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На початку навчального року зі студентами першого курсу традиційно 

відбулося знайомство з групою та екскурсія по університету. Проведено 

анкетування щодо складу сім’ї та місця проживання в м. Мелітополь. Крім того, 

був проведений інструктаж із загальних правил поведінки під час навчально-

виховного процесу та інструктаж з правил пожежної безпеки та правилами 

внутрішнього розпорядку у навчальному закладі. Проведена зустріч студентів 

групи з членами студентської ради факультету економіки та бізнесу та 

знайомство з науковою бібліотекою ТДАТУ.  

Кураторські години із студентами підшефної групи відбувалися у 

відповідності із планом-графіком виховної роботи.  

Крім того, були організовані тематичні заходи з виховної роботи. А саме: 

- квест для першокурсників «Здай сесію», 11.09.19 

- тематична зустріч з представниками бібліотеки на тему академічної 

доброчесності, 05.02.20 

- екскурсія в музей ТДАТУ ім. Д. Моторного, 19.02.20 

- психологічний тренінг. Формування портрету групи. Запрошена 

психолог ТДАТУ ім. Д. Моторного Красуля Яна Геннадіївна, 26.02.20 

Студенти групи 26 вересня 2019 року прийняли активну участь у 

засіданні круглого столу щодо проекту Державного бюджету 2020, 

організованого викладачами кафедри «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Тутова Аліна та Чербунова Вікторія 19 листопада 2019 року виступили 

з доповідями на щорічній науково-технічній конференції магістрантів і 

студентів ТДАТУ за підсумками наукових досліджень 2019 року та отримали 

грамоти за активну участь. 

В традиційному квесті для першокурсників команда 1 курсу 

«Екофініки» перемогла, отримавши грамоту в номінації «Наймузикальніші». 

Студентка Височина Аліна є учасникам творчого колективу ТДАТУ – 

Ансамбль народного та сучасного танцю «Юність». А студентка Тутова Аліна 

є учасником театральної студії «Мост». 

Деякі студенти групи мали догани за порушення навчальної дисципліни. 

З ними проводилась робота про недопущення наступних порушень. 

Після кожної атестації та зимової сесії разом із студентами 

обговорювались результати, враження і якщо виникали заборгованості, 

з’ясовувались причини та шляхи їх усунення. Враховуючи адаптацію 

першокурсників до процесу навчання та дотримання навчальної дисципліни, з 

кожним студентом проводились індивідуальні бесіди і у разі необхідності, 

підтримувався телефонний зв’язок з батьками. 

Здійснені планові відвідування студентів, які мешкають у гуртожитку з 

метою виховної роботи щодо формування корисних побутових звичок та умов 

проживання. 
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