РАДА КУРАТОРІВ ГРУП
ЖИТОМИРСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

РАДА КУРАТОРІВ ГРУП - це структурний підрозділ внутрішньої
системи управління виховним процесом навчального закладу, який
координує науково-методичну, організаційну та виховну роботу кураторів
усіх навчальних груп.
Рада кураторів груп Житомирського медичного інституту
Житомирської обласної ради створена, згідно з Положенням про організацію
освітнього процесу та Статутом навчального закладу, для організації
методичної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації
кураторів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій з
питань психології та педагогіки, удосконалення освітнього процесу.
Загальне керівництво роботою Ради кураторів здійснює Горай Ольга
Віцентіївна, проректор з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного
співробітництва.
Робота Ради кураторів проводиться за планом. План роботи складають
щорічно до 1 вересня поточного року та затверджує проректор з соціальногуманітарного розвитку та міжнародного співробітництва.
Голова Ради кураторів, Боримська Любов Вадимівна, несе
відповідальність за результативність роботи, введення та зміст робочої
документації.

ФУНКЦІЇ РАДИ КУРАТОРІВ ГРУП

РАДА КУРАТОРІВ ГРУП:
1. Організовує колективне планування й колективний аналіз діяльності
кураторів.
2. Координує виховну діяльність навчальних груп та організовує їхню
взаємодію в освітньому процесі.
3. Визначає та узгоджує принципи виховання та соціалізації.
4. Організовує вивчення та застосування кураторами сучасних технологій
виховання, форм і методів виховної роботи.
5. Здійснює обговорення соціально-педагогічних програм кураторів і творчих
груп педагогів, матеріалів узагальнення передового педагогічного досвіду
роботи кураторів, матеріалів атестації кураторів.
6. Оцінює роботу членів об'єднання, подає адміністрації навчального закладу
пропозиції щодо заохочення найкращих кураторів навчальних груп.
7. Озброює кураторів сучасними виховними технологіями та знаннями щодо
сучасних форм і методів роботи.
8. Забезпечує реалізацію єдиних принципових підходів до виховання та
соціалізації студентів.
9. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних
заходів.
10. Вивчає, узагальнює та використовує прогресивний педагогічний досвід
роботи кураторів.
11. Сприяє створенню і розвитку системи виховної роботи кураторів
навчальних груп.

Рада кураторів навчальних груп надає реальну і дієву допомогу
кураторам, вихователям гуртожитку, а саме:
 у процесі розробки та втілення в життя заходів, спрямованих на
покращення успішності та якості підготовки спеціалістів, впровадження
інноваційних форм та методів організації позааудиторної роботи для
формування всебічно розвиненої соціально активної особистості, здатної до
самовдосконалення та самореалізації;
 проводить з кураторами спеціальні тренінги, круглі столи, семінари, на
яких вони одержують інформацію про вікові особливості студентів, про
результати діагностики їхніх індивідуальних якостей та інтересів, про нові
методи та підходи у сфері консультування та підтримки студентів;
 організовує в інституті (коледжі) діагностичну й консультативну служби
для кураторів з метою постійної підтримки і розв’язання складних
професійних ситуацій;
 розробляє пам’ятки та методичні рекомендації для допомоги кураторові з
оновленою інформацією про особливості роботи із вихованцями.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
ГОЛОВИ РАДИ КУРАТОРІВ ГРУП

Голова Ради кураторів груп:
Відповідає за:
 планування, підготовку, здійснення та аналіз діяльності Ради кураторів;
 поповнення "Методичної скарбнички куратора";
 своєчасне впорядкування документації щодо роботи Ради кураторів та
проведених заходів.
Забезпечує разом із адміністрацією навчального закладу і
проректором з соціально-гуманітарного розвитку та міжнародного
співробітництва:
 дотримання принципів організації виховного процесу;
 виконання кураторами їхніх функціональних обов'язків;
 підвищення науково-методичного рівня виховної роботи;
 удосконалення психолого-педагогічної підготовки кураторів.
Організовує:
 взаємодію кураторів - членів Ради між собою та з іншими структурними
підрозділами навчального закладу;
 відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
 вивчення, узагальнення та використання на практиці прогресивного
педагогічного досвіду роботи кураторів;
 консультує з питань виховної роботи.
Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних
заходів кураторів.
Сприяє створенню та розвитку системи виховної роботи студентських
колективів.
Бере участь у підготовці та проведенні атестації кураторів.
Керує діяльністю творчих груп кураторів.
Засідання Ради кураторів проводиться не рідше одного разу на місяць.

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ
Виховання високої моралі у молодого покоління, формування у нього
українського менталітету на основі відродження національних традицій.
Створення обов'язкових умов для фізичного розвитку студентів,
збереження та зміцнення їхнього здоров'я.
Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на
загальнолюдські цінності.
Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої
пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля студентів.
Підготовка студентів до професійної діяльності.
Створення умов для вільного вибору світоглядних позицій.
Гуманізація педагогічного процесу, демократії стосунків у колективі.
Урахування інтересів студентів під час організації освітнього процесу.
Організація роботи з обдарованими студентам, не захищеними
категоріями студентів та за місцем проживання (гуртожитки).
Співпраця з громадськими організаціями міста.
Робота з батьками.

Конкурс «КРАЩИЙ КУРАТОР»
Для виявлення ефективних форм і методів організації роботи куратора
в студентській академічній групі, зміцнення інституту кураторства,
заохочення кращих кураторів нашого навчального закладу в інституті
проводиться конкурс «Кращий куратор».
Критерії оцінювання на конкурс «Кращий куратор»
1.
Показники успішності в навчальній групі
2.
Рівень навчальної дисципліни
3.
Організація виховних заходів (на відділення, інститут)
4.
Розробка методичних рекомендацій, сценаріїв
5.
Участь у громадсько-суспільній праці
6.
Індивідуальна робота зі студентами
7.
Вивчення житлово-побутових умов студента
8.
Залучення студентів до роботи в клубах, секціях, гуртках
9.
Зв’язок з батьками, опікунами
10. Забезпечення збереження контингенту студентів в групі
11. Ведення документації, журналу куратора групи
12. Позитивний психологічний клімат в групі

