й семестр 2018-2019 н.р. за порушення 

навчальної дисципліни мали догани та суворі догани:  

догана від 17.09.2018р.: Гуділіна Є.С., Дашко О.О., Згурський В.О. – 21 

сФБ; 

догана від 24.09.2018р.: Малахов Б.Г., Єременко І.О., Бакаржиєв С.П. – 31 

ФБ; Харенко Г.Г. – 11 ФБ; Гурина А.А., Котова І.Е., Панькіна Т.С. – 31 ФБ; Попов 

М.М. – 21 сФБ; 

догана від 29.10.2018р.: Нерубенко А.Ю. – 21 МБ ФБ; Єрмак К.В. – 41 ФК; 

догана від 01.10.2018р.: Носов К.Д., Котова І.Е. – 31 ФБ; Івченко А.Г., 

Чубарь О.О. – 11 сФБ; 

догана від 08.10.2018р.: Єлагін М.Ю. – 11 с ФБ; Петрина В.С. – 21 сФБ; 

Абрамова А.В. – 21 МБ ФБ; 

догана від 16.10.2018р.: Джеломанов А.С. – 21 ФБ; Онищенко А.В., Согуль 

С.О. – 21 МБ ФБ; Сидоренко А.В. – 41 ФК; 

догана від 05.11.2018р.: Наливайко В.В. – 21 МБ ФБ;  

догана від 21.01.2019р.: Захарова К.В., Сидоренко А.В., Федчун Д.Д. – 41 

ФК; Гуділіна Є.С., Дашко О.О., Дуб Д.В., Згурський В.О., Попов М.М., Стоянов 

О.С. – 21 сФБ; Аксьонов І.С., Івченко А.Г., Ломоносов І.А., Чубарь О.О. – 11 сФБ; 

Єременко І.О., Алієв Е.Б., Бакаржиєв С.П., Трубай Б.Г., Малахов Б.Г., Трубай 

Є.А. – 31 ФБ; 

догана від 04.02.2019р.: Кравченко М.О. – 11 МБ ФБ; Попов М.М., Стоянов 

О.С. – 21 сФБ; 

догана від 11.02.2019р.: Муцараєв А.А. – 21 ФБ; Єлагін М.Ю., Чернєв Б.Д. 

– 11 сФБ; 

догана від 18.02.2019р.: Джеломанов А.С., Петров Д.С. – 21 ФБ; Чудан 

О.Д. – 11 МБ ФБ. 

догана від 25.02.2019р.: Брусілко Д.Ю. – 11 ФБ; Березовський Д.М., 

Санькова Ю.О. – 21 ФБ; Єременко О.К. – 11 МБ ФБ; 

догана від 04.03.2019р.: Алексютін О.С. – 11 ФБ; Левада О.О. – 21 ФБ; 

Михайлова Л.С., Редникін К.Ю., Твердюк Г.М., Федоренко Ю.Д. – 11 МБ ФБ; 



догана від 11.03.2019р.: Аблялімов А.А. – 11 МБ ФБ;  

сувора догана від 01.10.2018р.: Харенко Г.Г. – 11 ФБ; Гуділіна Є.С., Дашко 

О.О., Згурський В.О., Попов М.М. – 21 сФБ; Гуріна А.А., Панькіна Т.С., Носов 

К.Д. – 31 ФБ; Івченко А.Г., Чубарь О.О. – 11 сФБ; 

сувора догана від 08.10.2018р.: Єременко І.О., Бакаржиєв С.П., Котова І.Е. 

– 31 ФБ; Івченко А.Г., Чубарь О.О. – 11 сФБ; 

сувора догана від 16.10.2018р.: Носов К.Д. – 31 ФБ;  

сувора догана від 05.11.2018р.:Малахов Б.Г. – 31 ФБ;  

сувора догана від 28.01.2019р.: Аксьонов І.С. – 11 сФБ; Гуділіна Є.С., 

Дашко О.О., Дуб Д.В. – 21 сФБ; 

сувора догана від 11.02.2019р.: Бакаржиєв С.П. – 31 ФБ; 

Згідно плану роботи куратора проводилися групові збори, на яких 

розглядались відвідування студентами заняття, результати поточної атестації, 

складання модулів, рейтинг. 

Також викладачами кафедри проводилось чергування у гуртожитку у 

відповідності до графіку, де ними проводився контроль підшефних студентів та 

відповідна виховна робота, що спрямована на формування корисних побутових 

звичок у молоді, та профілактику зловживання тютюновими, алкогольними та 

іншими наркотичними виробами. 

На кафедрі приділяється увага безпосередній роботі з батьками студентів, 

спільному обговоренню проблем відвідування занять і успішності в підшефних 

групах. Протягом семестру відстежується поточний стан навчальної дисципліни 

за результатами щомісячних атестацій та проводиться спочатку індивідуальна 

бесіда. У разі, якщо існуючі заборгованості студентами не ліквідуються, куратори 

груп доводять існуючу ситуацію до відома батьків. Постійною практикою з 

виховної роботи та підтримки дисципліни є безпосередня участь «важких» 

студентів на засіданнях кафедри та виховна бесіда із завідуючою кафедри. Ці 

заходи дозволяють підвищити рівень сумлінності серед студентської молоді та 

сформувати більш серйозне та відповідальне ставлення до навчальної дисципліни.  

 

 

 

Відповідальний 

к.е.н., доц.          І.О. ЧКАН 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування» 

к.е.н., доц.         О.О. ЯЦУХ 
 


