
ЗВІТ 
куратора академічних груп ФЕБіК-132с та 133с 

Скляр Лариси Борисівни 
за І семестр 2018-2019 н.р. 

 

№ 

п/п 

Заходи Час і місце 

проведення 

1. Зустріч с кураторською групою  
01.09.2018 о 12.00, 

ауд. А-318 

2. 

Проведення інструктажів: - з безпеки життєдіяльності;  

- бесіди, щодо виконання правил, що передбачені Корпоративним 

Кодексом;  

- вступного інструктажу з пожежної безпеки;  

- бесіди, щодо карної відповідальності за протиправні дії, 

передбачені Карним Кодексом;  

- позачергового інструктажу з протипожежної безпеки та поведінки 

у надзвичайних ситуаціях;  

- бесіди, щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголю 

03.09.2018 о 11.00,  
ауд. А-318 

3. 
Кураторська година на тему “24 серпня - День Незалежності 

України” 
06.09.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

4. Кураторська година по поточних питаннях 
11.09.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

5. Кураторська година на тему “Історія академії” 
18.09.2018 о 11.00, 

 ауд. А-318 

6. 
Кураторська година по поточних питаннях 

25.09.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

7. Кураторська година по поточних питаннях 
02.10.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

8. День робітника освіти (туристичний перехід) 
06.10.2018 Траса 

Здоров’я  

9. Кураторська година по поточних питаннях 
16.10.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

10. Святкування Дня народження ОНАХТ у Палладіумі 
24.10.2018 о 18.00  

у нічному клубі                  

"Палладіум" 

11. Кураторська година по питанням модулів та успішності студентів 

групи 
06.11.2018 о 11.00,  

ауд. А- 318 

12. Єдина кураторська година на тему "1030 років хрещення Київської 

Русі"  
07.11.2018 о 13.00,  

ауд. А- 324 

13. 
Кураторська година на тему "100 років академії наук України" 

12.11.2018 о 11.00,  

ауд. А- 318 

14. 
Відвідування в Українському театрі вистави "Одруження" 

13.11.2018 Український 

театр 

15. Кураторська година та тему "21 листопада - День гідності і 

свободи" 
20.11.2018 о 11.00,  

ауд. А- 318 

16. 
Проведення зимових та позачергових інструктажів з охорони праці 

22.11.2018 о 11.00,  
ауд. А- 318 

17. 
Кураторська година по поточних питаннях 

27.11.2018 о 11.00,  

ауд. А- 318 

18. Кураторська година по поточних питаннях 
04.12.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

19. Кураторська година за результатами атестації 
13.12.2018 о 11.00,  

ауд. А-318 

 


