
Звіт куратора групи СОА-17 

доцента кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації 

Тарасової Ольги Володимирівни  

за ІІ семестр 2020-2021 н.р. 

 

Підготовка й організація культурно-масових заходів: 

1. Організація виховного заходу до Дня Героiв Небесноi Cотнi 16 лютого 2021 року 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210216  

2. Залучення студентів до участі у поетичному марафоні до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки https://www.khnu.km.ua/angl/page.aspx?r=2&p=20210225  

3. Організація інтерактивного заняття на тему «Демократичне суспільство та його 

цінності» за сприяння Освітнього Центру Верховної Ради 22 березня 2021 року 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210322 

4. Залучення студентів до участі у марафоні-перегляді вистав за мотивами творів 

відомих письменників з нагоди Всесвітнього дня театру 27 березня 2021 року 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20000327 

5. Організація виховного заходу до Дня Європи 11 травня 2021 року 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20000202 

 

Відвідування онлайн заходів: 

1. Цикл майстер-класів «Література. Культура. Переклад», організований Інститутом 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 11-20 

березня 2021 року https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210320 

2. Вебінар з теми «Курсова робота – без академічного плагіату», організованому за 

підтримки Національного агентства із забезпечення якості вищої світи 19 квітня 

2021 року https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210419 

3. Онлайн-заняття зі стейкхолдером Німеччина очима нашої випускниці 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201225  

4. Від комунікації до успіху: майстер-клас від стейкхолдера 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201217  

5. Zoom майстер-клас на тему «Міжнародний іспит TKT як шлях до професійного 

успіху» за участі директорки та засновниці мовної студії А+, сертифікованого 
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тренера (IELT, FCE, CELTA, TKT) 

https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20201029  

 

Участь у навчальному процесі:  

1. Проведено кураторські години щотижня на платформі ZOOM. 

2. Проведено бесіду зі студентами групи «Про організацію навчального процесу у 

II семестрі 2020-2021 н. р.» (08 лютого 2021 р.). 

3. Проведено бесіду за результатами атестації з метою покращення успішності 

студентів (квітень 2021 р.). 

4. Проведено виховні бесіди зі студентами групи, які пропускають заняття та мають 

академічну заборгованість (протягом семестру). 

5. Проведено бесіду за результатами другого семестру й обговорено перспективи 

вступу до магістратури (4 травня 2021 р.) 

 

Залучення студенток групи до профорієнтаційної роботи: 

Профорієнтаційна зустріч зi старшокласниками напередодні English Language Day 

22 квітня 2021 року https://angl.khnu.km.ua/page.aspx?r=2&p=20210422 

 

Залучення студенток групи до неформальної освіти: 

Онлайн-курс «Бери й роби. Змішане та дистанційне навчання» на EdEra (січень 2021 р.) 
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