


про куратора курсу в Національній академії керівних кадрів культури і 

мистецтв.  

1.3. Конкурс оголошується наказом ректора. У наказі затверджуються 

склад конкурсної комісії, терміни проведення конкурсу. 

1.4. Положення про конкурс затверджується ректором та погоджується 

на засіданні Вченої ради Академії. 

1.5. Конкурс проводиться серед кураторів академічних курсів. 

1.6. Поточну організаційну та консультаційну роботу з проведення 

конкурсу здійснюють проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, 

директор Центру виховної та культурно-дозвіллєвої роботи, заступники 

директорів Інститутів з виховної роботи. 

 

 

 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Конкурс проводиться з метою вдосконалення та активізації 

кураторської діяльності в загальній системі виховної роботи в Академії, 

підвищення ролі, престижу і мотивації кураторської діяльності, об’єднання 

колективів студентських груп, національно-патріотичного виховання, 

підвищення правової культури, етичного і фізичного вдосконалення 

здобувачів вищої освіти. 

2.2. Завдання конкурсу: 

- виявлення кураторів, які працюють креативно; 

- аналіз і оцінка системи роботи кураторів; 

- виявлення і розповсюдження кращого досвіду кураторської діяльності 

у виховній роботі Академії. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

3.1. У конкурсі беруть участь куратори курсу за поданням директора 

Інституту. Куратори, які брали участь у конкурсі і перемогли, не номінуються 

у наступному навчальному році для участі у конкурсі. 

3.2. Конкурс проводиться в 2 етапи: 

І етап (кінець березня – початок квітня) – на рівні Інститутів; 

ІІ етап (друга половина травня) – на загальноакадемічному рівні. 

За поданням заступника директора з виховної роботи Інституту 

подається 1 кандидатура для участі у другому етапі (додаток 2). 

3.3. Для проведення конкурсу наказом ректора Академії створюється 

конкурсна комісія під керівництвом проректора з науково-педагогічної 

та виховної роботи, членів комісії – директора Центру виховної та культурно-



дозвіллєвої роботи, голови профспілкового комітету, заступників директорів з 

виховної роботи), представників органів студентського самоврядування. 

3.3. Визначення кращого куратора Академії проходить шляхом оцінки 

членами конкурсної комісії творчих звітів за поточний навчальний рік у 

вигляді мультимедійної презентації (засобами програми PowerPoint або у 

вигляді відеоролика) та анкет кураторів (додаток 1), кандидатури яких були 

подані до участі у конкурсі від Інститутів. Розгляд творчих звітів конкурсною 

комісією відбувається в присутності конкурсантів. 

 

4. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

4.1. Робота куратора за навчальний рік оцінюється за такими 

показниками: 

- успішність груп (вказується в поданні від Інституту (додаток 2) і 

дорівнює середньому балу групи за перший семестр поточного навчального 

року); 

- оцінка роботи куратора; 

- робота з батьками; 

- проведення кураторських годин; 

- виховна робота зі здобувачами вищої освіти груп в гуртожитку; 

- організація спортивно-оздоровчої роботи серед здобувачів вищої 

освіти курсу; 

- думка здобувачів вищої освіти про куратора (анкета); 

- відвідуваність занять здобувачами вищої освіти курсу (кількість годин 

пропущених студентами без поважних причин); 

- участь здобувачів вищої освіти групи в науковому та творчому житті 

Академії, перемоги в академічних, обласних, всеукраїнських 

наукових конкурсах, олімпіадах (ПІБ студентів, що беруть участь у 

науковій роботі; їхні досягнення); 

- участь здобувачів вищої освіти групи в заходах академічного, 

міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

- дотримання здобувачами вищої освіти групи правил внутрішнього 

розпорядку; 

- створення в групі атмосфери нетерпимості до порушень прав, 

аморальних вчинків, пияцтва, наркоманії; 

- організація зустрічей з випускниками Академії, видатними людьми. 

Також комісією оцінюються і враховуються при підбитті підсумків 

новаторські ідеї та їх втілення у виховній роботі з групою. 



4.2. При підбитті підсумків конкурсу комісія оцінює, яким чином робота 

куратора сприяла реалізації концепції виховної роботи серед здобувачів вищої 

освіти і, у першу чергу, її наступних цілей: 

- участь у формуванні згуртованого колективу академічної групи; 

- виховання патріотизму, поваги до Академії і своєї спеціальності, до 

закону та етичних норм суспільства; 

- формування національної свідомості і відповідальності за долю 

України; 

- надання допомоги здобувачам вищої освіти в плануванні самостійної 

роботи, виконанні ними графіка навчального процесу; 

- посилення мотивації навчальної діяльності, розвиток потенційних 

творчих здібностей студентів; 

-  інформованість: матеріальне становище і духовні потреби 

здобувачів вищої освіти, індивідуальні особливості, схильності і 

захоплення, умови життя і побуту здобувачів вищої освіти; 

- надання допомоги студентам-сиротам, дітям з особливими 

потребами, малозабезпеченим студентам групи; 

- спільна участь зі здобувачами вищої освіти в підготовці і проведенні 

культурно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, екологічних 

акцій тощо; 

- доведення до відома здобувачів вищої освіти і роз’яснення наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти та науки України, Міністерства 

культури та інформаційної політики, ректора Академії, стосовно 

навчання, життя і побуту. Вищевказане досягається за допомогою 

різноманітних форм кураторської роботи, будь-яка з яких 

враховується комісією при підведенні підсумків конкурсу. 

-  

5. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ 

5.1. Конкурсна комісія підбиває загальні підсумки конкурсу і визначає  

переможців. Кураторові, який отримав максимальну кількість балів, 

присуджується звання «Кращий куратор Академії». 

5.2. Конкурсна комісія може також обрати кращих кураторів за 

наступними номінаціями: 

- «За інновації в кураторській діяльності»; 

- «За залучення здобувачів вищої освіти до органів студентського 

самоврядування та громадської роботи»; 

- «За залучення здобувачів вищої освіти до культурно-масової роботи 

та творчості»; 





 

 

Додаток 1 

АНКЕТА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОГО КУРСУ 

ПІБ __________________________________________________ 

1. Позначте, які форми виховної роботи Ви найуспішніше використовуєте у 

своїх групах: 

• кураторська година 

• відвідування заходів в Академії разом з групами 

• екскурсії в музеї та виставки тощо 

• зустрічі з відомими людьми, випускниками 

• збори з батьками 

• інші форми роботи 

2. Закінчіть речення: 

- Від роботи куратора я очікую 

- Мої підопічні – це 

- Переваги кураторської роботи 

- Недоліки кураторської роботи 

3. Ваші пропозиції, поради, рекомендації щодо організації виховної 

роботи в Академії __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

Додаток 2 

Подання на участь у конкурсі «Кращий куратор 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв» 

ПРІЗВИЩЕ ІМ'Я ПО БАТЬКОВІ конкурсанта________________________ 

Шифр груп_____________________________________________________ 

Успішність групи__________________________________________________ 

Характеристика діяльності куратора (зміст і рівень проведення годин 

куратора; проведення позааудиторних групових заходів; організація участі 

здобувачів вищої освіти групи в наукових, культурно-масових і спортивних 

заходах на академічному, міському, обласному та всеукраїнському рівнях; 

допомога у вирішенні побутових питань здобувачів вищої освіти; робота з 

батьками студентів; впровадження нових форм або використання нових 

методів кураторської роботи). 

Директор Інституту                                _________ 

 

 

 

 
Примітка! 

За бажанням, до подання докладаються копії грамот, сертифікатів, подяк тощо. Обов’язковим є наявність 

творчих звітів за поточний навчальний рік у вигляді мультимедійної презентації (засобами програми 



PowerPoint або у вигляді відеоролика) та анкет кураторів (додаток 1). Розгляд творчих звітів конкурсною 

комісією відбувається в присутності конкурсантів. 


