
План роботи куратора 

31 ЕМ, 11сЕМ, 21ЕМ 

1 семестр 2019 -20 н.р. 

№ 

тижня 

Заходи Термін Відмітка 

про 

виконання 

1 Привітання студентів з початком нового 

навчального року. Інструктаж з техніки 

безпеки. 

4.09.10  

2 Екскурсія до бібліотеки ТДАТУ 

(ознайомлення з бібліотечним фондом, залом 

електронних ресурсів тощо). 

11.09.19  

3 Зустріч з ректором 18.09.19  

4 Ознайомлення студентів з критеріями 

оцінювання та механізмом вирішення 

конфліктних ситуацій щодо оцінювання 

25.09.19  

5 Ознайомлення студентів з можливостями 

участі в розробці та перегляді освітньо-

професійних програм. Аналіз атестації 

учбових дисциплін за вересень.  

2.10.19  

6 Обговорення з студентами плану культурно-

масових заходів університету: пропозицій, 

побажань, можливість участі.  

9.10.19  

7 Ознайомлення студентів з політикою та 

стандартами дотримання політики 

академічної доброчесності в ТДАТУ імені Д. 

Моторного 

16.10.19  

8 Обговорення результатів ПМК 1 23.10.19  

9 Обговорення можливості участі студентів 

групи в органах місцевого самоврядування 

та молодіжному парламенті 

30.10.19  

10 Обговорення с студентами групи 

необхідності наукової роботи та участі в 

конкурсах наукових робіт, олімпіадах та 

конференціях всіх рівнів. 

6.11.19  

11 Ознайомлення студентів з механізмом 

анкетування здобувачів вищої освіти у 

ТДАТУ імені Д. Моторного 

13.11.19  

12 Ознайомлення студентів з механізмом 

вирішення питань щодо сексуальних 

домагань 

20.11.19  

13 Підготовка до ПМК 2 та завершення 27.11.19  



навчального року 

14 Підготовка до зимової сесії.  4.12.19  

 

  



План роботи куратора 

31 ЕМ, 11сЕМ, 21ЕМ 

2 семестр 2019-20н.р. 

№ 

тижня 

Заходи Термін Відмітка 

про 

виконання 

1 Аналіз зимової сесії затвердження плану 

роботи на 2 семестр 

15.01  

2 Участь у заходах щодо Дня Соборності та 

Свободи України 

22.01  

3 Відвідування заходу в науковій бібліотеці  

«Академічна доброчесність – запорука 

якісної освіти» 

29.01  

4 Аналіз атестації учбових дисциплін за січень 5.02  

5 Зустріч студентів з студентським 

омбудсменом  

12.02  

6 Підготовка до святкування Дня народження 

факультету Е та Б 

19.02  

7 Обговорення з студентами можливості 

отримання психологічної допомоги в 

ТДАТУ імені Д. Моторного. Підготовка до 

ПМК 1. 

26.02  

8 Святкування Міжнародного жіночого дня. 

Підготовка до святкування Масляниці 

4.03  

9 Аналіз результатів ПМК 1 11.03  

10 Обговорення з студентами механізмів 

контролю корупції в ТДАТУ імені Д. 

Моторного 

18.03  

11 Доповідь студентів спеціальності про 

результати закордонних практик 

25.03  

12 Аналіз атестації учбових дисциплін за 

березень 

1.04  

13 Тематична бесіда «Знайди себе в рідному 

місті», щодо можливостей 

працевлаштування в м. Мелітополі 

8.04  

14 Тематична бесіда з нагоди тижня «Україна: 

від цілей розвитку тисячоліття до цілей 

сталого розвитку» 

15.04  

15 Аналіз відвідування занять, успішності 

навчання та активності участі студентів 

групи у житті факультету та університету за 

2019-20 н.р. 

22.04  



16 Підготовка до ПМК 2 та завершення 

навчального року 

29.04  

17 Підготовка до Дня Перемоги 6.05  

18 Підготовка до Дня вишиванки та Дня 

Європи 

13.05  

 

Куратор  

 

 

 

к.е.н, доц. Бакіна Т.В. 

В. о. зав. кафедри бізнес консалтингу 

та міжнародного туризму  

д.е.н., проф. Кальченко С.В. 

 


