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1

llривlтання зl початком навчання. Уточнення бiографiчно'
iнформацii. Iнструктаж з технiки безпеки 01 .09.21

2
I11дготовка привlтаннЯ студентiВ 1-гО курсУ зi вступом дс
унiверситету та початком навчання 08.09.21

.'
J

,ьесlда стосовно дотримання
на COVID-I9

правил безпеки в умовах карантину
1 5.09.2l

4
Ьесlда до'23,/ рtчницi з дня народження MicTa Мелiтополя: <Мос
рiдне MicTo - Мелiт9поль)) 22.09.21

5
lllдготовка до привiтання викладачiв кафедри БкмТ iз !нем
робiтникiв освiти 29.09,21

6
uOговорення результатiв атестацii за вересень i питань
дотримання навчальноi дисциплiни 06.1 0.21

7
Uрганlзована огляд-бесiда до Щня козацтва та Щня ,u*".r"пЪ
вiтчизни працiвниками науковоi бiблiотеки чнiвепситетv 1з.10.21

8
до дня визволення
загарбникiв ((на

Jустрtч tз працiвниками HayKoBoi бiблiотеки
мелiтополя вiд нiмецько-фашистських
мелiтопольських рубiжах (l 941 -1 945 рр.)>

20.10.2l

9
Ьесlда: <Академiчна доброчеснiсть - запорука якостi освiти>>
(бiблiотека унiверситету) 27.10.21

10
5устрlч 1з волонтером ВсеукраТнськоТ благодiйноi органiзацiТ
АСЕТ на тему <<Як захистити себе вiд ВIЛ СНТП) 0з.l 1 .2l

11 презентацiя мiжнародних закордонних практик l0.1 l ,21

12
uрганlзована
працiвниками

огляд-бесiда до
науковоi бiблiотеки

Дня гiдностi
vнiвепситетч

та свободи
17 .11 .21

1з
Ьесlда до lня пам'ятi жертв голодомору 19З2-1933 poKiB Бесiдi
до Щня пам'ятi жертВ голодомооу 19З2-19ЗЗ noKiB 24.1l .21

l4 Ьесlда: <<Життя, гiдне пам'ятi i пошани (знаменитi люди
Мелiтополя)> (бiблiотека унiверситету) 01.12.21

15 Illдгот9вка до здачi екзаменацiйноi сесii

2-й семестр
08.12.2l

l 12.01.22

2 19.01.22

з 26.01.22

02.02.224 Пiдготовка до святкування Дня закоханих
I
6

lltдготовка до святкування Дня народlкення факультету 09.02.22
16.02.22

7 2з.02.22



8 Зустрiч з представниками компанii Hegelmann 02.0з.22

9 Зустрiч з уповноваженим з питань протидii корупuii у ТlАТУ 09.0з.22

10 Обговорення результатiв атестацii за лютий-березень 2022 р,
Виявлення основних проблем та шляхiв Тх вирiшення

16.0з.22

11 Зустрiч з представниками компанii Турбоком 2з.Oз.22

|2 Вiдвiдування краезнавчого музею MicTa з0.0з.22
13 Огляд-бесiда зi студентами, присвячена Дню слов'янськоТ

писемностi
06.04.22

15 Студоцентризм та формування iндивiдуальноi ocBiTHbot
TpacKTopii

\5.04.22

|4 Пiдготовка до святкування Великодня 22.04.22

16 Огляд-бесiда з студентами, присвячена Дню вишиванки 27.04.22

\7 Огляд-бесiда з студентами, присвячена Дню Перемоги 04.05.22

18 Формування освiтнього середовиIца на факультетi 15.05.22

Завiдувач кафедри бiзнес-консалтингу
та мlжнародного туризму
к.е.н., доцент

Куратор
ст. викладач

Сергiй КАРМАН

олена ВАсИЛЬЧЕНКо


