
 

ПЛАН РОБОТИ 

куратора 31 ГМ групи асистента кафедри ОПХВ імені професора Ф. Ю. 

Ялпачика Ковальова О. О на 2020–2021 н.рр. 

 

№ п.п Тема (заходи) для кураторських годин Строк виконання 

1 Ознайомлення з правилами особистої гігієни та 

поведінки в місцях зосередження людей для 

запобігання поширення COVID-19 згідно наказу 

№1038-К від 27.08.2020 р 

02.09.20 

2 Підведення підсумків літньої екзаменаційної сесії 

та оформлення звітів з навчальної практики 

09.09.20 

3 Зустріч з ректором 16.09.20 

4 Екологічні проблеми акваторій Чорного та 

Азовського морів 

23.09.20 

5 Правові основи захисту прав споживачів. 

Обов'язки виробників продукції або структур, які 

надають послуги 

30.09.20 

6 Обговорення успішності, пропусків, підготовка 

до складання ПМК-1 

07.10.20 

7 Запрошення працівників бібліотеки для 

проведення лекції на тему "IT-технології в 

сільському господарстві" 

14.10.20 

8 Організація та підготовка до участі у виборах 

депутатів місцевих та обласних рад 25.10.2020 

21.10.20 

9 Підведення підсумків ПМК-1 28.10.20 

10 Психологія стосунків із близькими людьми 04.11.20 

11 Загроза світової кризи, інфляція і способи її 

попередження 

11.11.20 

12 Особиста фінансова грамотність 18.11.20 

13 Можливі шляхи заробітку в мережі Internet та 

підводні каміння фрилансу 

25.11.20 

14 Підготовка до складання ПМК-2 02.12.20 

15 Право власності на землю. Земля як засіб 

виробництва і об’єкт власності. Недоліки 

проведеної реформи ринку землі 

09.12.20 

16 Інструктаж з техніки безпеки, підведення 20.01.21 



підсумків зимової сесії 

17 Основи тайм-менеджменту  27.01.21 

18 Принципи особистісної ефективності спеціаліста 03.02.21 

19 Особливості сучасних напрямків субкультури та 

унікальні особливості кожної з них 

10.02.21 

20 Способи підвищення привабливості продукту для 

покупця 

17.02.21 

21 Обговорення успішності, пропусків, підготовка 

до складання ПМК-1 

24.02.21 

22 Святкування Масляної 03.03.21 

23 Підведення підсумків ПМК-1. Обговорення 

результатів 

10.03.21 

24 Секрети маркетингу для просування товарів 17.03.21 

25 Розвиток технологій та НТП: що переважає 

підвищення рівня життя чи побічні ефекти? 

24.03.21 

26 Мотиви наукової діяльності студентів. Форми 

участі студентів у роботі студентського НГ 

31.03.21 

27 Демографічні проблеми України 07.04.21 

28 Перспективні напрями розвитку галузі 

машинобудування 

14.04.21 

29 Запрошення працівників бібліотеки для 

проведення лекції на тему "На мелітопольських 

рубежах 1941–1945 рр" 

21.04.21 

30 Підготовка до складання ПМК-2 28.04.21 

31 Тематична лекція та заходи, присвячені 

святкуванню Дня Перемоги  

05.05.21 

32 Проблеми реалізації політики децентралізації та 

можливі шляхи їх подолання 

12.05.21 

 


