
НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНА РОБОТА 
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за 2018-2019 н.р. 

 
Виховна робота на кафедрі здійснюється у відповідності з планами-

графiками виховної роботи в академічних групах . 
Виховна робота, що проводиться на кафедрі, забезпечує актуалізацію 

теоретичних знань студентів, спрямовує їх у практичну площину, звертає увагу 
молоді на найгостріші соціальні проблеми сьогодення, формує їх соціальну 
зрілість. 

Дiяльнiсть куратора на кафедрі розглядається не тільки як діяльність 
вихователя, але i як діяльність керівника, педагогічні якості i здібності якого 
впливають на рівень працездатності студентського колективу та мiжособистих 
відношень у академiчнiй групі. 

Організація навчально-виховного процесу кафедри безупинно 
підвищується із застосуванням нових підходів і накопиченого певного обсягу 
знань у цьому питанні. Кафедра курує 6 студентських групи напряму 
підготовки «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Робота в групах спрямована в першу чергу на професіоналізм 
майбутніх фахівців.  

Основною організаційною формою роботи куратора зі студентською 
групою є кураторські години, які проводяться 1 раз на тиждень.  

Кураторські години є важливим чинником проведення інформаційної, 
адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької 
роботи в студентській групі. 

Вони є організаційною формою проведення зустрічей  з психологами, 
спеціалістами з права, представниками різних просвітницьких організацій, 
ветеранами війни і праці, випускниками університету, представниками 
Студентської ради, проведення тематичних вечорів (зустрічей) та ін. 

Виховну роботу у підшефних групах вели наставники: 
 
11ПТ – Тебенко В.М. 
21ПТ – Завадських Г.М. 
31 ПТ та11сПТ – Лисак О.І. 
41 ЕП та21сПТ – Педченко Г.П. 
11МБ ПТ – Андрєєва Л.О. 
21 МБ ЕП – Андрєєва Л.О. 
 

Протягом семестру відбувалися зустрічі кураторів із студентами, в 
процесі яких проведено бесіди наступної тематики: 



Таблиця 1 
 Виховна робота в кураторських групах в 1 семестрі 2018-2019 н.р. 

 
№ 
з/п 

Тема бесіди 
Час 

проведення 
З ким 

проводилась 
Хто проводив 

1. Зустріч з представниками 
бібліотеки 

вересень студенти І 
курсу 

Працівники 
бібліотеки, 
куратори 

2. Ознайомлення студентів з 
особливостями навчання в 
університеті, правилами 
оцінювання тощо 

вересень 11ПТ, 11сПТ Куратори 

3. Зведена кураторська година щодо 
планів роботи в новому 
навчальному році 

вересень студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

4. Відвідування міської бібліотеки 
та голосування за громадські 
проекти 

вересень студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

5. Бесіда щодо проблем СНІДу жовтень 11ПТ, 11сПТ Куратори груп 
6. Бесіда про міжнародні практики жовтень Студенти 2,3 

курсу та 
магістри 

Міжнародний 
відділ 

7. Бесіда «Життя У. Черчіля» жовтень студенти усіх 
груп 

Працівники 
бібліотеки 

8. Презентація стипендіального 
фонду В. Пінчука 

жовтень студенти усіх 
груп 

Міжнародний 
відділ  

9. Зустріч з психологом 
університету 

листопад 11 ПТ Психолог, куратор 
групи 

10. Обговорення підсумків  ІІ 
атестації 

листопад студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

11. Бесіда на тему «Українській 
молоді – європейське майбутнє» 

листопад 11ПТ, 11сПТ, 
21ПТ, 41ЕП, 
21сПТ 

Куратори груп 

 
Виховна робота в кураторських групах в 2 семестрі 2018-2019 н.р. 

№ 
тиж
ня 

Заходи 
Дата 

проведення 
З ким 

проводилась 

Хто проводив 

1 

Ознайомлення з графіком 
навчального процесу у 
весняному семестрі 2018-
2019н.р. та розкладом занять 

16.01 

студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

2 
Бесіда на тему: «День соборності 
і свободи» 

23.01 
студенти усіх 
груп 

Куратори груп 



3 Аналіз і обговорення результатів  
атестації 

30.01 
студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

4 Привітання з Днем народження  
іменинників 

06.02 
21 ПТ Куратори груп 

5 Обговорення динаміки 
відвідування занять та 
результатів навчання 

13.02 
студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

6 Бесіда на тему: «Євроінтеграція 
України» 

20.02 
11ПТ, 11сПТ, 
21ПТ, 31ПТ 

Куратори груп 

7 Привітання з Днем народження 
березневих іменинників 

27.02 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

8 Обговорення динаміки 
відвідування занять та 
результатів навчання і ІІ 
атестації 

06.03 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

9 Бесіда на тему: «Чому Т.Г. 
Шевченко – символ українців?» 

13.03 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

10 Обговорення результатів ПМК 1 20.03 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

11 Бесіда на тему: «Сучасні 
технології навчання» 

27.03 11ПТ, 11сПТ, 
21ПТ, 31ПТ 

Куратори груп 

12 Обговорення динаміки 
відвідування занять, актуальних 
питань та результатів ІІІ атестації 

03.04 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

13 Бесіда  на тему: «Від папірусного 
сувою – до електронної книги» 

10.04 11ПТ, 11сПТ, 
21ПТ, 31ПТ 

Працівники 
бібліотеки 

14 Бесіда на тему: «Мода від 
минулого до сучасності» 

17.04 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

15 Привітання з Днем народження 
квітневих іменинників 

24.04 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

16 Аналіз і обговорення результатів 
ІV атестації 

08.05 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

17 Аналіз і обговорення результатів  
атестації. Ознайомлення 
студентів з організацією та 
графіком проведення літньої сесії 

15.05 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

18 Підведення підсумків 2 семестру 
та навчального року 

22.05 студенти усіх 
груп 

Куратори груп 

 
 
Впродовж першого семестру 2018-2019 навчального року було проведено 

наступні заходи:  
-  бесіди за темами: «Досуг студента», «Освіта в Україні»; 



- дискусії на теми захисту прав споживачів, ефективних методик 
оптимальної організації часу, закордонної практики студентів; 

- тематична зустріч студентів з працівником наукової бібліотеки 
Петровою Л.О. на тему «Геній влади - Черчилль»( 10.10.18.); 

10 вересня група 21 ПТ разом зі своїм куратором відвідали боулінг-клуб 
в розважальному центрі «Шторм». 

10 жовтня напередодні святкування Дня Українського козацтва студенти  
групи 21 ПТ відвідали  колиску Запорізької Січі – острів Хортиця.  

З нагоди Дня Українського козацтва та Дня захисника України, які 
відзначаються  щорічно 14 жовтня студенти всіх груп  взяли участь у конкурсі 
настінних газет.  

З нагоди міжнародного Дня Студента, які відзначаються  щорічно 17 
листопада студенти всіх груп  взяли участь у конкурсі настінних газет.  

Команда КВК «Хорошая команда», в складі якої студент Аніщенко 
Дмитро, Булаєва Віка, Пирогов Максим, Євпадченко Каріна змагалась в грі за 
Зимовий кубок ТДАТУ.  

Відбулося засідання клубу інтелектуальної еліти майбутнього (викладачі 
кафедри, студенти 31ПТ, 21сПТ, 11 МБ ПТ, 21МБ ПТ) 

Участь в квесті першокурсників (11ПТ, 11сПТ) 
Участь в студентській спартакіаді (11ПТ) 
Протягом другого семестру 2018-2019 навчального року було проведено 

наступні заходи: 
- бесіди за темами: «День соборності і свободи», «Євроінтеграція 

України», «Чому Т.Г. Шевченко – символ українців?», «Сучасні 
технології навчання», «Від папірусного сувою – до електронної 
книги», «Мода від минулого до сучасності»; 

6  березня під час зведеної кураторської години  відбулося святкування 
Масляної. Студенти  смакували різними видами млинців, які самі приготували 
та пригощали один одного. За чашкою чаю з млинцями вони спілкувалися у 
теплій дружній атмосфері та мріяли про майбутні весняні зустрічі. 

4 квітня  студенти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності приймали гостей. В рамках професійної орієнтації школярів на 
чергове засідання «Клубу економічної еліти майбутнього» було запрошено 
учнів загальноосвітніх шкіл №1 та №14  та ліцеїв №5 та №19.  

«Хорошая команда» КВК, в складі якої Аніщенко Дмитро, Булаєва Віка, 
Пирогов Максим, Євпадченко Каріна змагалась в грі за  кубок ректораТДАТУ 
та відсвяткувала 10 років своєї творчої діяльності. 

17 квітня відбулась тематична зустріч студентів з працівником наукової 
бібліотеки Ломейко Н.О., де студенти мали можливість дізнатися про життя і 



творчість, українського художника, автора перших українських знаків (банкнот 
і поштових марок) Г.Нарбут. Студенти побачили грошові знаки, створені 
художником, зокрема 100-гривневу купюру, яку в народі називали «Горпинка», 
інші купюри та монети. Доповідь супроводжувалась цікавою презентацією. 

З нагоди міжнародного Дня закоханих та Дня народження ФЕБ студенти 
взяли участь у конкурсі настінних газет. До Дня народження ФЕБ студенти 
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготували 
відеоролик, в якому привітали факультет з Днем народження. 

Участь студентів кураторської групи у мистецьких заходах різних рівнів 
у навчальному році, регіональних, обласних   

1.День міста ( співала Грабовська Я.) 
2. Концерт до Дня працівника сільського господарства (Грабовська Я) 
3. Зональний тур 18 обласного конкурсу творчості патріотичного 

спрямування «Спадщина - 2019» Євпадченко К. 
4. Міський конкурс «Зоряний дощ» (Євпадченко К.) 
5. Міський конкурс «Зоряний дощ» ( Грабовська Я.) 
Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), які отримали 

студенти кураторської групи на мистецьких фестивалях у навчальному 
році:регіональних, обласних   

1. Євпадченко К. Грамота зонального туру 18 обласного конкурсу 
творчості патріотичного спрямування «Спадщина - 2019», 2 місце в номінації 
пісні народжені в АТО.  

2. Грабовська Я. Диплом Лауреата міського конкурсу талантів «Зоряний 
дощ».  

Участь студентів підшефного курсу кафедри у спортивних змаганнях 
різних рівнів у навчальному році: 

1. Андрєєв Є. 11ПТ, Кисельова К. 31ПТ  Чемпіонат Запорізької області 
серед чоловіків з вільної боротьби 11-12.01.2019 р., м. Мелітополь 

2. Андрєєв Є. Всеукраїнський відкритий турнір з вільної боротьби 
присвячений пам’яті воїнам – Приазовцям загиблим в Афганістані, 
Приазов’є 

3. Баранов В.  - 10-й турнир  пам’яті воїнів-афганців  
4. Баранов В - турнір присвячений  30 Річчю  Української Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
5. Баранов В - турнір пам’яті  Н. Тараканчикова 
6. Баранов В - турнір пам’яті  Мелітопольських  волейболістів 

Нагороди, здобуті студентами підшефного курсу кафедри в спортивних 
змагань різних рівнів у навчальному році:   



1. Андрєєв Є.  Грамота за 2 місце на чемпіонаті Запорізької області серед 
чоловіків з вільної боротьби 11-12.01.2019 р., м. Мелітополь 

2. Андрєєв Є. Диплом за 3 місце на всеукраїнському відкритому турнірі з 
вільної боротьби присвяченому пам’яті воїнам – Приазовцям загиблим в 
Афганістані, Приазов’є.  

3. Баранов В. 10-й турнир пам’яті воїнів-афганців, 3 місце 
4. Баранов В.  турнір присвячений  30 р. Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), 2 місце 
5. Баранов В.  турнір пам’яті Н. Тараканчиков, 3 місце 
6. Баранов В.  Турнір пам’яті  Мелітопольських  волейболістів, 1 місце 

Кураторські години із студентами підшефної групи відбувалися у 
відповідності із планом-графіком виховної роботи.  

Впродовж всього навчального року щомісяця студенти вітали 
одногрупників-іменинників з частуванням смаколиками та врученням 
подарунків.  Було організовано привітання і частування до Дня Студента та 
Міжнародного Жіночого Дня. 

Важливим фактором у роботі є безпосередній контакт із батьками 
студентів, спільне обговорення проблем відвідування занять і успішності в 
підшефних групах. За результатами сесії зі студентами, які були не атестовані, 
або мали велику кількість пропущених занять проводилася індивідуальна 
бесіда. Протягом року запрошувалися батьки «проблемних» студентів. Велике 
значення має запрошення студентів на засіданні кафедри, де студенти 
обговорюють свої проблеми відразу з усіма викладачами. Це дозволило більш 
ефективно контролювати якість успішності. 

Згідно плану роботи куратора проводилися групові збори, на яких 
розглядались відвідування студентами заняття, результати поточної атестації, 
складання модулів, рейтинг. У кінці кожного семестру обговорювались питання 
підготовки до екзаменаційної сесії, а на початку семестру - результати її здачі.  

Результати поточної успішності обговорювалися індивідуально з кожним 
студентом. Приділялася увага питанням дозвілля-поздоровлення іменинників, 
святкування значимих подій.. 

 


