
ЗВІТ 

КАФЕДРИ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

за 2019-2020 н.р. 

 

Поточна виховна робота із студентами велася викладачами кафедри  

впродовж навчального року під час занять та в позанавчальний час у формі 

зустрічей, бесід, екскурсій, підготовки та участі в культурно-масових, 

спортивно-масових, мистецьких та наукових заходах всеукраїнського, 

загальновузівського і загальнофакультетського рівнів, заходах окремих 

академічних груп та інших об’єднань. 

Виховну роботу у підшефних групах вели наставники: 

11 ФБ – Когут І.А. 

21 ФБ – Якушева І.Є. 

31 ФБ + 11 сФБ – Рубцова Н.М. 

41 ФК + 21 сФБ – Радченко Н.Г. 

11 МБ ФБ, 11 МБ МК, 11 МБ ПТ – Чкан І.О. 

21 МБ ФБ – Демченко І.В. 

В першому семестрі 2019-2020 навчального року викладачами кафедри 

були організовані такі тематичні заходи: 

 

Таблиця 1 

Тематичні заходи з виховної роботи організовані кураторами підшефних 

груп для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 
Захід Учасники Відповідальні 

1. Квест для першокурсників «Здай 

сесію», 11.09.19 
11 ФБ Когут І.А. 

2. Круглий стіл щодо проекту 

Державного бюджету 2020 на 

кафедрі «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 26.09.19 

Студенти 

підшефних груп 

Викладачі 

кафедри 

3. Семінар-тренінг, присвячений темі 

організації і здійсненню публічних 

закупівель, для студентів 

спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Запрошена 

уповноважена особа Семенівської 

об’єднаної територіальної громади з 

організації та проведення процедур 

закупівель Бєлаш Ірина Андріївна, 

27.02.20 

31 ФБ+11 сФБ Когут І.А. 

4. Екскурсія до Центру надання 

адміністративних послуг, 03.03.20 
31 ФБ+11сФБ Когут І.А. 

 



Організовано виховних заходів зі студентами на кураторських годинах з 

виступом фахівців за профілем підготовки або напрямками виховання, 

викладачів гуманітарних кафедр у навчальному році: 

 

Таблиця 2 

Тематичні кураторські години для студентів спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» організовані кураторами підшефних 

груп та фахівцями за напрямом виховання 

№ 

з/п 
Захід Учасники Відповідальні 

1. Тематична зустріч з 

представниками бібліотеки на 

тему академічної доброчесності, 

05.02.20 

11 ФБ, 31+11сФБ 
Когут І.А. 

Рубцова Н.М. 

2. Екскурсія в музей ТДАТУ ім. Д. 

Моторного, 19.02.20 
11 ФБ + 11 сФБ Когут І.А. 

3. Психологічний тренінг. 

Формування портрету групи. 

Запрошена психолог ТДАТУ ім. 

Д. Моторного Красуля Яна 

Геннадіївна, 26.02.20 

11 ФБ 
Когут І.А. 

 

 

Студенти працювали в наукових гуртках та підготовили більш ніж 40 

робіт на студентських конференціях та приймали участь в наукових конкурсах 

студентських робіт. 

 

Таблиця 3 

Досягнення студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт 

та Всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

студента, група 

Захід 

1. 

Горпинич Вікторія 

Валентинівна 

21 сФБ 

Переможець обласного конкурсу для обдарованої 

молоді у номінації «Економічні науки», 12 листопада 

2019 року 

науковий керівник – к.е.н., доцент Когут І.А. 

Диплом переможця 

2. 

Клімова Анастасія 

Олександрівна 

21 ФБ 

ІІ-й тур 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. 

Тема наукової роботи «Медичне страхування в 

Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» 



(науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

ТДАТУ Рубцова Н.М.) 

Диплом ІІІ ступеня 

 

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.  

Студенти кураторських груп приймали участь у навчальних та творчих 

заходах, організованих кафедрою іноземних мов ТДАТУ. Серед таких 

студентів: 

- Маніло А.О. (21 ФБ) ‒ участь в інтеркультурному проекті «OPENING 

THE BORDERS» 

- Булак С. (21 ФБ) ‒ участь у І турі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з англійської мови та участь у Веб-квесті «Around the United 

Kingdom» 

- Чукіна К., Щебликіна В. (21 ФБ) ‒ участь у Веб-квесті «Around the 

United Kingdom» 

- 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 

- Дмитров О. (41 ФБ) ‒ участь у 1 та 2 турі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з англійської мови. 

Команда 1 курсу «Екофініки» (11 ФБ) перемогла в квесті першокурсників 

та  отримала грамоту в номінації «Наймузикальніші». 

До Міжнародного дня студентів проводиться обласний конкурс «Студент 

року-2019». Були відзначені переможці університетського етапу цього 

конкурсу. В номінації «Студент – лідер студентського самоврядування року» 

Почесною Грамотою виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 

нагороджена Марченко Катерина Юріївна (41ФБ) та отримала стипендію 

міського голови м. Мелітополь.  

Грамотою Мелітопольської районної ради з нагоди Міжнародного Дня 

Студента нагороджена студентка 21 ФБ групи Чукіна Катерина. 

За показниками успішності 2018-2019 навчального року кращою групою 

факультету економіки та бізнесу стала група 21 ФБ, куратор – к.е.н., доц. 

Якушева І.Є. 

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 Марченко Катерина (41 ФБ), Чукіна Катерина (21 

ФБ), Гришко Рената (21 ФБ), Комарова Карина (31 ФБ). 

- за активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування факультету та університету грамотою нагороджений 

Єременко Іван (41 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).  

- найкращий блок гуртожитку № 4: Михайлова Л., Твердюк Г. (21 МБ 

ФБ). 

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 (21 ФБ), 

Мазурова Ірина (21 ФБ) та Щебликіна Валерія (21 ФБ). 

- 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), Риженко Богдан (41 ФБ) та Дмитров Олег (41 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). 

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

Булгаков Віталій (21 ФБ) та Дишловенко Богдан (21 ФБ). 

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. 

Студент 21 ФБ Булгаков Віталій 09.02.2020р. 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 підшефних груп кафедри є учасниками органів студентського 

самоврядування різних рівнів, а саме: 

 

Таблиця 2 

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. 41 ФБ 

2. 
Голова спортивного відділу 

факультету 
Єременко І.О. 41 ФБ 

3. Голова профбюро факультету Гришко Р.С. 21 ФБ 

4. Голова сектору журналістики Мазурова І.В. 21 ФБ 

5. Секретар студентської ради Клімова А.О. 21 ФБ 

6. 
Начальник відділу добровільної 

народної дружини  
Муцараєв А.А.  31 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.  

Студенти підшефних груп є учасниками творчих колективів ТДАТУ.  

 

Таблиця 3 

Кількість студентів підшефних груп кафедри, які є учасниками 

творчих колективів різних рівнів 

№ 

з/п 
Назва колективу Студенти 

1. Театральна студія «Мост» Тутова Аліна (11 ФБ) 

2. 
Ансамбль народного та сучасного 

танцю «Юність» 

Чукіна Катерина (21 ФБ) 

Височина Аліна (11 ФБ) 

 

Серед досягнень, студенти підшефних груп за 2019-2020 н.р. за 

порушення навчальної дисципліни мали догани та суворі догани:  

догана від 23.10.2019р.: Петров Д.С. (31 ФБ); Смішко В.Є. (11 сФБ); 

Попов М.М. (11 МБ ФБ);  

догана від 30.09.2019р.: Федчун Д.Д. (11 МБ ФБ); Алієв Е.Б. (41 ФБ); 

Бакаржиєв С.П. (41 ФБ); 

догана від 15.10.2019р.: Ковальова В.О. (31 ФБ); Шепєль А.М. (11 сФБ); 

Тисленко В.О. (21 МБ ФБ); 

догана від 07.10.2019р.: Алексютін О.С. (21 ФБ); Перепелка Д.С. (31 

ФБ); Стьопушкіна Ю.С. (31 ФБ); Кондратьєва К.В. (41 ФБ); Попов М.М. (11 

МБ ФБ); Михайлова Л.Є., Редникін К.Ю., Твердюк Г.М., Федоренко Ю.Д. – 21 

МБ ФБ. 

догана від 04.11.2019р.: Березовський Д.М., Перепелка Д.С. – 31 ФБ; 

Єременко І.О. (41 ФБ); Єременко О.К., Парапанов В.О. – 21 МБ ФБ. 



догана від 25.11.2019р.: Расулов Р.А. (11 ФБ); Саплін А.С. (21 ФБ); 

Узунов М.В. (31 ФБ). 

догана від 27.01.2020р.: Саплін А.С. (21 ФБ); Роман В.І. (11 сФБ); 

Перепелка Д.С. (31 ФБ); 

догана від 03.02.2020р.: Федчун Д.Д. (11 МБ ФБ);  

догана від 10.02.2020р.: Березовський Д.М., Свириденко М.М. ‒ 31 ФБ; 

Попов І.Ю. ‒ 11 ФБ; 

догана від 17.02.2020р.: Левада О.О., Санькова Ю.О., Узунов М.В. ‒ 31 

ФБ;  

догана від 24.02.2020р.: Алексютін О.С. (21 ФБ); Стьопушкіна Ю.С. (31 

ФБ);  

сувора догана від 25.11.2019р.: Березовський Д.М. (31 ФБ). 

сувора догана від 03.02.2020р.: Саплін А.С. (21 ФБ); 

сувора догана від 17.02.2020р.: Федчун Д.Д. (11 МБ ФБ); 

сувора догана від 24.02.2020р.: Перепелка Д.С. (31 ФБ). 

Згідно плану роботи куратора проводилися групові збори, на яких 

розглядались відвідування студентами заняття, результати поточної атестації, 

складання модулів, рейтинг. 

Також викладачами кафедри проводилось чергування у гуртожитку у 

відповідності до графіку, де ними проводився контроль підшефних студентів та 

відповідна виховна робота, що спрямована на формування корисних побутових 

звичок у молоді, та профілактику зловживання тютюновими, алкогольними та 

іншими наркотичними виробами. 

На кафедрі приділяється увага безпосередній роботі з батьками студентів, 

спільному обговоренні проблем відвідування занять і успішності в підшефних 

групах. Протягом семестру відстежується поточний стан навчальної 

дисципліни за результатами щомісячних атестацій та проводиться спочатку 

індивідуальна бесіда. У разі, якщо існуючі заборгованості студентами не 

ліквідуються, куратори груп доводять існуючу ситуацію до відома батьків. 

Студенти, які постійно порушували навчальну дисципліну, були запрошені на 

засідання кафедри для проведення виховної бесіди завідуючою та викладачами 

кафедри.  

 

 

 

Відповідальний 

к.е.н., доц.          І.О. ЧКАН 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування» 

д.е.н., доц.         О.О. ЯЦУХ 

 


