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Дата Тема заходу
I.09.2| Органiзацiя навч€lльного процесу в унiверситету,

обов'язки та права здобувачiв освiти.
8.09.21 Органiзацiя освiтнього процесу. Академiчна

доброчеснiсть.
15.09.21

22.09.2l Наукова активнiсть групи,
конкурсах, олiмпiадах,
мiжнародних конференцiях

29.09.21 Органiзацiя роботи студентiв: особливостi дистанцiйного
навчання

6.|0.2| Пiдсумки успiшностi першоТ атестацii. Електроннi
журн€Lли та система оцiнки знань

l3.10.21 Заходи з патрiотичного виховання молодi
20.|0.2l Бiблiотека унiверситету: структура та правила

користування лiтературою
27.10.2l Електроннi ресурси бiблiотеки, робота ((вдома)
з.|1.2I Професiйнi свята. iх iсторiя
10.1 1 .21 Органiзацiя самостiйноi роботи студентiв. Форми

контролю знань
|7.11.2t Мiжнародна дiяльнiсть унiверситету та можливостi

студентiв щодо виробничих практик за кордоном
24.|1.2l Наукова активнiсть групи, HayKoBi гуртки, можливiсть

участi у мiжнародних конференцiях
|.I2.2I Пiдсумки успiшностi групи в 1 ceMecTpi, оцiнка

активностi в культмасових заходах

та мiжнародного туризм .о.н., доц. Карман С.В.
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|2.01.22 Органiзацiя роботи студента у другому ceMecTpi.
Профiлактика захворювань, вакцинацiя вiд Ковiд - 19

19.0|.22 Правила проживання студентiв у гуртожитку, правила
пожежноI безпеки

26.0|.22 Пiдготовка до святкування !ня ФЕБ, форми привiтання
факультету студентами

2.02.22 Органiзацiя самостiйноi роботи студентiв. Форми
контролю знань

9.02.22 Заходи з патрiотичного виховання молодi
16.02.22 Навчально - методичний порт€tл унiверситету. Обов'язки

студентiв щодо його вiдвiдування
2з.02.22 Веснянi свята, звички та звичаТ украiЪцiв
2.0з.22 Пiдсумки успiшностi атестацiI. Електроннi журнutли та

система оцiнки знань
9.0з.22 Наукова бiблiотека Т!АТУ - джерело знань. Робота з

друкованими виданнями
16.03.22 Успiшнiсть студентiв. Поточнi та органiзацiйнi питання

групи
2з.Oз.22 Поведiнка студентiв у Вузi, вiдпрацювання

заборгованостей
з0.0з.22 Наукова активнiсть групи, HayKoBi гуртки, можливiсть

участi у внутрiвузiвських, всеукраiнських та мiжнародних
конференцiях

6.04.22 Критерii рейтингу особливих досягнень студентiв
тдАту

lз.04.22 Форми заключного контролю: диференцiйований залiк,
iспит Пiдсумки успiшностi групи в 2 ceMecTpi, оцiнка
активностi в культмасових заходах

та мiжнародного туризму .е.н., доц. Карман С.В.


