
ЗВІТ 

куратора груп 21 ЕМ, 11сЕМ, 31ЕМ к.е.н, доцента Бакіної Т.В. 

 

Протягом осіннього семестру 2019 навчального року зі студентами групи 

було проведено ряд організаційно-виховних заходів. 

Кураторська робота проводилась зі студентами у спеціально відведений 

час – середа (кураторська година в ауд. 2.601) та інші дні тижня (по 

необхідності). 

З загальної кількість студентів групи (26 чол.) були присутні більшість – 

біля 70%. Відсутність інших переважно пояснювалась поважними причинами. 

Тематика кураторських годин розподілена на три блоки – виховний, 

патріотично-виховний та професійно-виховних. Оскільки зазначена група – це 

студенти другого та третього курсів, то особлива увага приділялася питанням 

професійно-виховного напряму, таким як: актуальність професії на ринку 

праці; проблеми професійного росту молоді, компетенції найбільш затребувані 

роботодавцем та інші. Також приділялася увага питанням політики та 

стандартів академічної доброчесності в ТДАТУ імені Д. Моторного, 

механізмам вирішення питань щодо сексуальних домагань, конфліктних 

ситуацій щодо оцінювання та інше. 

Група є згуртованим, ініціативним колективом. Студенти приймають 

участь у громадському та культурному житті факультету та університету. Сапа 

С. є активним учасником студентського самоврядування.  

В процесі проведення кураторської роботи зі студентами групи були 

встановлені не тільки професійно-виховні, а й дружні стосунки. Протягом року 

сумісно було організовано ряд культурно-розважальних заходів та екскурсій 

професійного спрямування, таких, як:  

- відвідування форуму «Агро-Pro»: сила в кооперації м. Запоріжжя; 

- відвідування свят з урочистих нагод та концертних програм 

університету;  



- сумісні кураторські години із студентами 4 курсу ЕМ (куратор 

Краснодєд Т.Л.), на яких відбувалися тематичні бесіди, привітання їх з 

Днем українського козацтва, Днем студента, святкування  Дня 

факультету економіки та бізнесу тощо.  

В подальшому також заплановано сумісні виїзди на природу, відвідування 

вистав у ДК Шевченко та інші заходи, оскільки завданням кураторського 

складу кафедри є не тільки контроль за якістю та успішністю навчання, а й 

формування сприятливого психологічного клімату серед студентів різних 

курсів та викладачів кафедри. 

Нажаль незадовільним є показник відвідування занять деякими 

студентами. Викладацький склад кафедри активно працює над цією 

проблемою. 

Оцінка роботи студентів та куратора складає 365 б. Вона є сумою 

наступних показників: наявна документація куратора – 26 б., відвідування 

занять студентами з урахуванням доган – 40 б., успішність  та якість знань 

студентів – 190 б., виховні заходи – 140 б., студентське самоврядування – 5 б та 

інше. 

 

Куратор                                                                                     Т. В. Бакіна 

  



 
Методика рейтингового оцінювання діяльності куратора Бакіної Т.В. 

академічних груп 21 ЕМ, 11сЕМ, 31 ЕМ  
              

 

№         
Норматив Кількісні Самоаналіз 

 
Фактично 

 

пп 
 

Найменування показника 
  

 

  
(бали) показники (бали)  

(бали)  

          
 

          
 

    Наявність необхідної документації куратора академічної групи   
 

1. Якість  повнота та інформативність 
до 10 

    
 

 

журналу куратора академічної групи 
  6   

 

       
 

2. Наявність папки куратора з інформацією      
 

 про життя групи (фото-, відеозвіти, копії до 50  20   
 

 дипломів, грамот тощо)          
 

     Відвідування занять студентами академічної групи    
 

    
 

   

3. Відсоток відвідування занять студентами      
 

 групи (з урахуванням студентів, які 1     
 

 отримали право на вільне відвідування, (за 1 % середньої явки  60   
 

 відсутніх з поважних причин)   студентів в семестрі)     
 

       
 

4. Кількість студентів, які отримали подяки      
 

 (інші види заохочення) від:         
 

 - деканату,      10 (1 студ.)     
 

 - ректорату, державних установ тощо  20 (1 студ.)     
 

           
 

5. Кількість студентів,  які мають      
 

 адміністративні стягнення за порушення      
 

 навчальної дисципліни:          
 

 - догану       -5 (1 студ.)     
 

 - сувору догану      -10 (1 студ.) 2 -20   
 

6. Кількість студентів відрахованих з      
 

 академічної групи за невиконання 
-30 (1 студ.) 

    
 

 

навчального плану 
        

 

          
 

             
 

       Успішність студентів академічної групи    
 

7. Середня успішність  студентів      
 

 академічної групи з навчальних 1     
 

 дисциплін за навчальний рік   (за 1%)  70   
 

 (у майбутньому – від базового рівня)       
 

8. Середня якість знань студентів      
 

 академічної групи з навчальних дисциплін 2  120   
 

 за навчальний рік      (за 1%)     
 

 (у майбутньому – від базового рівня)       
 

     Участь студентів академічної групи в олімпіадах    
 

9. Кількість студентів в групі, які прийняли      
 

 участь в олімпіадах у навчальному році *      
 

  - Міжнародних    15 (1 студ.)     
 

  - Всеукраїнських (ІІ тур)  10 (1 студ.)     
 

  - регіональних, обласних  5 (1 студ.)     
 

10. Кількість студентів в групі, які стали      
 

 переможцями в олімпіадах у      
 

 навчальному році *          
 

  - Міжнародних    100(1 студ.)     
 

  - Всеукраїнських (ІІ тур)  50(1 студ.)     
 

  - регіональних, обласних  25 (1 студ.)     
 

    Участь студентів академічної групи в конкурсах наукових робіт   
 

11. Кількість студентів, які представили Σ бал.     
 

 наукові конкурсні роботи *:         
 



 - 1-го туру Всеукраїнського конкурсу 10 (1студ.)     
 

  студентських наукових робіт       
 

 - 2-го туру Всеукраїнського конкурсу      
 

  студентських наукових робіт  25 (1студ.)     
 

12. Кількість студентів, які стали Σ бал.    

 переможцями у конкурсі студентських     

 наукових робіт*:   25 (1студ.)    

 - 1-го туру Всеукраїнського конкурсу     

  студентських наукових робіт      

 - 2-го туру Всеукраїнського конкурсу 50 (1студ.)    

  студентських наукових робіт      

Організація кураторських годин та виховних заходів 
13. Кількість кураторських годин з із     

 

 запрошенням: *          
 

 - видатних людей міста    10 (1 кур. год.)    
 

 - фахівців за профілем підготовки 5 (1 кур. год.)    
 

 - викладачів суспільно-гуманітарної     
 

  кафедри      2 (1 кур. год.)    
 

 - наукової бібліотеки    2 (1 кур. год.)  4  
 

 - інших осіб      2 (1 кур. год.)    
 

14. Кількість виховних заходів в яких взяли     
 

 участь студенти академічної групи під 20 (1 захід) 7 100  
 

 керівництвом куратора *        
 

       

15. Кількість виховних заходів з пропаганди 
20 (1 захід) 

   
 

 здорового способу життя *      
 

       
 

   Участь студентів академічної групи у конкурсах і спортивних змаганнях 
 

16. Кількість участей студентів Академічної     
 

 групи у мистецьких заходах різних рівнів     
 

 у навчальному році: *        
 

 - міжнародних *      30 (1 участь)    
 

 - Всеукраїнських *     20 (1 участь)    
 

 - регіональних, обласних *   10 (1 участь)    
 

17. Кількість нагород  (медалі,  грамоти,     
 

 дипломи переможців), які отримали     
 

 студенти підшефного курсу кафедри на     
 

 мистецьких фестивалях у навчальному     
 

 році: *           
 

 - міжнародних *      30 (1 нагорода)    
 

 - Всеукраїнських *     20 (1 нагорода)    
 

 - регіональних, обласних *   10 (1 нагорода)    
 

18. Кількість участей студентів академічної     
 

 групи у спортивних змаганнях різних     
 

 рівнів у навчальному році: *       
 

 - міжнародних *          
 

 - Всеукраїнських *  
* 

  30 (1 участь)    
 

 - регіональних, обласних   20 (1 участь)    
 

         10 (1 участь)    
 

19. Кількість нагород здобутих студентами     
 

 академічної групи в спортивних змагань     
 

 різних рівнів у навчальному році: *     
 

 - міжнародних *      30 (1 нагорода)    
 

 - Всеукраїнських *  

* 
  20 (1 нагорода)    

 

 - регіональних, обласних   10 (1 нагорода)    
 

   Участь студентів академічної групи в органах студентського самоврядування 
 

         
 

20. Кількість студентів академічної групи,     
 

 які є учасниками органів студентського     
 

 самоврядування різних рівнів (Студ. 5 (1студ.) 1 5  
 

 ради, студ. профком, НАСА «Інтелект»,     
 

 студ. ДНД, старостат) *        
 

     Дотримання студентами групи правил правопорядку 
 

          

21. Кількість студентів академічної групи, 
-20 

   
 

 
які мали правопорушення у н.р. * 

    
 

  
(1 студ.)    

 

            
 



         
 

22. Кількість студентів академічної групи, 
-20 

   
 

 які мали догани за Порушення правил    
 

 

(1 студ.) 
   

 

 
проживання у гуртожитку       

 

        
 

         
 

Сума балів Бакіна Т.В.  – 365 б. 

 


