ПЛАН РОБОТИ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ НА 2016 РІК
Кураторська робота в ОНАХТ проводиться у відповідності з Концепцією
виховної роботи ОНАХТ по наступним напрямкам: методична, навчальна,
научна, патріотична, організаційна, культурно-масова робота та спортивні
заходи.
Методична робота дозволяє цілеспрямовано та на високому професійному
рівні організувати виховну роботу серед студентській молоді, а також
активізувати и координувати діяльність кураторів.
Свою діяльність куратори планують згідно пакету методичних матеріалів:
 Положення про куратора академічної групи;
 Пам’ятка куратора;
 Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ»;
 Едині плани кураторської роботи для кожного курсу.
№
1.

Заплановані заходи
Робота «Школи першокурсника»
(за окремим планом)

Час проведення
Протягом року

Відповідальні
Леонова Л.Є.
Лозовська Т.С.

Навчальна робота
2.

3.

Обговорення поточної успішності та
результатів екзаменаційної сесії
Наукова робота

Участь студентів в олімпіадах і конференціях всіх
рівнів. Обговорення результатів

Протягом року

Староста,
куратор групи

Протягом року

Директор
інституту, голова
наукової комісії
студради
факультету,
куратор групи

Патріотичне виховання
4.
5.
6.

Кураторська година «Держава моя – Україна»
Кураторська година присвячена
Дню народження Одеси
Відвідування музею історії ОНАХТ, кураторська
година присвячена Дню народження Академії

перший тиждень
вересня
перший тиждень
вересня
Вересень,
жовтень

7.

Кураторська година присвячена
Дню захисника України та українського козацтва

8.

Кураторські години щодо обговорення
Корпоративного кодексу ОНАХТ

9.

Кураторська година присвячена
Дню працівника харчової промисловості

10.

Кураторська година присвячена
Дню Соборності і Свободи України

листопад-лютий

11.

Кураторська година присвячена
Дню народження Т.Г. Шевченко

Лютий-березень

12.

Кураторська година на тему
«Моя майбутня професія»

жовтень
Протягом року
жовтень

березень

Куратори
академічних груп
Куратори
академічних груп
Куратори
академічних груп
Студрада
факультету,
куратор
Староста,
куратор групи
Голова студради
факультету,
куратор
Староста,
куратор
Студрада
факультету,
куратор
Куратори
академічних груп

13.

Кураторська година присвячена
Дню визволення Одеси

1-10 квітня

14.

Кураторська година присвячена
Дню Перемоги

травень

15.
16.

Загальноакадемічна кураторська година
присвячена 25 річчю Незалежності України
Проведення кураторських годин щодо знаменних
державних свят

Травень-червень
Протягом року

Студрада
факультету,
куратор
Студрада
факультету,
куратор
Леонова Л.Є.
Ангелов Г.В.
Леонова Л.Є.

Культурно-масова робота
17.

Участь у Тижнях факультету

Протягом року

18.

Відвідування музеїв і театрів м. Одеси

Протягом року

19.

Участь у загальних святах Академії та м. Одеси

Протягом року

Студрада
факультету,
куратор
Куратори
академічних груп
Студрада
факультету,
куратор

Спортивна робота
20.

Участь студентів у спартакіадах академії,
спортивних змаганнях всіх рівнів

Протягом року

21.

Участь у традиційних туристичних переходах

Вересень,
квітень-травень

Старші куратори
факультетів,
куратори
академічних груп
Старші куратори
факультетів,
куратори
академічних груп

Організаційна робота
22.

Відвідування гуртожитку

Протягом року

23.

Проведення інструктажів з техніки безпеки

Протягом року

24.

Підготовка газет до свят

Протягом року

25.

Ведення журналу куратора

Протягом року

Студрада
факультету,
куратори
академічних груп
Куратори
академічних груп
Студрада
факультету,
куратори
академічних груп,
старші куратори
факультетів
Куратори
академічних груп

Звіти про кураторську роботу заслуховуються на нарадах кураторів, на
засіданнях кафедр, на засіданнях вчених рад факультетів та засіданнях Ради з
Гуманітарної освіти та виховання ОНАХТ.
Старший куратор академії

Л.Є. Леонова

