
Роль кураторів у підвищенні якості освіти  

в умовах кредитно–модульної системи навчання. 

Особлива роль у академії відводиться роботі кураторів академічних груп, яка 
спрямована на підвищення якості освіти, вдосконалення навчально-виховного процесу 
в академії, збереження контингенту студентів. 
На зборах розглянуто основні напрями роботи кураторів   
1. Планування роботи кураторів 1-го курсу денної форми навчання у другій 

половині робочого дня - 150 годин, 2-4 курсу – 75 годин на навчальний рік для 
виконання організаційної роботи в закріпленій академічній групі. 

 
2. Своєчасне ведення  «Журналу куратора з обліку організаційно-виховної роботи, Надавати 
журнал куратора для звітності заступникам деканів з виховної роботи двічі на 
навчальний рік, не пізніше 01.01.11 р. та 01.06.11 р. 

 
3. Проводення моніторингу успішності студентів за підсумками модульних 

контролів та екзаменаційних сесій з метою своєчасного реагування та ліквідування 
академзаборгованостей. 

 
3.1 При проведенні моніторингу ураховувати причини низької успішності студентів: 
- Низький рівень шкільної підготовки (слабка базова підготовка з окремих 

предметів). 
- Працевлаштування студентів (менше часу на підготовку). 
- Порушення навчальної дисципліни (пропуски занять). 
- Необізнаність батьків про успішність дітей та проблеми у навчанні. 
- Несприятливий соціально-психологічний клімат у групі. 
- Низький рівень знань зі спеціальних дисциплін. 
- Небажання самих студентів навчатися на обраній спеціальності (немає позитивної 

мотивації до навчання). 
3.2 Особливу увагу приділити успішності студентів, які відносяться до пільгових 

категорій. 
3.3 Кураторам груп проводити консультативну роботу з іноземними студентами 

щодо ліквідації академзаборгованостей. 
3.4 Своєчасно інформувати батьків про стан навчання студентів, які мають 

академзаборгованості. 
4. Контролювати навчальну дисципліну студентів та дотримування ними певних 

стандартів відносно одягу (передбачається діловий стиль). 
5. Поновити кураторські години для студентів першого курсу згідно розкладу 

занять. 
6. Залучати студентів до оздоровлення у санаторії-профілакторії. (Рекомендується 

звернути увагу на студентів, які знаходяться на диспансерному обліку). 
7. До 1 жовтня 2010 р. кураторами груп надані графіки відвідування гуртожитків. 
8. У Запорізькій державній інженерній академії створено Комісію з профілактики 

правопорушень серед студентів ЗДІА ( наказ № 340-01 від 22.09.2009) та розроблено 
“Положення про Комісію з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються 
у ЗДІА”. 



На протязі 2009-2010 н.р. студентами-мешканцями гуртожитків здійснено 117 
порушень. Прийнято рішення про стягнення:  

- винесено доганих – 46 студ.; 
- залучено до громадських робіт – 26 студ.; 
- виселено з гуртожитку – 4 студ; 
- виселено з гуртожитку без права подальшого поселення – 1 студ. 
- в цьому році виселена з гуртожитку без права поселення студентка факультету 

економіки та управління Курта Крістіна, гр.ОА-07-1. 
9. 12-14 жовтня  2010 року відбулися зустрічі мешканців гуртожитків з проректором 
з науково-педагогічної роботи З.А. Ніконовою, на якій були розглянуті питанні 
дотримання правил поведінки у гуртожитках. 

10. 27 жовтня 2010 року пройшов огляд-конкурс на кращу квартиру, кімнату 
гуртожитків ЗДІА-2010 оглядова комісія визнала переможцями серед квартир 
гуртожитку № 2: 

Краща студентська квартира гуртожитку 
І місце 

Квартира 21 - староста Василевська Юлія Генадіївна  гр.ЕС-09 
ІІ місце 

Квартира 8 – староста – Лях Наталія Сергіївна   гр.МЧ-10м 
Квартира 15 – староста Гришакова Яна В’ячеславівна БУД-09-1 

ІІІ місце 
Квартира 31 – Ребріна Дар’я Миколаївна    гр. БУД-09-1 

Краща студентська кімната гуртожитку 
І місце 

Кімната 4, квартира 21 – мешканці: 
Шуляк Назарій Володимирович    ЕС-07-2 
Зінкевич СергійЄвгенович    МН-07-2 
Фєдін Олександр Євгенійович   МН-07-2 

ІІ місце 
Кімната 5, квартира 6 – мешканці: 

Оката Людмила Сергіївна    Ф-07-1 
Оката Лілія Сергіївна     Ф-07-1 

Кімната 30, квартира 7 – мешканці: 
Водвуд Роман Сергійович    ЕК-08-1 
Водвуд Сергій Сергійович    ЕК-08-1 

ІІІ місце 
Кімната 18, квартира 9 – мешканці: 

Чубарова Оксана Олександрівна   ЕП-10м 
Білик Дар’я Миколаївна    ОА-09-1 

Кімната 16, квартира 6 – мешканці: 
Полянський Дмитро Георгійович   БУД-10-1 



Птиця Іван Миколайович    БУД-10-2  
 При підведенні підсумків, на розсуд комісії, було надано проект емблеми 
студентських гуртожитків, розроблений студентською радою гуртожитків на чолі з 
Головою ради Машко Наталією. Особливу увагу привернув стенд «Студентське життя у 
гуртожитку», на якому висвітлені найяскравіші моменти  життя мешканців гуртожитків. 

11. Протягом останнього року у гуртожитку проведено багато різноманітних 
заходів, але є такі які стали традиційними .  

11 лютого 2010 року відбулося  «Гучне свято в гуртожитку!». Вже третій рік 
поспіль його організовують та проводять студенти ФІЕТ, які добре розуміються на 
традиціях святкування «Масляниці».  

З 13 по 16 квітня пройшла виставка творчих робіт студентів у приміщенні 
гуртожитку № 2 «ЗДІА МАЄ ТАЛАНТИ». Організаторами цієї події стали 
адміністрація гуртожитку та факультет економіки та управління.  На виставці були 
представлені  вишиті картини,  роботи з бісеру, вишивка, яка поєднує в собі нитки та 
бісер, вишиті різнобарвні рушники, в’язанні крючком мережева та багато іншого. 
Портрет українського поета Тараса Шевченка, який вишила  Василенко Дар’я, став 
справжньою прикрасою виставки, вона подарувала його адміністрації гуртожитку. 

22 квітня 2010 року відбулося свято весни у гуртожитку №2 «Пора натхнення 
і любові»,  яке організували студенти металургійного факультету.  

20 жовтня 2010 року у гуртожитку № 2 відбувся ярмарок з нагоди 50-річчя 
ЗДІА.  Ярмарок відвідали багато гостей. Вони мали змогу придбати та покуштувати 
дуже смачні страви: млинці, вареники, пиріжки, українське сало, солоні огірки, солодкі 
торти, чай, каву, яблука, кавуни, повидло і компоти. Різноманітні страви приготували 
студенти своїми руками. Також були представлені дуже цікаві речі, виготовлені 
саморуч – вишивка, орігамі, букети з осінніх квітів, малюнки, журавлики щастя та інше 

Частина виручених коштів пішла на створення благодійного фонду для 
фінансування студентських заходів, що будуть проводитися у гуртожитку продовж 
начального року.  

12. Підведено підсумки вузівського туру обласного конкурсу “Студент року 2010” та 
визначені переможці за номінаціями: 
"Студент - вчений року"    Попов Мартін Євгенович  БУД-08-3 
"Студент - суспільний діяч року"   Єгоров Артем Леонідович   ЕК-10м 
"Студент - староста року"    Бутиріна Олена Олегівна  ОМТ-07 
"Студент - артист року"    Топузлієв Євген Григорович  ЕК-10м  
"Студент - спортсмен року"    Кульчитський Євген Васильович АТП-08-1  
"Студентська сім'я року"   Євчук Катерина Миколаївна  БУД-08-3 
   Березовський Максимельян Олегович БУД-08-2 
"Студент – правоохоронець року"  Калугін Андрій Михайлович  ЕС-10с 



13. За перемогу у номінації “Кращий студент року-2010” серед іноземних студентів 
нагородити грамотою студента- магістра факультету будівництва та водних ресурсів, 
гр. МБГ-10м Алфажр Мохамед (Сірія) . 
 
14. Підведені підсумки вузівського конкурсу “Краща академічна група ЗДІА”. 
 

Кандидатури переможців вузівського етапу конкурсу затвердження на ректораті.  

І місце 
Гр ОА-08-1с- староста Калюжна Ю.В., куратор ст.викл. Подмешальська Ю.В. 
ІІ місце 
Гр. ТЕ-08-3 – староста Дорофеєв О.І., куратор доц. Лохматов А.Г. 
ІІІ місце 
Гр. ОМТ-07 – староста Бутиріна О.О., куратор доц. Іващенко В.І. 

 Студенти - переможці вузівських конкурсів будуть на урочистих зборах, 
присвячених Дню студента у листопаді 2010 року. 

15. У 2009-2010 навчальному році  за підсумками зимової сесії були визначені та 
нагороджені грамотами та премією у розмірі 200 грн. куратори груп: 

1. Нестеренко Тетяна Миколаївна   доцент каф. МКМ   
2. Лічконенко Наталія Володимирівна  ст. викл. каф. МЧМ   
3. Мержинський Євген Костянтинович  асистент каф. ЕК   
4. Ногіна Світлана Миколаївна   доцент каф. Фінансів  
5. Осипова Лариса Юріївна     ст. викл. каф. ЕЕМ   
6. Пшегорлинська Олена Анатоліївна  ст. викл. ПЦБ    
7. Беленко Володимир Дмитрович  доцент каф. ПЗАС   

За результатами успішності літньої екзаменаційної сесії 2009-2010 н.р. та виконання 
великого обсягу організаційно-виховної роботи в групах визнати кращими кураторами , 
нагородити грамотами та преміювати в розмірі 200 грн. кожного наступних викладачів:  

1. Цапліну Тамару Семенівну  асистент, куратор гр. МЧ-07-2 
2. Іващенко Владислава Івановича  доцент, куратор гр. ОМТ-07 
3. Новікову Ольгу Сергіївну   асистент, куратор гр. СП-10-2 
4. Арутюнян Ірину Андріївну  доцент, куратор гр. БУД-08-1 
5. Шумікіна Сергія Олександровича доцент, куратор гр. Ф-06-1 
6. Лохматова Анатолія Григоровича доцент, куратор гр. ЕМ-08 
 

16. 11 листопада 2010 р. в академії проводитиметься ДЕНЬ ДОНОРА.Запрошуються  
студенти, яким виповнилося 18 років, викладачі та співробітники. Пункт здачі крові 
працюватиме з 8.30 до 13.00 в ауд. 18. При собі мати документ, який засвідчує особу. 
Виплачуються кошти на обід у розмірі 25. 89 грн. 
 
17. 17 листопада 2010 року відбудеться урочисте дійство присвячене Дню студента, на 
якому студенти переможці конкурсів будуть нагородженні грамотами та цінними 
подарунками. 


