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ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ”
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ» розроблено
відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту»,
«Про освіту», «Концепції виховної роботи і фізичного розвитку студентів та
викладачів Одеської національної академії харчових технологій» (наказ
ОНАХТ від 18.08.2016 р. № 201-01 «Про введення в дію «Концепції виховної
роботи і фізичного розвитку студентів та викладачів Одеської національної
академії харчових технологій»), «Положенню про інститут кураторів
ОНАХТ» (наказ ОНАХТ від 27.06.2018 р. № 268-01 «Про введення в дію
«Положення про інститут кураторів ОНАХТ»), Статуту Одеської
національної академії харчових технологій (ОНАХТ) та інших нормативноправових актів.
2. Конкурс «Кращий куратор ОНАХТ» (далі конкурс) проводиться з
метою створення організаційних умов для розкриття педагогічних здібностей
науково-педагогічних працівників щодо виховання студентської молоді з
високою громадянською позицією, яка мотивована на духовне та професійне
зростання в контексті розвитку національної свідомості та засвоєння
загальнолюдських цінностей.
3. На конкурс висуваються кандидатури кураторів академічних груп,
які працюють кураторами не менш одного навчального року.
2. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
Завданням конкурсу «Кращий куратор ОНАХТ» є
– розвиток творчої ініціативи та активності кураторів академічних груп;
– вивчення досвіду роботи кращих кураторів академії і його поширення;

– створення здорового морально-психологічного клімату в студентських
групах;
– створення умов для морального та матеріального стимулювання роботи
кураторів студентських груп.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. Конкурс проводиться в два тури: перший тур – факультетський,
другий тур – загальноакадемічний.
2. Переможці першого туру визначаються за крітеріями на засіданнях
Вчених рад факультетів (при обов’язковій присутності старшого куратора
факультету) по закінченню навчального року. Витяг з протоколу засідання
Вченої ради факультету надається постійно діючий комісії Вченої ради
ОНАХТ з виховної роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту.
3. Переможці другого туру визначаються на першому засіданні
постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з виховної роботи, соціальних
питань, оздоровлення і спорту у вересні навчального року наступним за
звітнім. На засідання постійно діючої комісії Вченої ради ОНАХТ з виховної
роботи, соціальних питань, оздоровлення і спорту щодо
визначення
переможців конкурсу «Кращий куратор ОНАХТ» обов’язково запрошуються
завідувач відділу організаційно-виховної роботи, старший куратор ОНАХТ
та старші куратори факультетів.
4. Переможцям, які зайняли I, II і III місця, присвоюється звання
«Кращий куратор академічної групи».
4.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РОБОТИ КУРАТОРІВ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП
1. Контроль за роботою кураторів академічних груп здійснюється
згідно з рейтинговою системою, яка передбачає наступні види навантаження
кураторської роботи в годинах (за кожний захід):
№
1.
2.

3.
4.
5.

Види кураторської роботи
Ведення журналу куратора (оцінює старший
куратор факультету в кінці кожного семестру)
Проведення кураторської години,
в т.ч. з презентацією
з запрошенням гостей
Підготовка та проведення відкритої кураторської
години,
в т.ч. за участю студентів
Відвідування відкритих кураторських годин інших
факультетів
Організація екскурсій:
в т.ч. по місту
за межами міста

Кількість годин
5
2
4
5
5
10
2

5
12

Відвідування музеїв, театрів, виставок
Відвідування гуртожитку з метою контролю
7. дотримання правил проживання в гуртожитку
(з обов’язковим записом в журналі відвідувань)
Участь
– у суботниках та господарчих роботах біля
академії із зазначенням дат;
8. – у суботниках поза академії;
– туристичному переході по трасі “Здоров’я”;
– проведенні днів кафедри
Участь студентів академічних груп в роботі
9.
“Інституту культури та мистецтв ОНАХТ”
Підготовка та проведення творчих семінарів,
10.
тренінгів, диспутів і т.п.
Участь у загальноакаемічних заходах, в т. ч.
11.
святах
Присутність кураторів на загальнотеоретичних
12.
лекціях та навчанні кураторів
Всього за семестр (навчальний рік)
6.

2. Куратор академічної групи
журналі куратора.

3

3
5
5
10
5
15
5
3

відображає всі види навантажень в

Старший куратор ОНАХТ
Погоджено:
Голова постійно діючої комісії
Вченої ради ОНАХТ з виховної роботи,
соціальних питань, оздоровлення і спорту
Начальник юридичного відділу

5

