
 

 

 



1. Загальні положення 

Клуб кураторів (наставників) студентських груп та вихователів гуртожитку 

(далі Клуб) об’єднує в своєму складі кураторів (наставників)  студентських груп 

та вихователів гуртожитку на добровільних засадах. 

Керівництво роботою Клубу здійснює проректор з науково-педагогічної 

роботи. 

Робота Клубу проводиться за планом, який складається на навчальний рік і 

затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. 

Засідання Клубу проводяться один раз на два місяці. До участі в роботі 

Клубу за необхідністю залучаються: директор або працівники бібліотеки, 

керівник фізичного виховання, завідуючий навчально-методичним кабінетом, 

культорганізатори, керівники гуртків та клубів за інтересами, керівники 

художньої самодіяльності, голова Студентської ради академії, практичні 

психологи, соціальний педагог, юрисконсульти, викладачі, представники 

громадських, благодійних організацій. 

Засідання можуть проводитись як загальні для всіх, так і по секціях: 

- кураторів (наставників) окремих факультетів; 

- кураторів (наставників) студентських груп за курсами навчання; 

- кураторів (наставників) груп з досвідом роботи менше трьох років; 

- вихователів гуртожитку тощо. 

На засідання виносяться питання методичного характеру (ознайомлення з 

нормативними документами, виступи досвідчених керівників груп, вихователів, 

доповіді науковців), практичного (перегляд виховних заходів та їх аналіз, 

вирішення педагогічних ситуацій), обговорення новинок педагогічної літератури, 

поповнення бібліотечного фонду. 

2. Мета та завдання Клубу  

Загальна мета – удосконалення науково-методичного рівня організації 

виховної роботи в Академії, вивчення і узагальнення кращого досвіду 

комплексного підходу до організації виховного процесу в студентських групах, 



гуртожитку, запровадження досягнень світової педагогічної науки, традицій 

національної педагогіки та психології. 

Завдання  роботи Клубу: 

- забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання і 

соціалізації здобувачів освіти;  

- озброєння кураторів (наставників) сучасними виховними технологіями 

та знаннями щодо форм і методів виховної роботи; 

- координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних 

заходів різного рівня; 

- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки 

кураторів (наставників) академічних груп; 

- підготовка доповідей, методичних розробок, творчих робіт з питань 

виховання студентської молоді; 

- розробка сценаріїв і проведення виховних заходів; 

- проведення анкетування, тестування в академічній групі; 

- проведення практичних занять з кураторами (наставниками) 

академічних груп та вихователями гуртожитку; 

- ознайомлення та впровадження кращого педагогічного досвіду 

організації виховної роботи в студентських групах та гуртожитку, 

інноваційних технологій виховного спрямування, зарубіжного досвіду; 

- сприяння розвитку та удосконаленню системи виховної роботи в 

Академії. 

3. Основний зміст роботи членів Клубу 

1. Удосконалення методичного забезпечення роботи кураторів 

(наставників) студентських груп. 

2. Забезпечення відповідного рівня проведення виховних заходів у 

навчальних групах та гуртожитку. 

3. Систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів 

(наставників) груп, вихователів гуртожитку та удосконалення 

методичного і наукового рівня виховної роботи. 



4. Права та обов’язки членів Клубу 

1. Складання та затвердження планів виховної роботи зі студентською 

молоддю в академічних групах. 

2. Організація та проведення виховної роботи зі студентами груп. 

3. Взаємовідвідування виховних заходів. 

4. Виконання рішень прийнятих на засіданнях Клубу. 

5. Представлення звітів про виховну роботу в академічних групах та 

гуртожитку. 

6. Відвідування засідань і активна участь у роботі Клубу. 

5. Документація Клубу 

1. Наказ про призначення кураторів (наставників) академічних груп. 

2. Склад Клубу. 

3. План роботи Клубу. 

4. Кращі зразки планів виховної роботи кураторів (наставників) 

студентських груп. 

5. Перелік методичних розробок, доповідей, творчих робіт, описи 

досвіду роботи, сценарії проведення виховних заходів тощо. 

 

 

 

 


