1. Загальна частина
1.1. Куратора призначають для надання допомоги студентам у формуванні
студентського колективу групи, проведення індивідуальної виховної роботи,
здійснення зв’язків з батьками студентів, з’ясування проблем студентів,
надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо.
1.2. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується
авторитетом,

відзначається

високими

моральними

якостями,

володіє

необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та
може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.
1.3. Куратор призначається наказом начальника

за поданням

заступника

начальника коледжу з навчально-виховної роботи.
1.4. Куратора закріплюють за студентською групою, як правило, на весь період
навчання групи. Зміна куратора здійснюється лише з поважних причин або за
умови неналежного виконання ним своїх обов’язків за ініціативою циклової
комісії, відділення або кураторів групи.
2. Обов’язки куратора групи.
2.1.

Сприяти

створенню

в

студентській

групі

здорового

морально-

психологічного клімату, встановленню моральних стосунків між студентами і
викладачами та співробітниками коледжу.
2.2. Допомагати студентської раді групи у формуванні студентського
колективу,

виробленні

у

студентів

позитивних

ціннісних

орієнтацій,

спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного
рівня, ведення здорового способу життя тощо.
2.3. Проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати
стан дисципліни та їх навчання, умови проживання, піклуватися та надавати
можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від
коледжу.

2.4. Установлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів. Своєчасно
інформувати їх про назріваючі проблеми, пов’язані з навчанням, поведінкою,
вирішення яких потребує втручання батьків.
2.5. Проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі
згідно з річним планом коледжу та власними планами.
2.6. Брати участь в рейтинговому конкурсі «Куратор року». Сприяти участі
студентів групи у рейтингових конкурсах «Кращий студент», «Краща
академічна група».
2.7. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати від
будь яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю
стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.
2.8. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну культуру. Проводити постійні заходи щодо підвищення дисципліни,
профілактики шкідливих звичок і залежностей у студентів.
2.9. Надавати практичну допомогу молоді в організації та проведенні зустрічей
з представниками виробництва, науки і культури.
3. Права куратора
3.1. Висувати кандидатури найкращих студентів за відмінні успіхи в навчанні,
науковій,

спортивній,

культурно-масовій

та

громадській

роботі

до

нагородження та різних форм заохочення згідно з рейтинговим конкурсом.
3.2. Клопотати перед адміністрацією, студентської радою коледжу про
застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного
стягнення до студентів за допущені порушення трудової і навчальної
дисципліни, громадського порядку тощо.
3.3. Брати участь у рейтинговій оцінці організаторських здібностей студентів,
виконання ними громадських доручень.
3.4. Брати участь в обговоренні питань щодо призначення стипендій та інших
соціальних виплат, поселення в гуртожиток.

3.5. Куратор має право повідомляти батьків студента про порушення ним
Правил внутрішнього розпорядку коледжу,

про наявність академічної

заборгованості, а також висловлювати від імені циклової комісії подяку
батькам за відмінне навчання та виховання дітей.
4. Відповідальність
4.1. За невиконання обов’язків куратора групи .
4.2. За недотримання конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами та
розповсюдженні інформації, що особисто їх стосується.
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