
ЗВІТ 

куратора 41 ФБ + 21 сФБ групи 

за І та ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

На початку навчального року був проведений інструктаж із загальних 

правил поведінки під час навчально-виховного процесу та інструктаж з правил 

пожежної безпеки та правилами внутрішнього розпорядку у навчальному 

закладі. 

Кураторські години із студентами підшефних груп відбувалися у 

відповідності із планом-графіком виховної роботи. На яких були проведені 

бесіди: «Закордонні практики та стажування студентів», «Україна в контексті 

інтернаціоналізації господарського життя», «Проблеми професійного росту 

майбутніх фахівців», «Екологічна безпека», «Розвиток власної життєвої позиції 

як стратегічної мети особистості студента» тощо. 

Так як підшефні групи навчаються на четвертому, випускному курсі, на 

кураторських годинах обговорювалась та доводилась інформація щодо 

особливостей проходження виробничої практики, складання комплексного 

державного кваліфікаційного екзамену, особливостей вступу до магістратури, 

ринку праці та працевлаштування випускників ЗВО. 

Студенти групи 41 ФБ та 21 сФБ працювали в наукових гуртках, готували 

доповіді, приймали участь у студентських конференціях. 

Горпинич В.В. (21 сФБ) стала переможцем обласного конкурсу для 

обдарованої молоді у номінації «Економічні науки», який був проведений 12 

листопада 2019 року. 

Дмитров О.М. (41 ФБ) прийняв участь у 1 та 2 турі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з англійської мови. В 1 турі на рівні університету зайняв 

ІІІ місце. 

До Міжнародного дня студентів проводиться обласний конкурс «Студент 

року-2019». Були відзначені переможці університетського етапу цього 

конкурсу. В номінації «Студент – лідер студентського самоврядування року» 

Почесною Грамотою виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 

нагороджена Марченко Катерина Юріївна (41ФБ) та отримала стипендію 

міського голови м. Мелітополь.  

До Міжнародного Дня Студента за відмінні успіхи в навчанні, активну 

життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування 

факультету та університету грамотою була нагороджена Марченко Катерина 

(41 ФБ),  за активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток студентського 

самоврядування факультету та університету грамотою нагороджений Єременко 

Іван (41 ФБ). 

Окремо кафедрою фінансів, банківської справи та страхування за відмінні 

успіхи в навчанні та вагомі досягнення у науковій діяльності були нагороджені 

грамотами Риженко Богдан (41 ФБ) та Дмитров Олег (41 ФБ). 

Двоє студентів кураторських груп є учасниками органів студентського 

самоврядування, а саме: 

Марченко Катерина – голова студентської ради факультету; 

Єременко Іван – голова спортивного відділу факультету. 



Поточний стан навчальних дисциплін постійно відстежувався за 

результатами щомісячних атестацій. Зі студентами, які мали багато 

заборгованостей проводилась спочатку індивідуальна бесіда, а у разі, якщо 

існуючі заборгованості студентами не ліквідувалися, доводилась існуюча 

ситуацію до відома батьків та завідуючої кафедрою. 

Враховуючи особисті причини окремих студентів, важке матеріальне 

становище та переорієнтація на професійну діяльність інших в рамках поточних 

зустрічей та поза аудиторної роботи постійно проводиться роз’яснювальна 

робота щодо неприпустимості виникнення заборгованості з оплати за навчання 

та проживання у гуртожитку й заборгованостей з навчальних дисциплін. 
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