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- вивчення, узагальнення та застосування на практиці передового 

педагогічного досвіду кураторів, а також досвіду виховної роботи зі студентами в 

інших навчальних закладах; 

- розгляд  методичних рекомендацій з організації роботи кураторів. 

Основні функції Ради кураторів: 

- забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів в академічних  

групах на основі аналізу і оцінки рівня проведення виховних заходів і рівня 

вихованості студентів; 

- систематичне поповнення педагогічних професійних знань кураторів та 

удосконалення методичного і наукового рівня виховної роботи; 

- удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів; 

- організація колективного планування і спільного аналізу життєдіяльності 

студентських колективів; 

- розробка і регулярна корекція принципів виховання студентів коледжу. 

- обговорення соціально-педагогічних проблем діяльності, матеріалів 

узагальнення провідного педагогічного досвіду роботи кураторів. 

- допомога в роботі кураторам-початківцям. 

- оцінювання роботи кураторів, клопотання перед адміністрацією щодо 

заохочення кращих кураторів. 

Голова Ради кураторів несе відповідальність за своєчасне планування, 

підготовку, проведення та аналіз діяльності роботи Ради кураторів. 

Разом із заступниками голови ради відповідає за: 

- виконання кураторами своїх функціональних обов'язків; 

- підвищення науково-методичного рівня виховної роботи; 

- покращення та удосконалення психолого-педагогічної підготовки кураторів; 

Голова Ради кураторів організовує: 

- взаємодію кураторів між собою та з іншими структурними підрозділами 

коледжу; 

- відкриті заходи, семінари, конференції, засідання Ради кураторів у інших 

формах; 

- вивчення, узагальнення та застосування на практиці провідного досвіду 

педагогічної роботи кураторів; 

- консультації з питань виховної роботи кураторів. 

Обов'язки членів Ради кураторів:  

- відвідувати засідання і брати активну участь в його роботі;  

- виконувати прийняті рішення і доручення.  

До участі в роботі Ради кураторів за необхідністю залучаються: завідуючий 

бібліотекою, керівник фіз.виховання, завідуючий методичним кабінетом, керівники 

гуртків та клубів за інтересами, керівник художньої самодіяльності, голова Ради 

студентського самоврядування. На засідання виносяться питання методичного 

характеру (виступи досвідчених кураторів, доповіді науковців), практичного 

(вирішення педагогічних ситуацій), обговорення новин педагогічної літератури, 

поповнення бібліотечного фонду. Засідання оформляються протоколами. Рішення 

повинні носити рекомендаційний характер з зазначенням термінів виконання та 

виконавцями. 
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Це Положення вводиться в дію наказом ректора ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет» після ухвалення педагогічною радою 

  

 

 

 


