
 



 

 

 

        - забезпечує виконання розпоряджень адміністрації в навчальній групі;  

- несе відповідальність за дисципліну, успішність та відвідування занять 

студентами групи; 

- очолює роботу активу групи і несе за це відповідальність, надає йому допомогу 

в плануванні та організації роботи в групі;  

- організовує та проводить засідання активу груп, контролює виконання їх 

рішень;  

- організовує групу та відповідає за її участь у заходах, які проводяться за 

планом виховної роботи коледжу; 

- веде облік присутності, з’ясовує причини пропусків занять з боку студентів;  

- відвідує засідання старостату та інші наради з навчальної роботи та інформує 

студентів про їх рішення на зборах групи або у процесі спілкування;  

- виносить на збори групи та засідання старостату, студентської ради питання 

про студентів, які пропускають заняття без поважних причин, порушують навчальний 

режим, питання про якість обов’язків (чергування, доручення тощо) з боку активу та 

студентів групи;  

- інші доручення адміністрації, класного керівника групи, студентської ради, та 

активу групи.  

Веде таку документацію:  

- журнал старости академічної групи;  

- враховує лікарняні довідки, пояснювальні записки щодо пропусків, заяви та 

інше;  

- допомагає кураторові робити зведену відомість про результати навчання за 

семестр;  

- іншу документацію, яка доручається адміністрацією чи куратором групи.  

Обов’язки заступника старости групи: 

- всі обов’язки старости за відсутності останнього;  

- інші доручення адміністрації коледжу, куратора групи та активу групи.  

Обов’язки культорга групи:  

- підтримує зв’язок з культмасовим сектором студентської ради коледжу з 

питань організації загальних культурно-виховних заходів та участі у них студентів 

групи;  

- приймає участь у плануванні та організує культурно-масову роботу зі 

студентами групи; 

- співпрацює з куратором групи, керівниками гуртків художньої самодіяльності, 

клубів за інтересами з питань участі студентів у клубах та гуртках;  

- залучає студентів до відвідування міських культурних закладів: музеїв, театрів,  

концертних залів, виставок тощо;  

- виконує інші доручення куратора групи, студентської ради та активу групи.  

Обов’язки фізорга групи:  

- організовує спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в групі;  

- є помічником викладача фізичного виховання щодо організації студентів 

навчальної групи у підготовці до навчальних занять, участі у позааудиторній 

оздоровчій роботі;  

- співпрацює з класним керівником групи та активом групи щодо планування 

фізичного виховання на основі плану виховної роботи коледжу;  



 

 

 


