
ЗВІТ КУРАТОРА 

групи 21 МБ ГМ за  

2020-2021 навчальний рік  

П.І.Б. куратора: Самойчук Кирило Олегович  

Посада: завідувач 

Кафедра: “Обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. Ф.Ю. 

Ялпачика”  

Група, факультет: 21 МБ ГМ, “Механіко-технологічний факультет”  

Кількість студентів: 34  

Міських студентів: 17  

Сільських студентів: 17  

Актив групи: Староста: Богатирьов Ілля  

Зам. старости: Зотов Дмитро 

 

 Робота, яка була проведена куратором:  

Кожну середу о 8.45 у аудиторії 8.305 або online (платформа ZOOM) 

проводилася кураторська година для групи 21МБ ГМ, на якій 

обговорювалась успішність групи, проводилися бесіди, велась виховна 

робота, тощо.  

Заходи, які були проведені на кураторських годинах:  

1 Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності.  Про вжиття заходів 

протидії розповсюдженню COVID-19 з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

2 Роль самовиховання у формуванні особистості.  

3 «Разом на благо миру: повага, безпека та гідність». 

4 Академічна доброчесність –запорука якісної освіти  

5 Науково-дослідна діяльність студентів в університеті  

6 Бесіда на тему: «Основні міри профілактики розповсюдження 

коронавірусної інфекції (COVID-19). Як вберегти себе та близьких.» 

7 Обговорення результатів ПМК 1.  

8 Відзначання дня Захисника України.  

9 Порядок-організованість та дисципліна. 

10 Можливості самореалізації в умовах позааудиторної роботи. Чи 

використовують їх студенти?  

11 Культура здорового способу життя.  

12 Як працювати над життєвим планом? 

13 Формування світоглядних орієнтацій у студентському колективі.  

14 Гідність як основа взаємодії викладача та студента.  

15 «Пізнай себе, створи і прояви»  



16 Працевлаштування студенів у позаурочний час: переваги та 

недоліки. 

 

Студенти групи приймають активну участь в загально-кафедральних, 

загальнофакультетських і загально-університетських заходах. А саме:  

 Гончаров Віктор – спортсмен. Учасник спортивного клубу «Таврія-

університет» по гирьовому спорту  

Зотов Дмитро – заступник старости, активіст. 

Брав участь у: 

– Художній самодіяльності університету. 

– Науковій конференції студентів та магістрантів 

– Профорієнтаційних заходах. 

Старовойт Микита – спортсмен (мас-рестлінг, вільна боротьба) 

Брав участь у заходах: 

– Чемпіонат України з вільної боротьби (ІІІ місце). 

Богатирьов Ілля – староста групи. Учасник студентського наукового 

гуртка. 

Проводились бесіди та раз’яснювальна робота з питань: 

– запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19); 

– академічної доброчесності навчання як з боку викладачів, так і  з боку 

здобувачів освіти в університеті; 

– майбутнього працевлаштування магістрантів після закінчення 

навчання в ТДАТУ. 

Було проведене анкетування з якості освіти з метою підвищення якості 

освітніх послуг здобувачами освіти магістерського рівня вищої освіти. 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/kuratorska-hodyna-mahistrantiv-specialnosti-

haluzeve-mashynobuduvannja/ 

Періодично проводилася робота зі студентами групи та з їх батьками з 

приводу незадовільної здачі підсумкових модульних контролів протягом 

семестру.  

 

 

Куратор 21 МБ ГМ       Кирило САМОЙЧУК 


