
План роботп куратора груп 21-ЕМ_П та 22-ЕМ_К
Почерпiноi II.В. па 2021-2022 п.р.

Ns

тюкнrI
Захц TepMiH

1-й семестр

1
Про оргшriзацiю навчtlння на 2 Kypci. Iнструктаж з технiки
безпеки. Переобрання старост груп

01.09.2021

2
Зустрiч iз представниками студентськоi ради факультету, з
керiвнrщтвом факультету, працiвlпшсами t]Ki! 08.09.202l

з
зустрiч iз представникitми мiжнародного вiддiлу Тддту

щодо можJIивостей закордонноi гrрактlжи
15.09.2021

4

Зустрiч з уповнов{Dкеною особою з IIитань запобiгшпrя та
виrIвлення корушrii у Т.ЩАТУ, головою студради Т.ЩАТУ та
студентським омбулсменом

22.09.202|

5
Про дисташliйне навчанIuI та заходи безпеки в умовil(
картинних обмежеrъ

29.09.202|

б Про пiдготовку до Дня eKoHoMicTa 6.10.2021

7 Патрiотична бесiда до Дня захисника Украirпа 1з.l0.2021

8 Про фор мув ання iндив iдуальноi ocBiTrb oi TpacKTopii 20.10.202|

9
Академiчна доброчеснiсть - пршIцrтI н{lвч€lш{я та HayKoBLD(

дослiдкень
27.10,202l

10
Про роль молодi у соцiально-економiчних перетвореннях (до

всесвiтtъого днrt молодi)
03.11.202t

11 Захiд до всесвiтнього дш науки l0.1 1.2021

l2 Захiд до мiжнародного днrI студентiв 17.11.202l

13 Гiднiсть та свобода - цirпrостi громадянина Украirпа 24.|т.202|
l4 Про роль волокгерства (до всесвiтrъого дня волоrrгерiв) 0|.|2,2021
15 Анкетування щодо якостi нilвчztJlьного процесу 08.12.202l

2-й семестр
1 Обговореншl результатiв екзаменаr\iйноi сесii. 19.0l .2022

2 Бесiда до Мiжнародного дня пам'ятi жертв Голокосту 26.01.2022

J Волоrrгерство як iнстIтгуг громадянського суспiльства 2.02.2022

4 Бесiда до ,Щlrя безпечного irrгернету 9.02.2022

5 Захц до дня ГероiЪ Небесноi coTHi |6.02.2022
6 про мiжнародпай денъ рiдноi мови 2з.02.2022



7 Тематичrий зil(ц до всесвiтtъого дня письменника 02.0з.2022

8 Шевчеrrкiада 09.0з.2022

9 Лiна Костенко - перлини творчостi |6.0з.2022

10 Неформальна ocBiTa - можJIIдвостi особистого успiху 23.0з.2022

11 Колектrавне обговорення кБлагодiйнiсть як црояв
гyMarrrrocTi>

з0.03.2022

l2 <Про головне), .Що всесвiтtrього дrrя здоров'я 04.04,2022

13 Про пам'ятники та iсторичнi мiсця Приазов'я 13.04.2022

l4 Бесiда до всесвiтнього днrI книг та авторського права та

мiжнародного днrI iнтелектуальноi власностi
20.04.2022

15 дискусiя <Псtо<ологiчнi проблеми студентства) 2,1.04.2022

lб .Щорогалли пам'ятi. Унiверситет у роки другоi cBiToBoi вiйни 04.05,2022

|1 Про оргаrriзацiю проход}кення навчальноi гlрактшси |1.05.2022

18 Захц до дIя европи l8.05.2022

Куратор

Завiдувач кафедри

НаТШЙ ПОЧЕРНIНА

Сергiй КАРМАН


