
План роботи куратора 11 КН групи на 1 семестр 

                               Гешева Г. В. (2021-2022 н.р.) 

Факультет енергетики та комп’ютерних технологій 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін 

1 

 

Кураторська година на тему: «Організація навчання в 

ТДАТУ» 
01.09.2021 

2 
Кураторська година на тему: «Можливості та перспективи 

розвитку ІТ-технологій» 
08.09.2021 

3 Зустріч студентів з студентською радою факультету 15.09.2021 

4 
Кураторська година на тему: «Мій Мелітополь» (до Дня 

міста Мелітополь) 
22.09.2021 

5 Кураторська година на тему: «Навчись легко вчитися» 29.09.2021 

6 
Кураторська година на тему: «Академічна доброчесність 

– запорука якості освіти» 
06.10.2021 

7 Свято День захисника України. 13.10.2021 

8 
Кураторська година на тему:  «Soft skills (гнучкі навички). 

Що це і як розвинути» 
20.10.2021 

9 
Кураторська година на тему: «Контроль успішності, 

обговорення результатів ПМК 1» 
27.10.2021 

10 

Кураторська година на тему: «Грамотність – 

запорука успіху майбутньому. Основи ділового 

листування». 

03.11.2021 

11 
Відзначення Дня української писемності та мови. (9-е 

листопада) 
10.11.2021 

12 
Тематичне заняття, присвячене Дню українського 

студентства та Міжнародному дню студента 
17.11.2021 

13 
Кураторська година на тему: «Здоровий спосіб життя – 

запорука успішної самореалізації особистості» 
24.11.2021 

14 
Кураторська година на тему: «ВІЛ, СНІД» (до 

всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 
01.12.2021 

15 
Кураторська година на тему: «Мої права» (до дня прав 

людини) 
08.12.2021 

  

                                 Куратор 11 КН групи                                 Гешева Г.В.  

 

 

 

 



План роботи куратора 11 КН групи на 2 семестр 

                               Гешева Г. В. (2021-2022 н.р.) 

Факультет енергетики та комп’ютерних технологій 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін 

1 Постановка цілей та задач групи на новий семестр. 19.01.2022 

2 Кураторська година на тему: «Тайм-менеджмент» 26.01.2022 

3 Кураторська година на тему: «Уроки комільфо» 02.02.2022 

4 Свято День закоханих. Тематична бесіда. 09.02.2022 

5 
Кураторська година на тему: «Як скласти резюме, яке 

зацікавить рекрутера» 
16.02.2022 

6 Свято Масляної. Традиції та історія свята. 23.02.2022 

7 Напередодні свята Міжнародний жіночий день.   02.03.2022 

8 
Ушанування пам’яті Т.Г.Шевченка. Життєпис видатного 

кобзаря. 
09.03.2022 

9 
Кураторська година на тему: «Публічні виступи. Пітчинг 

ідей» 
16.03.2022 

10 
Кураторська година на тему: «Важливість державної мови 

у реаліях сьогодення» 
23.03.2022 

11 

Кураторська година на тему: «Знайомство з професіями, в 

яких можуть реалізувати себе студенти спеціальності 

Комп’ютерні науки» 

30.03.2022 

12 
Кураторська година на тему: «Важливість самонавчання 

та навчання впродовж життя (lifetime learning)» 
06.04.2022 

13 
Кураторська година на тему: «Знання іноземної мови 

– запорука успіху в сучасному суспільстві» 
13.04.2022 

14 Кураторська година на тему: «Фінансова грамотність» 20.04.2022 

15 
Кураторська година на тему: «Основні моменти при 

проходженні співбесіди» 
27.04.2022 

16 
Кураторська година на тему: «Постановка цілей 

методикою SMART» 
04.05.2022 

17 
Кураторська година на тему: «Контроль успішності, 

підготовка до сесії» 
11.05.2022 

  

                                 Куратор 11 КН групи                                 Гешева Г.В.  


