
ЗВІТ 

З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ 

за І семестр 2020-2021 н.р. 

 

Поточна виховна робота із студентами велася викладачами кафедри  

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

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

заходах всеукраїнського, загальновузівського і загальнофакультетського 

рівнів, заходах окремих академічних груп та інших об’єднань. 

Виховну роботу у підшефних групах ведуть наставники: 

11 ФБ – Чкан І.О. 

21 ФБ – Косторной С.В. 

31 ФБ + 11 сФБ – Якушева І.Є. 

41 ФК + 21 сФБ – Рубцова Н.М. 

11 МБ ФБ, 21 МБ ФБ – Радченко Н.Г. 

В першому семестрі 2020-2021 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 І семестрі 2020-2021 н.р. 

№ 

з/п 
Захід Учасники Відповідальні 

1. З метою виховання у студентів 

громадської позиції організовано 

похід до Мелітопольської 

центральної дитячої бібліотеки 

«Мальвіна» для голосування за 

громадські проекти міста 

Мелітополя, 09.09.20 

21 ФБ, 31 ФБ, 11 

сФБ, 41 ФБ, 21 

сФБ 

Куратори груп 

2. Онлайн зустріч студентів 

спеціальності «Фінанси, банківська 

права та страхування» з головою 

громадської спілки “Бізнес Хелп” 

Згур’євою О.А. (м. Київ), 24.11.20 

31 ФБ+11 сФБ Захарова Н.Ю. 

3. Онлайн зустріч студентів 

спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» з 

представником Мелітопольського 

центру зайнятості Волковою І.О. на 

тему «Сучасні сервіси в роботі 

служби зайнятості», 30.11.20 

31 ФБ+11 сФБ Якушева І.Є. 



4. Лекція-семінар «Роль страхування в 

житті людини» з головним 

фахівецем з продажів регіонального 

офісу ПрАТ «СК «ПЗУ Україна» у м. 

Мелітополь Гагаріним Олексієм 

Юрійовичем, 01.12.20 

21 ФБ, 31 ФБ, 

11 сФБ, 41 ФБ, 

21 сФБ 

Рубцова Н.М. 

 

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, 07.10.20 

11 ФБ Чкан І.О. 

3. Лекція в режимі онлайн «Його ім’я 

носить наш університет», 18.11.20 
11 ФБ Чкан І.О. 

 

Студенти працювали в наукових гуртках та підготовили більш ніж 40 

робіт на студентських конференціях та приймали участь в наукових конкурсах 

студентських робіт. 

17 листопада 2020 року на кафедрі «Фінанси, банківська справа та 

страхування» ТДАТУ відбулося секційне засідання щорічної всеукраїнської 

науково-технічної конференції магістрантів і студентів ТДАТУ. За кращу 

презентацію доповіді грамотами були відзначені студенти підшефних груп: 

Мазурова Ірина (31 ФБ), Марченко Катерина (11 МБ ФБ) та Комарова 

Карина (41 ФБ). 

В традиційному квесті першокурсників, студенти 11 ФБ групи вибороли 

грамоту в номінації «Найартистичніші». 

До Міжнародного Дня Студента факультетом економіки та бізнесу були 

заохочені грошовими преміями та подяками студенти підшефних груп:  

- Марченко Катерина 11 МБ ФБ – «Студент – лідер студентського 

самоврядування» 

- Мазурова І.В. 31 ФБ 

- Чукіна К.Ю. 31 ФБ 

- Гришко Р.С. 31 ФБ 

- Клімова А.О. 31 ФБ – «Студент – вчений року» 

- Постнікова В.А. 21 сФБ 

- Булгаков В.Р. 31 ФБ 

- Свириденко М.М. 41 ФБ 

- Шафоростова В.А. 41 ФБ 



- Муцараєв А.А. 41 ФБ – «Студент - спортсмен року» 

- Федчун С.Д. 41 ФБ 

- Височина А.О. 21 ФБ 

- Маніло А.О. 31 ФБ 

- Гашутіна А.О. 41 ФБ 

- Комарова К.О. 41 ФБ 

Студентка 31 ФБ групи Мазурова І.В. стала учасником програми 

розвитку волонтерства в регіонах «Агенти волонтерства», яка реалізується 

Українською волонтерською службою України. 

Багато студентів підшефних груп були учасниками спортивних змагань 

на рівні факультету, університету, міста та України. 

Студент 41 ФБ Муцараєв Адлан зайняв ІІІ місце у чемпіонаті України 

ГО «ФТ «Спартак» з вільної боротьби серед юніорів м. Скадовськ 18-19 

вересня 2020 року. 

Студент 31 ФБ групи Булгаков Віталій є учасником збірної команди 

ТДАТУ з волейболу. І 8 листопада 2020 року у спортивному комплексі 

Маріупольського державного університету відбувся ІІ тур аматорської 

Відкритої волейбольної ліги Маріуполя в дивізіоні «Б» (сезон 2020/2021). 

Студенти підшефних груп кафедри є учасниками органів студентського 

самоврядування різних рівнів, а саме: 

Таблиця 3 

Студенти підшефних груп кафедри, які є учасниками органів 

студентського самоврядування різних рівнів 

№ 

з/п 

Відділи студентського 

самоврядування 
Студенти Група 

1. Голова профбюро факультету Гришко Р.С. 31 ФБ 

2. 

Голова сектору журналістики 

факультету 

Голова студентського радіо ТДАТУ 

Мазурова І.В. 31 ФБ 

5. Секретар студентської ради Клімова А.О. 31 ФБ 

6. 
Начальник відділу добровільної 

народної дружини  
Муцараєв А.А.  41 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 4 

Кількість студентів підшефних груп кафедри, які є учасниками 

творчих колективів різних рівнів 

№ 

з/п 
Назва колективу Студенти 

1. Театральна студія «Мост» Тутова Аліна (21 ФБ) 

2. 
Ансамбль народного та сучасного 

танцю «Юність» 
Височина Аліна (21 ФБ) 



 

Згідно плану роботи куратора на І семестр кураторські години 

проводились за розкладом. Крім того, проводилися позапланові групові збори, 

на яких розглядались відвідування студентами занять, 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 щодо роз’яснення правил поведінки під час 

карантинних обмежень та дистанційного навчання. 

Протягом першого семестру тематика кураторських годин охопила 

питання бачення студентів підвищення якості викладання та дотримання 

академічної доброчесності. Приділялась увага безпосередній роботі з батьками 

проблемних студентів, спільному обговоренні проблем відвідування занять і 

успішності.  

 

 

 

Відповідальний 

к.е.н., доц.          Ірина ЧКАН 

 

Зав. кафедри «Фінанси,  

банківська справа та страхування» 

д.е.н., доц.         Олена ЯЦУХ 

 


