
Звіт з організаційно-виховної роботи факультету економіки та бізнесу 

за 2018-2019 навчальний рік  

 

Виховна робота кафедр факультету передбачає діяльність викладачів, що 

здійснюється як під час організації та проведення навчального процесу, так і 

поза його межами. 

Під час організації та проведення навчального процесу викладачі кафедр 

намагаються сформувати у студентів певний світогляд на широке коло питань 

економічного, політичного, правового та соціального життя суспільства. 

Викладачі прагнуть навчити студентів логічно мислити, правильно вести 

дискусію, аргументовано відстоювати власну думку з питання, що 

обговорюється. Це дозволяє студентам набути навичок як у веденні бесіди з 

проблемних питань, які виникають у ході вивчення учбових дисциплін, так  й у 

спілкуванні з товаришами та людьми старшого віку у неформальній обстановці. 

Наявність значного обсягу самостійної роботи студентів викликає 

необхідність допомоги викладачів кафедр в роботі з літературними джерелами, 

написанні курсових та наукових робіт, підготовці рефератів та фіксованих 

виступів, у систематизації різноманітної  наукової, методичної, учбової та 

публіцистичної інформації. 

Виховна робота кафедр поза межами навчального процесу передбачає 

організацію та проведення доволі різноманітних заходів: зустрічей з фахівцями 

різного профілю та цікавими особистостями з різних галузей сучасного знання 

університету, міста, району, області; тематичних екскурсій та вечорів 

відпочинку; бесід із студентами, що мешкають у гуртожитках. 

Викладачі активно залучають студентів до участі у загальнодержавних 

заходах, участі у культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах на рівні 

факультету та університету в цілому; формують певний рівень національної 

свідомості у студентів, сприяють підвищенню їх культурного рівня; 

допомагають у розкритті індивідуальних здібностей. 



Головну роль у здійсненні виховної роботи відіграють куратори 

академічних груп. 

Дiяльнiсть куратора 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 в 

академiчнiй групі. 

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, проводяться індивідуальні 

бесіди. Протягом року запрошуються батьки «проблемних» студентів. Велике 

значення має запрошення студентів на засідання кафедр, де студенти 

обговорюють свої проблеми відразу з усіма викладачами. Це дозволяє більш 

ефективно контролювати якість успішності студентів. 

Згідно плану роботи куратора проводяться групові збори, на яких 

розглядаються відвідування студентами занять, результати поточної атестації, 

складання модулів, рейтинг. У кінці кожного семестру обговорюються питання 

підготовки до екзаменаційної сесії, а на початку семестру – результати її здачі.  

Для всіх без винятку підшефних груп важливим моментом є вироблення 

вміння студента працювати в колективі, знаходити альтернативи вибору 

правильних рішень, вироблення вміння працювати систематично, а не тільки 

перед сесією, що потребує від студента організованості й волі. Більшу користь 

у цьому приносять проведення кафедрами факультету предметних олімпіад та 

творчих конкурсів. 

Протягом навчального року в підшефних групах була виконана робота, в 

основу навчально-виховної діяльності якої були покладені наступні принципи: 

виконання законів; дотримання прав людини; розвиток демократії й 

самоуправління; бережливе ставлення до землі; працелюбність; активна 



громадянська позиція; постійне фізичне виховання. 

Кураторами постійно приділяється увага питанням дозвілля студентів: 

поздоровлення іменинників, святкування значимих подій, а також матеріальна 

й моральна підтримка у важкі періоди й у періоди хвороби. 

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. 

Основною організаційною формою роботи куратора зі студентською 

групою є кураторські години, які протягом 2018-2019 н.р. проводились 1 раз на 

тиждень. 

Протягом 2018-2019 н.р. кафедра підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності здійснювала керівництво сімома студентськими групами напрямів 

підготовки «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». Робота в групах була спрямована, в першу чергу, на 

професіоналізм майбутніх фахівців.  

Протягом семестру відбувалися зустрічі кураторів із студентами, в 

процесі яких проведено бесіди наступної тематики: 

1. Зустріч з представниками бібліотеки 

2. Ознайомлення студентів з особливостями навчання в університеті, 

правилами оцінювання тощо 

3. Відвідування міської бібліотеки та голосування за громадські проекти 

4. Бесіда щодо проблем СНІДу 

5. Бесіда про міжнародні практики 

6. Бесіда «Життя У. Черчіля» 

7. Презентація стипендіального фонду В. Пінчука 

8. Зустріч з психологом університету 



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

10. Бесіда на тему: «День соборності і свободи» 

11. Бесіда на тему: «Євроінтеграція України» 

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

13. Бесіда на тему: «Сучасні технології навчання» 

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

15. Бесіда на тему: «Мода від минулого до сучасності» 

Крім того, поза кураторськими годинами проводилися 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.); 

- відвідування боулінг-клуб в розважальному центрі «Шторм»; 

- екскурсія на острів Хортиця;  

- організація роботи клубу інтелектуальної еліти майбутнього; 

- 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»; 

- святкування Масляної; 

- тематична зустріч 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 підшефних кураторських груп активно приймали участь у 

різноманітних заходах на рівні університету: 

Участь студентів кураторської групи у мистецьких заходах різних рівнів 

у навчальному році: 

1.День міста (Грабовська Яна, група 11-ПТ) 



2. Концерт до Дня працівника сільського господарства в ТДАТУ (Грабовська 

Яна, група 11-ПТ) 

3. Зональний тур 18 обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування 

«Спадщина - 2019» (Євпадченко Карина, група 11-ПТ) 

4. Міський конкурс «Зоряний дощ» (Євпадченко Карина, 11-ПТ) 

Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), які отримали 

студенти кураторської групи на мистецьких фестивалях різних рівнів у 

навчальному році: 

1. Євпадченко Карина (група 11-ПТ) – Грамота зонального туру 18 обласного 

конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина-2019», 2 місце в 

номінації «Пісні, народжені в АТО».  

2. Грабовська Яна (група 11-ПТ) – Диплом Лауреата міського конкурсу 

талантів «Зоряний дощ».  

Участь студентів підшефного курсу кафедри у спортивних змаганнях 

різних рівнів у навчальному році: 

1. Андрєєв Євген (група 11-ПТ), Кисельова Катерина (група 31-ПТ) – 

Чемпіонат Запорізької області серед чоловіків з вільної боротьби 11-12.01.2019 

р., м. Мелітополь 

2. Андрєєв Євген (група 11-ПТ) – Всеукраїнський відкритий турнір з вільної 

боротьби присвячений пам’яті воїнам-Приазовцям, загиблим в Афганістані,          

смт. Приазов’є 

3. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – 10-й турнир  пам’яті воїнів-афганців  

4. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір, присвячений  30-річчю  

Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

5. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір пам’яті  Н. Тараканчикова 

6. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір пам’яті  Мелітопольських  

волейболістів 

Нагороди, здобуті студентами підшефного курсу кафедри в спортивних 

змагань різних рівнів у навчальному році:   



1. Андрєєв Євген (група 11-ПТ) – Грамота за 2 місце на чемпіонаті Запорізької 

області серед чоловіків з вільної боротьби 11-12.01.2019 р., м. Мелітополь 

2. Андрєєв Євген (група 11-ПТ) – Диплом за 3 місце на всеукраїнському 

відкритому турнірі з вільної боротьби присвяченому пам’яті воїнам – 

Приазовцям загиблим в Афганістані, смт. Приазов’є.  

3. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – 10-й турнір пам’яті воїнів-афганців, 3 

місце 

4. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір присвячений  30-річчю 

Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), 2 місце 

5. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір пам’яті Н. Тараканчиков, 3 місце 

6. Баранов Владислав (група 11-ПТ) – турнір пам’яті  Мелітопольських  

волейболістів, 1 місце 

Участь студентів кураторської групи в заходах на рівні факультету та 

університету:  

1) Участь в квесті “Посвята в першокурсники”  (групи 11-ПТ, 11-сПТ) 

2) Участь в студентській спартакіаді (група 11-ПТ) 

3) Участь в конкурсі настінних газет до Дня Українського козацтва, Дня 

захисника України, Дня студента та Дня факультету 

4) Участь у складі команди КВН “Хорошая команда” в іграх у Відкритій лізі 

КВН “Кубок Таврії” (Аніщенко Дмитро, Булаєва Вікторія, Пирогов Максим, 

Євпадченко Каріна, група 11-ПТ). 

Студентка групи 41-ПТ Печерська Вікторія займала посаду секретаря 

студентської ради факультету та співголови організаційного сектору 

студентської ради університету.  

Студент групи 31-ПТ Суховецький Андрій взяв участь і здобув перемогу 

в благодійному проекті “Агро-2019”. В якості заохочення він отримав поїздку 

на Міжнародну виставку сільського господарства та тваринництва SIMA 2019, 

яка проходила 24-28 лютого 2019 року в Парижі(Франція).  

Впродовж всього навчального року щомісяця студенти вітали 

одногрупників-іменинників з частуванням смаколиками та врученням 



подарунків.  Було організовано привітання і частування до Дня Студента, Дня 

підприємця, Дня Козацтва, Нового року, Масляної, Міжнародного Жіночого 

Дня. 

Всі куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор груп 41-ЕП та 11-сПТ к.е.н., 

доцент Педченко Ганна Павлівна  посіла ІV місце. 

У 2018-2019 н.р. за кафедрою менеджменту було закріплено п’ять 

кураторських груп за напрямом підготовки «Менеджмент». 

Протягом 2018-2019 навчального року викладачами кафедри були 

організовані зустрічі та  організовано наступні тематичні заходи: 

1. Екскурсіям до музею-садиби графа Попова, м. Василівка, до 

Василівського зоопарку та на Лису гору  

2. Ділова гра з  професійної етики та етикету 

3. Зустріч з директором з персоналу готелю «Панарама» Чумак О.С. 

4. Участь у Дні кар’єри в Мелітополі з Андрієм Рублевським «Як підняти 

свою цінність на ринку праці, або як підібрати роботу для душі та гідного 

життя» 25 квітня 2019 р. 

5. Зустріч з психологом ТДАТУ  

6. Тиждень Менеджменту 

Студенти 11-МН та 12-МН взяли участь у квесті першокурсників, де 11-

МН посіли І місце. 

В рамках тижня менеджменту було проведено захід з Event-менеджменту 

з приводу Хеловіну. Була створена і підготована фотозона. 

В продовж тижня  листопада студенти спеціальності прийняли участь у 

колективних змаганнях з нагоди Дня менеджеру.9 листопада 2018 р., на 

завершення тижня менеджменту, студенти активно допомагали у проведенні 

профорієнтаційного заходу зі школярами. 

Мартинова Наталія була визнана Студентом-патріотом 2018 року та 

отримала особисту грамоту від міського голови м. Мелітополь, представляла 

ТДАТУ в Запорізькій обласній раді, брала участь у міському та 



університетському заході - День Європи. 

На рівні міста та країни студенти групи 21-МН взяли участь у 

Всеукраїнській спортивній акції “Зелена міля”, у якій Наталія Мартинова посіла 

почесне ІІ місце  

Протягом року Мартинова Наталія проходила стажування для молоді в 

обласній раді, м. Запоріжжя та активно відвідувала засідання для молоді в 

обласній раді, м. Запоріжжя. 

Мартинова Наталія взяла участь в обласному науковому конкурсі для 

обдарованої молоді за підсумками 2018 року та посіла почесне 2 місце у 

номінації “Менеджмент”. 

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 Шило Анастасія (група 31-МН), Мартинова Наталія 

(група 21-МН). 

- за активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування факультету та університету грамотою нагороджений Малюга 

Олександр (група 31- МН). 

Студенти підшефних груп кафедри є учасниками органів студентського 

самоврядування різних рівнів, а саме: 

- Шило Анастасія (група 31-МН) – заст. голови студентської ради факультету; 

- Мартинова Наталія (група 21-МН) – голова культурно-масового відділу 

факультету  

- Авраміді Катерина (група 21-МН) – член спортивного відділу 

- Борисенко Ольга (група 21-МН) – заст. голови соціального відділу 

- Ликова Анастасія ( 11-МН) – член культурно-масового відділу 

Студенти підшефних груп є учасниками творчих колективів ТДАТУ та 

м. Мелітополь.  

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



«Міс і містер ТДАТУ – 2019. Місія здійснена». За підсумками заходу вони 

відповідно перемогли у наступних номінації: Мартинова Наталія – «Міс 

глядацьких симпатій» та «Міс креативність», Борисенко Ольга – друга віце-міс, 

Челпанова Ангеліна – «Міс елегантність». 

Для всіх без винятку підшефних груп важливим моментом є вироблення 

вміння студента працювати в колективі, знаходити альтернативи вибору 

правильних рішень, вироблення вміння працювати систематично, а не тільки 

перед сесією, що потребує від студента організованості й волі. Більшу користь 

у цьому приносять проведені кафедрою предметні олімпіади, поточні контролі 

знань. 

Мінімум по 6 днів у році кожний викладач кафедри проводить по 2-3 

години в гуртожитку, де відвідують проживаючих там студентів і проводять 

відповідну виховну роботу. 

Студенти  21-МН групи взяли активну участь  в іграх інтелектуального 

клубу факультету «Казино Ерудитів». 

Студенти 11-МН та 21-МН групи взяли активну участь у студентській 

спартакіаді. 

Всі куратори кафедри приймали участь в огляді-конкурсі «Кращій 

куратор академічної групи». Куратор групи 21-МН Бочарова Наталія 

Олександрівна стала переможцем ІІ етапу конкурсу на рівні факультету та 

зайняла ІІ місце у ІІІ етапі конкурсу на рівні університету. 

У 2018-2019 н.р. за кафедрою бізнес-консалтингу та міжнародного 

туризму  були закріплені наступні групи факультету економіки та бізнесу: 

група 11-ЕМ, куратором групи було призначено ст. викладача кафедри 

Васильченко О.О.; група 21-ЕМ, куратором групи було призначено к.е.н., 

доцента кафедри Бакіну Т.В., група 21-МБ ЕМ, куратором групи було 

призначено к.е.н., доцента кафедри Попову Т.В., групи 31-ЕМ та 11-сЕМ, 

куратором групи було призначено к.е.н., доцента кафедри Краснодєд Т.Л.  

Куратором групи 11-ЕМ Васильченко О.О. протягом року було проведено 

наступні заходи: 



1) Знайомство з університетом. Бесіда щодо правил внутрішнього розпорядку 

ТДАТУ.  

2) Зустріч зі представниками студентської ради факультету з приводу 

студентського самоврядування, спортивної та культурної активності 

3) Знайомство з бібліотекою та її основними підрозділами. 

Засвоєння умов роботи з бібліотечними каталогами. 

4) Організована огляд-бесіда до Дня козацтва працівниками бліотеки ТДАТУ 

5) Зустріч із волонтером Всеукраїнської благодійної організації АСЕТ на тему 

«Як захистити себе від ВІЛ СНІД» 

6) Організована огляд-бесіда до Дня гідності та свободи зі працівниками 

бібліотеки ТДАТУ 

7) Бесіда до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років 

8) Презентація міжнародних закордонних практик студентами 2-

3-го курсів спеціальності «Економіка» 

9) Зустріч із представниками міжнародного відділу ТДАТУ щодо можливостей 

закордонної практики 

10) Підготовка до святкування Дня закоханих та до святкування Дня 

народження факультету  

11) Зустріч із організаторами міжнародного працевлаштування з питань 

фінансування міжнародних практик 

12) Зустріч зі студентами-випускниками кафедри економіки 

13) Зустріч з представниками фірми «Соната» щодо закордонної практики та 

закордонного навчання 

14) Виїзд до м. Нова Каховка з метою екскурсії у ПАТ ДМК 

«Таврія» та виноробного господарства Князя Трубецького 

15) Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню слов’янської Писемності 

16) Підготовка до святкування Великодня 

17) Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню вишиванки 

18) Огляд-бесіда зі студентами, присвячена Дню Перемоги 



Куратором групи 21-ЕМ Бакіною Т.В. протягом року було проведено 

наступні заходи: 

1) Обговорення зі студентами їх хобі та інтересів і можливість участі у роботі 

колективів художньої самодіяльності та спортивних секцій університету. 

2) Зустріч з працівниками міжнародного відділу щодо можливостей 

проходження практики за кордоном. 

3) Бесіда щодо участі студентів групи в органах студентського 

самоврядування університету 

4) Святкування Дня захисника України 

5) Тематична бесіда «Важливість активної громадської позиції молоді для 

благополуччя держави» 

6) Підготовка до святкування Дня студента 

7) Святкування Дня гідності та свободи. Тематична бесіда. 

8) Тематична бесіда щодо Дня Соборності та Свободи України 

9) Тематична бесіда до Міжнародного дня пам’яті жертв Холокосту 

10)  Обговорення с студентами групи присвоєння університету імені Дмитра 

Моторного 

11) Підготовка до святкування Дня Святого Валентина та Дня народження 

факультету 

12) Тематична бесіда до Всесвітнього дня соціальної справедливості 

13) Святкування Міжнародного жіночого дня. Підготовка до святкування 

Масляної 

14)  Обговорення можливості участі студентів групи в органах місцевого 

самоврядування та молодіжному парламенті 

15) Тематична бесіда «Знайди себе в рідному місті», щодо можливостей 

працевлаштування 

16) Тематична бесіда з нагоди тижня «Україна: від цілей розвитку тисячоліття 

до цілей сталого розвитку» 

17) Підготовка до Дня вишиванки та Дня Європи 



Куратором груп 31-ЕМ та 11-сЕМ Краснодєд Т. Л. протягом року було 

проведено наступні заходи: 

1) Проблеми патріотичного виховання студентської молодів сучасних умовах 

2) Особливості спілкування студентської молоді ТДАТУ: загальне та 

особливе. 

3) Похід до Мелітопольського відділення пенсійного фонду України 

4) Проблеми професійного росту молоді та здатність до керування 

5) «Економіст-міжнародник» як  актуальна професія на європейському ринку 

праці 

6) «Європейське» майбутнє та запорука успіху сучасної молоді 

7) Інститути сім'ї та освіти: проблеми суміщення та перспективи 

8) Працевлаштування випускників закладів вищої освіти в умовах 

інформаційної сучасності 

9) Іншомовленість як необхідна умова працевлаштування економіста з 

міжнародної діяльності 

10) Україна в контексті інтернаціоналізації світогосподарського життя 

11) Спортивний клуб ТДАТУ: досягнення та перспективи 

студентської молоді 

12) Участь України в інтеграційних угрупуваннях світу 

13) Творчість ТДАТУ: досягнення та перспективи студентського колективу 

14) Діти – наша дійсність та наше майбутнє 

15) Міжнародна практика студентів: об’єктивна необхідність та перспективи 

16) Міжнародний туризм та закордонна практика ТДАТУ 

17) Цікаве про Нас вчора й сьогодні (похід до музею ТДАТУ) 

18) Досвід професійного міжнародного спілкування: особливості та корисні 

поради 

19) Міжнародні зв’язки України 

20) Талановита молодь ТДАТУ: досягнення та перспективи в творчих колах 

Куратором групи 21-МБ ЕМ Поповою Т.В. протягом року було проведено 

наступні заходи: 



1) Об’єктивна необхідність отримання студентами вищої освіти за рівнем 

«Магістр» в сучасних умовах  

2) Проблеми патріотичного виховання студентської молоді в сучасних умовах

  

3) Проблеми професійного росту молоді та здатність до керування  

4) Досвід професійного міжнародного спілкування: особливості та корисні 

поради 

5) Аналіз сучасного та моделювання майбутнього в умовах інформаційного 

суспільства 

6) «Європейське» майбутнє та запорука успіху сучасної молоді 

7) Інститути сім'ї та освіти: проблеми суміщення та перспективи  

8) Працевлаштування випускників закладів вищої освіти в умовах 

інформаційної сучасності 

9) Іншомовленість як необхідна умова працевлаштування економіста з 

міжнародної діяльності  

10) Україна в контексті інтернаціоналізації світогосподарського життя  

11) Спортивний клуб ТДАТУ: досягнення та перспективи студентської молоді

  

Викладачі кафедри активно залучають студентів до участі у 

загальнодержавних заходах, участі у культурно-масових та спортивно-

оздоровчих заходах на рівні факультету та університету в цілому; формують 

певний рівень національної свідомості у студентів, сприяють підвищенню їх 

культурного рівня; допомагають у розкритті індивідуальних здібностей. 

Викладачі кафедри звертають увагу на дотримання студентами 

навчальної дисципліни, здійснюють контроль за своєчасним виконанням ними 

навчального плану; організовують та проводять тематичні вечори та бесіди із 

студентами гуртожитку № 4, здійснюють чергування у даному гуртожитку. 

Протягом навчального року викладачами кафедри було організовано та 

проведено: 

1) тематичні екскурсії за тематикою ВР: 



 1) виховний, оздоровчо-розважальний захід  на території  лісопарку м. 

Мелітополь, протягом якого студенти та викладачі кафедри відпочивали на 

природі та спілкувалися на вільні теми (20 вересня 2018року) (Бакіна Т.В., 

Краснодєд Т.Л., Васильченко О.О., Демко В.С.);  

2) навчальний захід на базі  Пенсійного фонду України (відділення м. 

Мелітополь), де економісти кафедри дізнавалися про особливості нових 

пенсійних реформ (26 вересня 2018року) (Бакіна Т.В., Краснодєд Т.Л.); 

3) навчальний захід на базі Центру надання адміністративних послуг м. 

Мелітополь, де економісти вивчали механізм державної реєстрації 

підприємницьких структур (25 жовтня  2018 року) (Бакіна Т.В., Краснодєд 

Т.Л.); 

4) навчальний захід у відділенні податкової інспекції м. Мелітополя, в 

процесі якого економісти ТДАТУ познали особливості податкових перевірок 

підприємницьких структур (8 листопада 2018 року)  (Бакіна Т.В., Краснодєд 

Т.Л.);  

5) навчальний захід на базі виробничого підприємства м. Мелітополя , де 

економісти  ТДАТУ дізнавалися секрети успіху компанії «БІОЛ»» (грудень 

2018 року) (Бакіна Т.В., КраснодєдТ.Л.); 

6) квест-гра: "Чи знаєш ти історію свого міста", Мелітопольський міський 

краєзнавчий музей (07.09.2018) (Демко В.С.); 

7) навчальний захід, ознайомча екскурсія на острів Бірючий (26.09.2018) 

(Попова Т.В., Васильченко О.О., Демко В.С.);  

8) навчальний захід, екскурсія до Національного заповідника Хортиця - 

National Reserve Khortytsya (10.10.2018 року) (Демко В.С.);  

9) навчальний, ознайомчий захід  у Виконавчому комітеті Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, де студенти спеціальності туризм 

ознайомились з стратегією та перспективою розвитку туризму в місті 

Мелітополь (30.10.2018 року) (Демко В.С.); 

10) екскурсійно-інформативний тур по сільським зеленим садибам 

Мелітопольського району (13.11.2018 року) (Демко В.С.);  



11) другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року) 

(Демко В.С.);  

12) навчальний, ознайомчий візит до Туристичного агентства Браво-Тур, 

екскурсія по місту (24.01.2019 року) (Демко В.С.); 

13) навчальний, ознайомчий візит до Центру надання адміністративних 

послуг Мелітополя (27.02.2019 року) (Демко В.С.); 

14) семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї 

до реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року) (Демко 

В.С.);  

15) навчально-професійний курс, тренінг з анімаційної діяльності (14-

19.03.2019року) (Демко В.С.);; 

16) участь у 25-ій Міжнародній туристичній виставці "Travel & Tourism 

Exhibition" (27.03.2019) Демко В.С.); 

17) студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська 

мобільність між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-

13.04.2019 року) (Демко В.С.); 

напрямку 242 "Туризм" для студентів спеціальності туризм 07.05.2019 

(Демко В.С.). 

2) зустрічі з видатними людьми: 

1. Кас’яненко Світлана Володимирівна, Директор Туристичного агентства 

«КАРАВАН-travel» Мелітополь; 

2. Гешо Любенов, генеральний дитектор туристичної 15компанії «Т Хотелс 

ЕООД Турал», м. Варна, Болгарія; 

3. Панасенко Юлія Петрівна, директор Центру культурної спадщини та 

туризму МРДА ЗО;  

4. Єрмак Валентина Андріївна, голова ГО «Чарівна Таврія», директор зеленої 

садиби «Гостини у Валентини»; 

5. Шевченко Денис Михайлович, туристичний менеджер Турагенства «Браво 

Тур». 



3)тематичні заходи до знаменних подій та пам’ятних дат: День міста; 

Міжнародний День миру; День козацтва; День визволення міста від німецько-

фашистських загарбників; вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 

років; День студента; міський захід "Історична година цікавих постатей Нашого 

міста"; День факультету; Свято «Гукання весни», День весняного рівнодення; 

День Перемоги; День вишиванки; міський фестиваль "Черешнево" 

4)  соціально-психологічні тренінги: 

1) Соціально-психологічний тренінг «Я та моя сім’я», 9 січня 2019р. (Краснодєд 

Т.Л.) 

2) Соціально-психологічний тренінг «Особистість та агресивне суспільство» 

(Краснодєд Т.Л.) 

3) Психологічні аспекти підприємницької діяльності, 10 жовтня 2018р. (Бакіна 

Т.В.) 

4) Творчі здібності та підприємництво, 15 листопада 2018 р. (Бакіна Т.В.) 

5) Проведення переговорів: ефективні методи,  21 лютого 2019р. (Бакіна Т.В.) 

6) Ділова гра: «Акціонер», 14 березня 2019 (Бакіна Т.В.) 

7) Ділова гра: «Ресторан», 18 квітня 2019 (Бакіна Т.В.) 

5) творчі конкурси за тематикою ВР на рівні університету: 

1. Конкурсна програма «Хто зверху?» 

2. Осінній Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

3. Зимовий Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

4. Весняний Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

Фінал гри КВН за Кубок ректора ТДАТУ сезону 2018-2019 н.р. 

5. Засідання факультетського інтелектуального клубу «Казино ерудитів» (6 

засідань) 

6) соціологічні, психологічні дослідження: 

 - університетських : 

 Анкетування студентів третього курсу спеціальності 051 «Економіка» (березень 

2019 р.) на тему: «Сучасний викладач та якість викладання матеріалу» 



7) виховні заходи зі студентами на кураторських годинах з виступом 

фахівців за профілем підготовки або напрямками виховання, викладачів 

гуманітарних кафедр: 

1. Кафедра харчових технологій та готельно-ресторанної справи. 

Тематичний семінар на тему: економіка туристичної та готельно-ресторанної  

справи сьогодні та завтра» 

2. Кафедра іноземних мов, Мунтян С.Г. Знайомство з міжнародними 

програмами навчально-виробничих практик у Німеччині 

3. Кас’яненко Світлана Володимирівна, Директор Туристичного агентства 

«КАРАВАН-travel» Мелітополь 

4. Гешо Любенов, генеральний директор туристичної 17компанії «Т Хотелс 

ЕООД Турал», м. Варна, Болгарія 

5. Панасенко Юлія Петрівна, директор Центру культурної спадщини та туризму 

МРДА ЗО;  

6. Єрмак Валентина Андріївна, голова ГО «Чарівна Таврія», директор зеленої 

садиби «Гостини у Валентини»; 

7. Шевченко Денис Михайлович, туристичний менеджер Турагенства «Браво 

Тур». 

 Викладачі кафедри активно взяли участь у заходах за напрямками 

виховної роботи:  

- міста: 

1. Васильченко О.О. День прапора, 23 серпня 2018 р. 

2. Васильченко О.О. День міста, 28 вересня 2018 р. 

3. Васильченко О.О. Акція до Дня соборності «Ланцюг єднання», 22.01.2019 р. 

4. Демко В.С.«Том Сойер FEST- 2019», 15.04.2019 

5. Краснодєд Т.Л. Екологічний квест в Мелітополі, 24 квітня 2019 р.  

6. Краснодєд Т.Л., Демко В.С. «Знайди себе в Мелітополі. Локація «Якісна 

освіта поряд»» 15-19 квітня 2019 р. 

7. Карман С.В. День кар’єри, 25 квітня 2018 р. 

8. Васильченко О.О. День вишиванки, 17 травня 2019 р. 



- області: 

Демко В.С. 

1. Міжнародний освітній форум «Україна – Болгарія». 

Місце проведення: Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, 

Україна, 26 березня 2019 року. 

2. Другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року)  

3. Семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї до 

реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року)  

4. 25 Міжнародна туристична виставка "Travel & Tourism Exhibition" 

(27.03.2019) 

5. Студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська 

мобільність між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-

13.04.2019 року). 

Викладачами кафедри було підготовлено студентів, які взяли участь у 

різноманітних творчих конкурсах, проектах, форумах, виставкових заходах 

у навчальному році:  

- міжнародних: 

Демко В.С. 

1. Міжнародний освітній форум «Україна – Болгарія». 

Місце проведення: Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, 

Україна, 26 березня 2019 року. 

2. 25 Міжнародна туристична виставка "Travel & Tourism Exhibition" 

(27.03.2019) 

- обласних, регіональних: 

Демко В.С. 

1. Другий туристичний бізнес-форум в м. Запоріжжя (27.11.2018 року)  

2. Семінар суб’єктів туристичної діяльності: «Туристичний бізнес. Від ідеї до 

реалізованого проекту», Департамент культури, туризму, національностей та 

релігій облдержадміністрації в Запорізькій області (13.03.2019 року)  



3. Студентський туристичний форум, обмін досвідом та студентська 

мобільність між ТДАТУ та Дніпровським університетом митної справи (11-

13.04.2019 року). 

- університетських: 

Васильченко О.О. 

1. Конкурсна програма «Хто зверху?» (2 студенти) 

2. Осінній Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. 

Команда КВН «Хорошая команда» (8 студентів) 

3. Зимовий Кубок  відкритої ліги КВН «Кубок Таврії » сезону 2018-2019 н.р. (8 

студентів) 

Викладачі кафедри здійснювали чергування у гуртожитку № 4 та по 

корпусу № 2 університету.  

Васильченко О. О є керівником клубу «Клуб КВН ТДАТУ» 

Кураторами груп було залучено студентів до розробки рекламної 

продукції для профорієнтаційної роботи: 

Куратор Краснодєд Т.Л.: Утьєва Дарина(31 ЕМ), Лобода Вероніка(31 ЕМ) 

Куратор Бакіна Т.В.: Сапа Сергій (21 ЕМ), Пшенічна А. (21 ЕМ) 

Куратор Демко В.С.: Овєсков Олександр (11 ТР) 

Всі куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор групи 11-ЕМ к.е.н., доцент 

Бакіна Тетяна Володимирівна посіла ІV місце. 

Викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

здійснювалась робота із студентами восьми груп напрямів підготовки «Фінанси 

і кредит» та «Фінанси, банківська справа та страхування». Особлива увага в 

рамках роботи з кураторською групою приділялась питанням активної 

соціальної та громадянської позиції, патріотичного виховання, підтримання 

здорового способу життя та побудові взаємоввічливих відносин у колективі.  

Протягом 2018-2019 навчального року викладачами кафедри були 

організовані зустрічі та запрошені фахівці з фінансових питань, а також 

організовано тематичні заходи: 



1. Святкування Всесвітнього дня заощаджень 

2. Екскурсія до Мелітопольського управління Держказначейства 

3. Екскурсія до Фінансового управління Мелітопольської міської ради 

4. Екскурсія до Краєзнавчого музею міста Мелітополя в рамках 

просвітницьких заходів, присвячених «Global Money Week» 

Студентка групи 21-ФБ Ревуцька Ганна взяла участь в одинадцятому 

Всеукраїнському форумі студентського самоврядування, що відбувся 17-20 

жовтня у місті Суми. 

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.  

Команда 1 курсу «Crash-Cash» (група 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 (грпа 11- ФБ). 

У І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

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

(група 31-ФБ). 

За результатами проведення ІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіади 

з дисципліни «Фінанси і кредит» Дмитров Олег (група 31-ФБ) отримав Диплом 

ІV ступеня. 

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: 

- Марченко Катерина Юріївна (група 31-ФБ) – щорічний конкурс для 

обдарованої молоді у галузі науки, номінація «Економічні науки» (Запорізька 

обласна державна адміністрація) жовтень 2018 року. 2-ге місце  

- Дмитров Олег Миколайович  (група 31-ФБ) – ІІ етап Всеукраїнської 

предметної олімпіади з дисципліни «Державні фінанси». Диплом ІІІ ступеня 



- Холод Світлана Миколаївна (група 21- сФБ) – 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. Диплом ІІІ ступеня 

Марченко Катерина (група 31-ФБ) – Подяка 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.  

Студенти 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 

 

Викладачами кафедри 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. 

Студенти групи 11-ФБ Дишловенко Богдан та Булгаков Віталій взяли 

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 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.  

Студентка групи 11-ФБ Чукіна Катерина взяла участь у конкурсі «Міс і 

містер ТДАТУ-2019. Місія здійснена». За результатами оцінок журі отримала 

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

 Всі куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор групи 21-ФБ к.е.н., ст. 

викладач Осипенко Світлана Олександрівна посіла ІV місце. 

 У 2018-2019 н.р. за кафедрою обліку і оподаткування було закріплено 

вісім академічних груп.   

Для студентів групи 11-ОО протягом 2017-2018 н.р. проведені 

кураторські години за наступними темами: організація навчального процесу у 

ВНЗ, особливості кредитно-модульної системи навчання, організація робочого 

дня студента, поведінка на заняттях та в гуртожитку, знайомство зі 

студентською радою та основами студентського самоврядування в університеті 

Також студенти груп 11-ОО та 11-сОО приймали участь у проведенні 

кураторських годин, організованих науковою бібліотекою у Центрі культури та 

дозвілля ТДАТУ, кафедрою суспільно-гуманітарних наук та студентською 

радою факультету «Економіки та бізнесу»: «До Дня Українського козацтва», 

зустріч та бесіда на тему боротьби зі СНІДом. Студенти групи 11-ОО відвідали 

музей ТДАТУ та ознайомились з історією виникнення та становлення ВЗО. 

Кураторами всіх академічних груп за вказаний термін було виконано всі 

заходи згідно плану роботи, затвердженого завідуючим кафедри. 

Приймали участь у проведенні кураторських годин організованих 

науковою бібліотекою у Центрі культури та дозвілля ТДАТУ, кафедрою 



суспільно-гуманітарних наук та студентською радою факультету «Економіки та 

бізнесу. 

Протягом всього періоду навчання здійснювався моніторинг кількості 

пропущених занять і причини пропусків, а також рівня успішності студентів. 

Викладачами кафедри проведено ряд заходів окрім кураторських годин: 

- бізнес-тренінг по системі МАШАВ – Трачова Д.М. (групи 11-ОО, 31- 

ОА); 

- святковий захід до Міжнародного дня бухгалтера; 

- привітання з Днем студента; 

- бесіда на тему: «Репрезативні системи відображення та їх роль у 

комунікації» (групи 41- ОА, 21-сОО, 31-ОА); 

- презентація закордонних практик (групи 21- ОО, 31- ОА, 11- МБОО); 

- бесіда «Про попередження дорожньо-транспортного травматизму»; 

- привітання студентів з Днем закоханих; 

- зустріч зі спеціалістом по персоналу ТД «Сільпо» Онищенко Т. 

Протягом семестру викладачами кафедри спільно із україно-канадським 

проектом UHBDP здійснено поїздка до виноробних підприємств м. Каховка з 

метою ознайомлення із технологією виробництва, та обліком витрат у ПАТ 

«Племзавод «Степной». 

Всі куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор групи 31-ОА к.е.н., доцент 

Сахно Людмила Анатоліївна  посіла ІІ місце. 

У 2018-2019 н.р. за кафедрою маркетингу було закріплено вісім 

академічних груп.   

За звітний період кураторами були організовані зустрічі та запрошені 

фахівці, обговорювалися теми по питаннях, що цікавлять студентів: 

1. Зустріч з експертом якості продукції  мережі Сільпо 

2. Зустріч з завідуючим відділення продажів ПП «SWAG» - СТУКАЛОМ Д.С. 

3. Зустріч з мером м. Мелітополь МІНЬКО С.А. 



4. Зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС КРУТІКОВИМ ДО 

П.Л. 

5. Зустріч з Першим заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради РУДАКОВОЮ І. В. 

- тематичні заходи до знаменних подій та пам’ятних дат 

1. Участь у творчих конкурсах присвячених святкуванню Дня маркетолога 

2. Зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС Крутіковим П.Л. 

3. «День здоров’я», 

4. Масляна 

5. День яйця 

- соціально-психологічних тренінгів 

Визначення соціально-психологічної характеристики групи психологом 

університету Красуля Я.Г. 

- творчих конкурсів за тематикою ВР  

 Квест для учасників  Міжвузівської студентської конференції «Вектор 

маркетингу». 

Участь у творчих конкурсах присвячених святкуванню Дня маркетолога 

– конференцій, конкурсів за тематикою ВР 

1) Зустріч з міжнародним відділом щодо можливостей закордонних практик 

студентів 

2) Тематична бесіда «Історія міста Мелітополь» підготовлена старшим 

викладачем кафедри «Суспільно-гуманітарні науки» Михайловим В. В. 

3) Тематична бесіда, підготовлена бібліотекою «50 винаходів, що Україна дала 

світу» 

4) Виховний захід в бібліотеці «Гоголь- фест» 

5) Зустріч з міжнародним відділом щодо можливостей закордонних практик 

студентів 

Організовано виховних заходів зі студентами на кураторських годинах з 

виступом фахівців за профілем підготовки або напрямками виховання, 

викладачів гуманітарних кафедр у навчальному році: 



1. Представники міжнародного відділу надали інформацію про можливості 

закордонних практик; 

2. Бібліотека надали інформацію про можливістю користування каталогом та 

електронною бібліотекою, 11 МК (Куратор Куліш Т.В.); 

3. Освітні заходи з протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІД 

4. Історія університету (музей університету); 

5. Бесіда на тему: «Адміністративні правопорушення: поняття, види, 

відповідальність»; 

–  соціологічних, психологічних досліджень 

Залучення студентів у проведенні польових досліджень та анкетування за 

такими напрямками: 

1. «Cпоживання молочної продукції для дитячого харчування» – 30 анкет; 

2.  «Їжа: вибір школярів-2019» - 30 анкети. 

Викладачами кафедри організовано тематичних екскурсій за тематикою 

виховної роботи: 

1) СЕРСЬКИХ Н.С.  Член організаційного комітету щорічного фестивалю 

«Том Сойєр Фест» 

2) Квест для учасників  Міжвузівської студентської конференції «Вектор 

маркетингу». 

3) Проект «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення 

та розбудови спроможностей» («Перспектива», «Бізнес-платформа») за рахунок 

гранту Світового банку 

4) Нехай В.В.Участь НПП у заходах міста за напрямками виховної роботи 

- Області 

1) «Бізнес-інкубатор ТДАТУ». 

2) Всеукраїнсьий освітній проект «Відкривай Україну». 

3) Тренінг «Загальні питання ринку праці»; 

4) Тренінг «Складання резюме, відеорезюме»;  

5) Тренінг «Підготовка до співбесіди»; 

6) Тренінг «Власний бізнес: перші кроки»; 



7) Тренінг «Відпрацювання практичних навичок з пошуку роботи». 

Викладачами кафедри організовано конференції: 

1. Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Сучасні 

підходи до післязбиральних технологій та маркетингу 

плодоовочевої  продукції», співорганізаторами якої стали співробітники 

кафедри маркетингу ТДАТУ. 

2. Міжнародний науково-практичний форум «Сучасні наукові дослідження 

на шляху до Євроінтеграції» (25-26 червня 2019 року). 

Крім того, студенти спеціальності «Маркетинг» брали участь у 

різноманітних творчих конкурсах, проектах форумах, виставкових заходах 

протягом навчального року:   

Всеукраїнські 

1. Мостовий О. Міжнародний форум “Innovation Market” 2018 (м.Київ). 

2. Мостовий О. Міжнародна Експо виставка з маркетингу та реклами «T-

Rex». 

3. Бончужна Є. . Міжнародна Експо виставка з маркетингу та реклами «T-

Rex». 

4. Бовкун Г. . Міжнародна Експо виставка з маркетингу та реклами «T-Rex». 

5. Деревянко Д. . Міжнародна Експо виставка з маркетингу та реклами «T-

Rex». 

6. Бончужна Є. Профспілковий клуб «New Vision» (м. Львів) 

7. Бончужна Є. Профспілкова молодіжна школа (м. Одеса) 

8. Бончужна Є. Адвокація та робота коаліцій (м. Харків) 

9. Бончужна Є. Зимова школа профспілкової молоді (Чернігів). 

10. Бовкун Г. Тренінг з Медіа грамотності (м. Київ). 

11. Мостовий О. Тренінг з Медіа грамотності (м. Київ). 

12. Мостовий О. Літня школа «Арт простір безпеки» (м. Львів). 

13. Бовкун Г. Тренінг «Дієві інструменти по роботі з конфліктами на 

підґрунті ненависті для HR фахівців» (м. Запоріжжя). 



14. Бовкун Г. конкурс фото та відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього 

руху» (м. Київ). 

15. Підготовка студентів для проведення організаційної роботи під час ІІ 

Всеукраїнської студентської олімпіади «Аграрний маркетинг» – 10 студентів 

(МАРЧУК А.О.). 

Регіональних, обласних. 

1) Бовкун Г. Business Booster Zaporizhzhya 

2) Бончужна Є. Воркшоп «Мелітополь молодіє». 

Міських 

1) Участь у ІІ туристичному бізнес-форумі у м. Запоріжжя 

Скачков С., Коньшин В., Романець А., Слюсаренко О., Мерняєв С. 

2) Андрущенко С., Плясецька В. - Всеукраїнсьий освітній проект 

«Відкривай Україну». 

3) Проведення круглого столу та створення проектних груп щодо програми 

«Розробка міських інноваційні формацій» у голові з Першим заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради РУДАКОВОЮ І. 

В. – 10 студентів (11 МБ МК). 

Кількість участей студентів підшефного курсу кафедри у спортивних 

змаганнях різних рівнів у навчальному році:   

*- міжнародних 

1. Виноградов К., участь у міжнародних  змаганнях АССО з французького 

боксу САВАТ 

- Всеукраїнських 

1. Виноградов К., участь  у кубку України з кікбоксінгу у ВТКА серед 

дорослих, 2018 р 

2. Виноградов К., участь у змаганнях АССО кубку Харківсьої області  з 

французького боксу САВАТ 

3. Клименко А. приймала участь у Чемпіонаті України з флорболу та 

зайняла 2 місце 



4. Клименко А.  приймала участь у Зимовому Кубку Скали та зайняла 1 

місце 

- регіональних, обласних 

1. Євсеєнко Д. є тренером з флорболу 

1. Виноградов К., зайняв 3 місце  у кубку України з кікбоксінгу у ВТКА 

серед дорослих, 2018 р 

2. Виноградов К., нагороджений за 1 місце у розділі АССО кубку 

Харківсьої області  з французького боксу САВАТ 

3. Клименко А. приймала участь у Чемпіонаті України з флорболу та 

зайняла 2 місце 

4. Клименко А.  приймала участь у Зимовому Кубку Скали та зайняла 1 

місце 

- регіональних, обласних 

1. Клименко А.  отримала сертифікат 1300 грн. за високі спортивні 

досягнення відповідно до міської програми «Розвиток та популяризація 

фізичної культури та спорту»; 

Виноградов К. отримав сертифікат 1300 грн. за високі спортивні 

досягнення відповідно до міської програми «Розвиток та популяризація 

фізичної культури та спорту»; 

Студенти спеціальності «Маркетинг» є учасниками студентських органів 

самоврядування факультету економіки та бізнесу: 

- Плясецька Вікторія (група 21-МК) – голова інформаційного сектору; 

- Дударєва Анастасія (група 21-МК) – голова сектору НВК; 

- Коньшин Вадим (група 21-МК) – голова WEB-сектору; 

- Романець Арсеній, Слюсаренко Олег, Хахаєва Маргарита (члени 

студентської ради); 

- Бончужна Єлизавета – голва студентського профкому університету 

Виховна робота на кафедрі спрямована на досягнення гармонійно 

розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої 

людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, здоровими 



інтелектуально-творчими, фізичними і духовними  якостями, родинними й 

патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, 

підприємливістю й ініціативою. 

Організація навчально-виховного процесу кафедри безупинно 

підвищується із застосуванням нових підходів і накопиченого певного обсягу 

знань у цьому питанні. На кафедрі 6 кураторських груп. Робота в групах 

спрямована, в першу чергу на професіоналізм майбутніх фахівців.  

На протязі навчального року приділялась увага патріотичному 

вихованню студентів через проведення заходів щодо шанування пам’яті 

загиблим у війні, чорнобильцям, постраждалим у час голодомору. Активні 

студенти групи приймали участь в організації Дня маркетолога та у фестивалі 

Том Сойєр Фест (разом із викладачем кафедри маркетингу Серських Н.С.). 

На протязі начального року проведені зустрічі студентів з 

представниками організацій та підприємств, що працюють в сфері маркетингу в 

Запорізькій та інших областях України (ТОВ Мелітопольських хлібокомбінат, 

ТОВ «Аріс», ТОВ «Фуззі-груп», Український проект розвитку 

плодоовочівництва в Україні. Зустрічі відбувалися у формі діалогу, в процесі 

якого фахівці розповідають студентам про особливості своєї роботи, діляться 

досвідом та надають поради щодо професійної підготовки спеціалістів. 

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.  

На протязі навчального року в підшефних групах була виконана робота, 

в основу навчально-виховної діяльності якої були покладені наступні 

принципи: виконання законів, дотримання прав людини, розвиток демократії й 

самоуправління, бережливе ставлення до природних ресурсів,  працелюбність, 



активна громадянська позиція, постійне фізичне виховання. 

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. 

На кафедрі маркетингу проведене анкетування за участю психолога 

університету щодо виявлення особливостей спілкування студентів. 

Викладачі кафедри брали участь у чергуванні в студентському 

гуртожитку. Організовано заохочення студентів, які приймають участь у 

науково-дослідній роботі на лекціях або спеціальних для цього випадку зборах, 

їм вручаються грамоти за підписом декана факультету й керівника наукового 

гуртка. Кураторами приділяється увага питанням дозвілля-поздоровлення 

іменинників, святкування значимих подій, а також матеріальна й моральна 

підтримка у важкі періоди й у періоди хвороби. 

Важливим моментом є розвиток вміння студента працювати в колективі, 

знаходити альтернативи вибору правильних рішень, розвиток вміння 

працювати систематично, а не тільки перед сесією, що потребує від студента 

організованості й волі. Більшу користь у цьому приносять проведені кафедрою 

предметні олімпіади, поточні контролі знань.  

Всі куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор групи 21-МБ МК д.е.н., 

доцент Легеза Дар’я Георгіївна  посіла ІІ місце. 

За кафедрою публічного управління та адміністрування було закріплено 

дві кураторських групи. 

Викладачами кафедри було організовано та проведено університетських 

або іншого рівня виховних заходів зі студентами у навчальному році, участь 

кураторів (крім кураторських годин): 



– екскурсій: 

1. Екскурсія до Мелітопольського міського краєзнавчого музею. 

2. Екскурсія до Мелітопольської міської ради. 

3.  Екскурсія до Центральної бібліотеки ім. М.Лермонтова. 

4. Екскурсія до Мелітопольської Районної Ради. 

5. Екскурсія до Мелітопольського Центру Зайнятості. 

6. Екскурсія до Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного Фонду 

України в Запорізькій області. 

–  зустрічей з видатними людьми:  

1. Зустріч з експертом німецької SES – професор  Бела Дьорен. 

2.  Вркшоп « Участь молоді – право на зміни» від Демида Майорникова. 

3. Зустріч з юристконсультом Управління ЖКГ Мелітопольської міської Ради 

Віктором Миколайовичем Спірідончуком. 

4. Зустріч з начальником юридичного відділу Мелітопольської районнної  

державної адміністрації на тему: « Державна служба: проблеми та 

перспективи». 

– соціально-психологічних тренінгів: 

1. Ділова гра  на природі « Комплімент», « Реалізуй себе», « Керуй голосом». 

2. Тренінг « Розвиток мого міста». 

3. Тренінг « Проектний менеджмент для молодіжних ініціатив» 

4. Гра « Вір – перевір». 

5. Тренінг « Таємниці фізичної взаємодії». 

6.  Інтелектуальна гра « E – governance». 

Участь кафедри у заходах за напрямками виховної роботи міста: 

1. Перший молодіжний форум « Melite- 2018». 

2. Відкриття молодіжного парламенту. 



 Організовано та проведено виховних заходів зі студентами 

викладачами кафедр гуманітарного профілю на кураторських годинах інших 

кафедр у навчальному році.  

1. Інтелектуальний захід « Історичні постаті у формуванні польської 

державності»  за участю міжнародного відділу, кафедри публічного управління, 

адміністрування та права, кафедри суспільно – гуманітарних наук. 

2. Тиждень права. 

3. Загальна кураторська година на тему: «Цілі сталого розвитку». 

             Студенти групи 11-ПУ Танасова Наталя й Ткаченко Маргарита взяли 

участь у Молодіжному форумі « Вплив молоді на політичні процеси».  

Куратори кафедри взяли участь в огляді-конкурсі «Кращий куратор 

академічної групи». На рівні факультету куратор групи 21-ПУ к.н. держ. упр., 

доцент Застрожнікова Ірина Володимирівна посіла ІІІ місце. 

 

Голова студентської ради факультету 

економіки та бізнесу                                                                   Марченко К.Ю. 

 

Заступник декана факультету 

економіки та бізнесу з ОВР                                                        Васильченко О.О. 


