
ЗВІТ 

куратора 21 ФБ групи 

за І та ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

На початку семестру було оновлено анкетну інформацію по групі. 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.  

Кураторські години із студентами підшефної групи відбувалися у 

відповідності із планом-графіком виховної роботи. Постійно проводилась 

виховна бесіда щодо недопущення пропусків занять без поважної причини. 

Студенти групи прийняли участь у квесті з гр. 11 ФБ. Традиційно прийняли 

участь у зустрічі з ректором університету проф. Кюрчевим В.М. Проведена 

бесіда про важливість активізації наукової роботи студентами групи і як обрати 

напрям досліджень, готуватися до виступів на конференціях. Відбулись бесіди-

дискусії на тему «Секрети фінансового добробуту в сучасних реаліях», 

«Фінансисти які змінили світ», «Фінансові шахрайства: як себе захистити», 

«Сучасні професії», «Вирішення конфліктних ситуацій в групі та 

студентському середовищі», тематичні бесіди щодо річниці звільнення 

Мелітополя, щодо участі студентів в науковій роботи та проектах тощо. 

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». 

З нагоди Міжнародного Дня Студента грамотою Мелітопольської 

районної ради нагороджена студентка групи Чукіна Катерина. 

За показниками успішності 2018-2019 навчального року група стала 

найкращою на факультеті. 

Також до Міжнародного Дня Студента факультетом економіки та бізнесу 

за відмінні успіхи в навчанні, активну життєву позицію, вагомий внесок у 

розвиток студентського самоврядування факультету та університету грамотами 

нагороджені Чукіна Катерина та Гришко Рената. 

Окремо кафедрою фінансів, банківської справи та страхування були 

відмічені наступні студенти: 

- за відмінні успіхи в навчанні, вагомі досягнення у науковій діяльності, 

активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування факультету та університету: Клімова Анастасія, Мазурова 

Ірина та Щебликіна Валерія. 

- за високі спортивні досягнення та активну участь у житті кафедри: 

Булгаков Віталій та Дишловенко Богдан. 

19 листопада 2019 року на кафедрі «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ ім. Дмитра Моторного відбулося секційне засідання 

щорічної науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ за 

підсумками наукових досліджень 2019 року. Мазурова І.В. виступила з 

доповіддю і отримала грамоту за активну участь. 

Клімова А.О. отримала диплом ІІІ ступеня за результатами проведення 

ІІ-й туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 



спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізації 

«Страхування» 2019-2020 н.р. серед закладів вищої освіти у Миколаївському 

національному аграрному університеті, 16-17 квітня 2020 р. 

Студенти групи приймали участь у навчальних та творчих заходах, 

організованих кафедрою іноземних мов ТДАТУ. Серед таких студентів: 

- Маніло А.О. ‒ участь в інтеркультурному проекті «OPENING THE 

BORDERS» 

- Булак С. ‒ у часть у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

англійської мови та участь у Веб-квесті «Around the United Kingdom» 

- Чукіна К., Щебликіна В. ‒ участь у Веб-квесті «Around the United 

Kingdom». 

Булгаков Віталій 09.02.2020 у складі команди Мелітопольського району 

прийняв участь у Відкритому обласному кубку з волейболу серед чоловічих 

команд, присвяченому відзначенню в Україні 31-ї річниці виведення 

обмеженого контингенту радянських військ з Демократичної республіки 

Афганістан. Команда зайняла 2-ге місце. 

Студенти групи входять до складу студентської ради факультету: 

 Голова профбюро факультету Гришко Р.С. 

 Голова сектору журналістики Мазурова І.В. 

 Секретар студентської ради Клімова А.О. 

Студентка Чукіна Катерина є учасникам творчого колективу ТДАТУ – 

Ансамбль народного та сучасного танцю «Юність». 

Крім того, деякі студенти вже працевлаштовані і навчаються на дуальній 

формі. Це Подзолков Олександр та Дячук Ксенія. 

Серед досягнень, деякі студенти кураторської групи мали догани за 

порушення навчальної дисципліни. З ними проводилась індивідуальна бесіда, а 

також запрошувались на засідання кафедри для проведення роз’яснювальної 

роботи щодо недопущення порушень. Крім того, після кожної атестації та 

зимової сесії разом із студентами обговорювались результати, виявлялися 

причини отримання заборгованостей, шляхи та строки їх усунення.  

 

 

 

Куратор        І.Є. ЯКУШЕВА 


