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1. Загальні положення
Дане Положення розроблене на виконання Законів України „Про освіту”,
„Про вищу освіту” та згідно Статуту КВНЗ «ПМК»ДОР».
Це Положення регламентує дiяльнiсть куратора академiчної групи КВНЗ
«ПМК»ДОР».
Куратор академiчної групи - педагогiчний працiвник, який здiйснює
педагогiчну дiяльнiсть з колективом студентiв, окремими студентами, їх
батьками, спрямовану на створення належних умов для навчання i
виховання, самореалiзацiї та розвитку студентiв, їх творчої дiяльностi,
соцiального захисту, проведення позанавчальної та культурно-масової
роботи.
Куратор академiчної групи при визначеннi змiсту, форм i методiв роботи
керується Конституцiєю України, Загальною декларацiєю прав людини,
Законами України „Про освiту”, „Про вищу освiту”, законодавчими i
нормативно-правовими актами Мінiстерства освiти i науки України,
Статутом КВНЗ «ПМК»ДОР», наказами директора та цим Положенням.
Куратор академiчної групи здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до головних
завдань КВНЗ «ПМК»ДОР»:
виховання у громадянина України поваги до Конституцiї України та
вiдповiдального ставлення до своїх обов’язкiв;
формування особистостi студента, сприяння розвитку його свiтогляду,
духовностi, здiбностей i обдарувань;
реалiзацiя права студентiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних
переконань;
виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i
звичаїв, державної i рiдної мови, нацiональних цiнностей українського
народу та iнших народiв i нацiй;
виховання свiдомого ставлення до свого здоров’я i здоров’я iнших громадян
як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад здорового способу
життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного здоров’я студентiв.
2. Органiзацiя дiяльностi куратора

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Виконання обов’язкiв куратора покладається на викладача, який
користується авторитетом, вiдзначається високими моральними якостями,
володiє необхiдною педагогiчною майстерністю i органiзаторськими
здiбностями.
Куратор академiчної групи призначається наказом директора КВНЗ
«ПМК»ДОР» за поданням заступника директора з виховної роботи, на
пiдставі рекомендацiй завiдувачiв вiддiленнями.
Куратор закрiплюється за академiчною групою на весь перiод навчання в
коледжі. Його робота регламентується Перспективним планом навчальновиховної роботи у групi з урахуванням рекомендацiї заступника директора з
виховної роботи, завiдувачiв вiддiленнями.
Куратор за своєю дiяльнiстю пiдпорядкований i пiдзвiтний заступнику
директора з виховної роботи та завiдувачу вiддiленням.

2.5.

2.6.
2.7.

Завiдувачi вiддiленнями несуть вiдповiдальнiсть за роботу кураторiв,
надають їм допомогу, контролюють їх діяльнiсть, перiодично звiтують перед
педагогiчною радою.
Робота куратора планується у журналi i оцінюється за звiтом у роздiлi
“Виховна робота” iндивiдуального плану.
Для виконання навчально-виховних завдань, куратор використовує
рiзноманiтнi форми i методи виховного впливу: допомагає в органiзацiї
диспутiв, iнформацiйно-виховних бесiд, екскурсiй, тематичних вечорiв,
зустрiчей з дiячами культури, науки, мистецтва. При цьому сприяє розвитку
iнiцiативи самих студентiв, самостiйному та творчому виконанню ними
рiзних заходiв.
3. Куратор зобов’язаний:

Надавати допомогу студентам у виявленнi позитивних лiдерiв, формуванню
навколо них активу групи, здатного сформувати колектив однодумцiв,
повести його за собою на виконання завдань навчання i виховання,
створення доброзичливих стосункiв мiж студентами i викладачами коледжу,
у формуваннi нацiональних i загальнолюдських духовних i моральних
цiнностей, спрямованих на здобуття знань, пiдвищення свого освiтнього i
культурного рiвня, ведення здорового способу життя.
3.2. Проводити iндивiдуальну виховну роботу зi студентами групи, з’ясовувати
стан їх дисциплiни та навчання, умови проживання, сприяти вирiшенню
їхнiх проблем, якi залежать вiд коледжу.
3.3. Встановлювати та пiдтримувати зв’язки з батьками студентiв. Своєчасно
iнформувати їх про проблеми у студентському життi їхнiх дітей, вирiшення
яких вимагає батькiвського втручання.
3.4. Проводити органiзацiйну та виховну роботу в студентськiй групi,
узгоджуючи її з планом роботи училища, та власним планом виховної
роботи в академiчнiй групi.
3.5. Контролювати успiшнiсть, стан вiдвiдування занять студентами, результати
поточного та пiдсумкового контролю знань. Студентiв, якi не встигають у
навчаннi без поважних причин, куратор бере пiд особистий контроль.
3.6. Брати участь у вирiшеннi питань щодо забезпечення студентiв-випускникiв
першим робочим мiсцем.
3.7. Допомагати студентам в органiзацiї самостiйної роботи, творчої дiяльностi,
ефективного використання часу на навчання.
3.8. Вивчати громадську думку групи, виявляти проблеми, запити, потреби i
настрої студентiв, надавати допомогу в їх розв’язаннi спiльно з завідувачами
вiддiлень, первинною профспiлковою органiзацiєю, органами студентського
самоврядування.
3.9. Систематично пiдвищувати свою квалiфiкацiю на семiнарах з методичних,
теоретичних i практичних питань органiзації виховної роботи коледжу.
3.10. Регулярно вести журнал куратора із зазначенням проведених заходiв.
3.1.

4. Куратор має право:
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4.5.
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4.8.

Висувати кращих студентiв групи до нагородження та рiзних форм
заохочення за успiхи в навчаннi, науковiй, спортивнiй, культурно-масовiй та
громадськiй роботi.
Виступати перед адмiнiстрацiєю про застосування установлених форм
дисциплiнарного та адмiнiстративного стягнення на студентiв за допущенi
ними порушення трудової i навчальної дисциплiни, громадського порядку.
Бути присутнiм на лекцiйних, семінарських, практичних та індивiдуальних
заняттях студентiв за попереднiм узгодженням з викладачами.
Захищати права студентiв, до яких застосовуються несправедливо завищенi
мiри стягнення. Вiдрахування студентiв з навчального закладу здiйснюється
тiльки пiсля погодження з куратором.
Брати участь у вирiшеннi питань призначення стипендiй, поселення у
гуртожиток.
Вносити пропозицiї керiвництву про полiпшення навчально-виховної
роботи, культурно-побутових умов студентiв, їх соцiального захисту та
медичної допомоги.
Виходити з клопотанням до студентських профспiлкових комiтетiв про
надання необхiдної матерiальної допомоги, санаторно-профiлактичних та
оздоровчих путiвок студентам групи, зокрема, студентам-сиротам, iнвалiдам
та студентам з багатодiтних та малозабезпечених сiмей.
Брати участь у дiяльностi органiв студентського самоврядування, вносити
пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi цих органів, залучати студентiв до
виконання громадських доручень та висувати їх для обрання в органи
студентського самоврядування.
5. Заключні положення

5.1.
5.2.

Дане Положення вступає в дію з моменту затвердження його директором
КВНЗ «ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням.
Зміни та доповнення до даного положення вносяться наказом директора
КВНЗ «ПМК»ДОР», на підставі рішення педагогічної ради, згідно чинного
законодавства.
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