
ЗВІТ 

куратора академічної групи ФЕБ-131 

Баранюк Христини Олександрівни 
за І семестр 2018-2019 н.р. 

 

1. Загальні відомості про групу: 

- факультет економіки бізнесу і контролю 

- спеціальність: "Облік і оподаткування" спеціалізація "Облік і аудит" (24 

студента); "Облік і оподаткування" спеціалізація "Оцінка бізнесу і нерухомості" (2 

студента). 

- загальна кількість студентів у групі: 26 чоловік. 

2. Проведена куратором робота у І семестрі 2018-2019 н.р. 

- організаційні збори на початку навчального року, перед початком і за 

підсумками сесії; 

- щотижневі кураторські години; 

- індивідуальна робота зі студентами групи, індивідуальні консультації з 

особистих питань студентів; 

- відвідування культурно-масових, господарських та спортивних заходів, що 

заплановані факультетом та академією протягом І семестру 2018-2019 н.р.; 

- допомога студентам, які проживають а гуртожитку у вирішенні побутових 

питань; 

- планове відвідування гуртожитків академії, перевірка кімнат студентів; 

- робота з надання соціальної допомоги студентам; 

- допомога в організації дозвільної діяльності студентів групи. 

Студенти групи ФЕБіК-131 приймали активну участь у всіх культурних, 

спортивних, господарських та просвітницьких заходах кафедри, факультету, 

академії. 

На початку навчального семестру, у вересні місяці, проведено організаційні 

збори в групі, обрана староста, заступник старости та інший актив групи, зібрані 

дані про студентів. На організаційних зборах проведені спеціальні інструктажі та 

бесіди: - з безпеки життєдіяльності; - щодо виконання правил, передбачених 

Корпоративним Кодексом; - з пожежної безпеки; - щодо карної відповідальності 

за протиправні дії, передбачені Карним Кодексом; - з протипожежної безпеки та 

поведінки у надзвичайних ситуаціях; - щодо шкоди тютюнопаління та 

зловживання алкоголю. Всі студенти були попереджені про запізнення і 

відвідування занять, ознайомлені з правилами поведінки на території академії, 

закликані до контролю порядку і прийнятті активної участі у навчанні та заходах 

факультету і академії. 

Щотижня проводилися кураторські години з метою виявлення проблем 

студентів, обговорення поточної успішності студентів, відвідування занять. 



Протягом семестру були проведені спеціальні внутрішньогрупові 

кураторські години на теми: 

- "24 серпня - День Незалежності України"; 

- "Історія академії" (із запрошенням лектора Дембицького В.С.); 

- "100 років академії наук України"; 

- "21 листопада - День гідності і свободи". 

Протягом семестру група приймала активну участь у таких заходах: 

- 26 вересня відвідала Одеські катакомби;  

- 06 жовтня активно приймала участь в туристичному переході присвяченому 

Дню робітника освіти;  

- 24 жовтня святкувала День народження ОНАХТ у Палладіумі;  

- 07 листопада активно приймала участь у Єдиній кураторській годині на тему 

"1030 років хрещення Київської Русі";  

- 16 листопада відвідала ковзанку "Крижинка";  

- 20 листопада відвідала виставу "Едіп" в Українському театрі. 

Студенти групи приймали активну участь у господарських заходах академії, 

таких як: чергування в академії. 

Студенти групи ФЕБіК-131 протягом І семестру 2018-2019 н.р. активно 

приймали участь у всіх сферах діяльності академії. На кінець семестру, 

успішність в групі можна оцінити на "задовільно". 


