
ЗВІТ КУРАТОРА 

11 МБ ГМ групи за 1 семестр 2021-2022 н.р. 

 

П.І.Б. куратора: Петриченко СВ. Посада: доцент 

Кафедра: обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. 

Ф.Ю.Ялпачика  

Група, факультет: 11 МБ ГМ, механіко-технологічний факультет  

Кількість студентів: 27  

Актив групи:  

Староста: Тішин Владислав  

Зам. старости: Вилущак Іван 

Профорг: Созінов Олександр 

 

Робота, яка була проведена куратором: 

1)  Під час навчання у 1 семестрі 2021-2022 н.р. зі студентами 11 МБ ГМ 

групи кураторські години проводилися щотижня по середам в ауд. 

8.311, або дистанційно на платформі ZOOМ. 

Тематика кураторських годин визначалась згідно плану роботи 

куратора, затвердженому на початку навчального року та містила 

наступні аспекти: організація навчання в університеті, патріотичне 

виховання, норми академічної доброчесності. 

2) Перелік заходів, що були проведені на кураторських годинах: 
Організаційні збори групи. Знайомство, вибори активу.  

1  Бесіда щодо особливостей організації освітнього процесу в університеті, 

ознайомлення з вимогами «Положення про організацію освітнього процесу» 

та графіком освітнього процесу на 2021-2022 навчальний рік.  

2 Бесіда «Міжнародна діяльність ТДАТУ. Умови участі в програмах 

закордонних практик»  

3 "Коронавірус COVID-19: як поширюється, які симптоми та як вберегтися 

від захворювання". Ознайомлення з правилами організації освітнього 

процесу в університеті в умовах пандемії.  

4 «Медовий город – перлина приазовського степу». Бесіда до Дня міста  

5 «Учитель творить Людину». Бесіда до Дня вчителя  

6 «Заступниця славного війська козацького і всього українського народу». 

Бесіда до Покровів  

7 Бесіда «Тренування пам'яті - запорука майбутнього успіху».  

8 Підсумки складання ПМК І  

9 Депресія і способи боротьби з нею. Бесіда про необхідність самовиховання.  

10 «Мова солов‘їна». Бесіда до Дня української писемності і мови  

11 «Острів Хортиця - державна історико-культурна заповідна зона»  



12 Голодомор 1932 - 1933 р. - трагедія українського народу  

13 Бесіда «Самовиховання – шлях до розширення свідомості».  

14 Підсумки складання ПМК ІІ 

3) Періодично проводилася робота зі студентами групи та їх батьками з 

приводу незадовільної здачі підсумкових модульних контролів протягом 

семестру та пропусків навчальних занять. 

 

Куратор 11 МБ ГМ групи Сергій ПЕТРИЧЕНКО, 

к.т.н., доцент кафедри ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

 

 

 


