
ЗВІТ 

куратора 31 ФБ+11сФБ групи 

за І та ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

Кураторські години із студентами підшефної групи відбувалися у 

відповідності із планом-графіком виховної роботи. Протягом семестру зі 

студентами проводилася постійна робота щодо недопущення пропусків занять з 

неповажної причини та дотримання ними навчальної дисципліни. 

Також протягом першого та другого семестрів 2019-2020 навчального 

року відбулося проведення наступних заходів:  

 круглий стіл щодо проекту Державного бюджету 2020 на кафедрі 

«Фінанси, банківська справа та страхування» (26.09.2019) 

 семінар-тренінг, присвячений темі організації і здійсненню публічних 

закупівель, для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» (27.02.2020) 

 екскурсія до Центру надання адміністративних послуг (03.03.2020) 

 тематична зустріч з представниками бібліотеки на тему академічної 

доброчесності (05.02.2020) 

 екскурсія в музей ТДАТУ ім. Д. Моторного (19.02.2020) 

Студенти групи 31 ФБ+11сФБ групи працювали в наукових гуртках, 

готували доповіді, приймали участь у студентських конференціях. 

Студенти кураторських груп приймали участь у навчальних та творчих 

заходах, організованих кафедрою іноземних мов ТДАТУ. Серед таких 

студентів: 

- Захарчук І. (31 ФБ) ‒ успішне завершення міжнародного дистанційного 

курсу «Communication and interpersonal skills at work» від University of Leeds and 

Institute of Coding (Великобританія), сертифікат від 7.05.2020 

- Комарова К. (31 ФБ) ‒ успішне завершення міжнародного 

дистанційного курсу «Create a social media marketing campaign» від University of 

Leeds (Великобританія), сертифікат від 10.05.2020 

- Гашутіна А. (31 ФБ) ‒ успішне завершення міжнародного 

дистанційного курсу «Create a social media marketing campaign» від University of 

Leeds (Великобританія), сертифікат від 11.05.2020 

- Постнікова В. (11 сФБ) ‒ проходження міжнародного дистанційного 

курсу «Essential Skills for Your Career Development» від University of Leeds 

(Великобританія). 

Також 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 Комарова Карина (31 ФБ). 

- за високі спортивні досягнення, активну життєву позицію, вагомий 

внесок у розвиток студентського самоврядування факультету і університету 

грамотою нагороджений Муцараєв Адлан (31 ФБ), Шафоростова Віра (31 

ФБ) та Свириденко Михайло (31 ФБ).  



Окремо кафедрою фінансів, банківської справи та страхування були 

відмічені наступні студенти: 

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

активну життєву позицію Гашутіна Аліна (31 ФБ). 

- за відмінні успіхи в навчанні та вагомі досягнення у науковій діяльності: 

Захарчук Ігор (31 ФБ) 

- за сумлінне виконання обов’язків старости групи та активну участь у 

житті кафедри Федчун Станіслав (31 ФБ). 

- за сумлінне виконання обов’язків студента та активну участь у житті 

кафедри Каланча Роман (31 ФБ). 

- за активну участь у культурно-масовій роботі кафедри: Івченко 

Анастасія (21 с ФБ) та Орешкова Тетяна (11 сФБ). 

Багато студентів підшефних груп були учасниками спортивних змагань 

на рівні факультету та університету. 

В жовтні-листопаді проводилась спартакіада серед студентів і 

спортивний клуб «Таврія-університет» нагородив студента 31 ФБ групи 

Свириденко М. за зайняте 3-тє місце в спартакіаді з настільного тенісу, а 

Шафоростову В. за 2-ге місце з дартсу.  

Студент 31 ФБ Муцараєв Адлан у складі національної збірної з вільної 

боротьби і 07 грудня 2019 року в Естонії пройшли Міжнародні змагання зі 

спортивної боротьби «KULDKARU OPEN 2019» в м. Кохтла-Ярве за 

результатами яких студент отримав Диплом за 3-тє місце. 

Студенти підшефних груп кафедри є учасниками органів студентського 

самоврядування різних рівнів, а саме начальник відділу добровільної народної 

дружини Муцараєв А.А. 

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.  

На кураторських годинах протягом навчального року обговорювалися 

питання організації навчального процесу, патріотичного виховання, 

професійних якостей та кар’єрного зростання, проблем розвитку країни, 

здорового способу життя тощо. 

Після кожної атестації та сесії разом із студентами обговорювались 

результати, виявлялися причини отримання заборгованостей, шляхи та строки 

їх усунення. Результати поточної успішності обговорювалися індивідуально з 

кожним студентом. З батьками студентів, що мали заборгованість 

підтримувався телефонний зв’язок. 
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