
План роботи куратора груп 11-ЕМ_П та 12-ЕМ_К Васильченко О.О.  

на 2019-2020 н.р. 
 

№ 

тижня 
Захід Термін 

 1-й семестр  

1 
Знайомство з університетом. Бесіда щодо правил внутрішнього 

розпорядку університету. Обрання старост груп 
04.09.19 

2 
Бесіда з питань дотримання доброчесності в університеті. 

Знайомство зі Кодексом честі ТДАТУ. 
11.09.19 

3 
Опитування та анкетування студентів, збір біографічної 

інформації. Інструктаж з техніки безпеки 
18.09.19 

4 
Знайомство з бібліотекою та її основними підрозділами. 

Засвоєння умов роботи з бібліотечними каталогами 
25.09.19 

5 
Зустріч із представниками студентської ради факультету з 

приводу студентського самоврядування 
02.10.19 

6 Зустрічі студентів групи з керівництвом факультету, університету 09.10.19 

7 
Організована огляд-бесіда до Дня козацтва працівниками 

наукової бібліотеки університету 
16.09.19 

8 
Зустріч із волонтером Всеукраїнської благодійної організації 

АСЕТ на тему «Як захистити себе від ВІЛ СНІД» 
23.09.19 

9 
Бесіда зі студентами щодо пропусків занять з неповажних 

причин 
30.10.19 

10 Ознайомлення зі Сттратегією розвитку університету 06.11.19 

11 
Організована огляд-бесіда до Дня гідності та свободи 

Працівниками наукової бібліотеки університету 
13.11.19 

12 Бесіда до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років 20.11.19 

13 Підготовка студентів до здачі першої екзаменаційної сесії 28.11.19 

14 
Презентація міжнародних закордонних практик студентами 

2-3-го курсів спеціальності «Економіка» 
04.12.19 

 2-й семестр  

1 Обговорення результатів здачі першої екзаменаційної сесії. 15.01.20 

2 
Зустріч із представниками міжнародного відділу ТДАТУ щодо 

можливостей закордонної практики 
22.01.20 

3 
Спілкування зі студентами з приводу студентської 

профорієнтаційної роботи за місцем їх проживання 
29.01.20 

4 Підготовка до святкування Дня закоханих 05.02.20 

5 Підготовка до святкування Дня народження факультету ЕтаБ 12.02.20 

6 Зустріч зі психологом університету 19.02.20 

7 Зустріч зі студентами-випускниками кафедри  26.02.20 

8 
Спілкування зі студентами з приводу студентської 

профорієнтаційної роботи за місцем їх проживання 
04.03.20 

9 Відвідування музею університету 11.03.20 

10 Обговорення результатів атестації за лютий-березень 2020 р. 

Виявлення основних проблем та шляхів їх вирішення 
18.03.20 



11 Зустріч з представниками фірми «Соната» щодо закордонної 

практики та закордонного навчання 
25.03.20 

12 Відвідування краєзнавчого музею міста 01.04.20 

13 Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню слов’янської 

писемності 
08.04.20 

14 Підготовка до святкування Великодня 15.04.20 

15 Студоцентризм та формування індивідуальної освітньої 

траєкторії 
22.04.20 

16 Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню вишиванки 29.04.20 

17 Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню Перемоги 06.05.20 

18 Формування освітнього середовища на факультеті 13.05.20 
 


