
Обираймо «Кращого куратора 
академічної групи»!
Конкурс проводиться з ме
тою вдосконалення й ак
тивізації кураторської 
діяльності в загальній сис
темі виховної роботи ТДА- 
ТУ, підвищення ролі, пре
стижності та мотивації 
кураторської діяльності, 
об’єднання колективів ака
демічних груп, національно- 
патріотичного виховання, 
підвищення правової куль
тури, етичного і фізичного 
вдосконалення студентів.

Завдання конкурсу:
- розвиток інтересу ви

кладачів до поглиблення 
знань із педагогіки, психо
логії, вдосконалення їх пе
дагогічної майстерності;

- аналіз і оцінка системи 
роботи куратора, виявлення 
та розповсюдження кращого 
досвіду кураторської діяль
ності з виховної роботи;

- підвищення престиж
ності куратора та його роль 
у навчально-виховному про
цесі, вихованні особистості, 
формуванні фахівців.

Конкурс щорічно про
водиться трьома етапа
ми: перший - відбірковий, в 
університеті; другий - регі
ональний, на базовому ВНЗ 
регіону півдня України; тре
тій - завершальний, в м. 
Київ на базі ДУ НМЦ «Аг- 
роосвіта».

У першому етапі конкур
су мали можливість взяти 
участь усі куратори акаде
мічних груп університету. 
Конкурсна комісія розгля
нула матеріали кращих ку
раторів усіх факультетів.

У фінальній частині пер
шого етапу конкурсу, що 
відбулася 22 травня у ТДА-

ТУ, взяли участь кращі ку
ратори факультетів:

Віталій Федорович Мов- 
чан (МТФ, каф. МВЗ).

Вадим Борисович Гу- 
левський (ЕСВ, каф. ЕТ в 
АПК).

Яна Сергіївна Соки 
(ЕтаБ, каф. «Маркетинг»).

Людмила Іванівна Шле- 
їна (ЕтаБ, каф. «Україноз
навство»).

Галина Володимирівна 
Антонова (ІКТ, каф. ТМ).

Ірина Євгеніївна Іванова 
(АТЕ, каф. ХіБ).

Оцінювання роботи ку
раторів здійснювалось за 
5-бальною системою, пере
можець визначався за сумою 
балів. Конкурсна комісія у 
складі 9 осіб - представни
ків ректорату, деканатів, 
профкому та студентської 
ради університету - розгля

нула такі матеріали:
- розгорнуту анкету кура

тора групи;
- плани виховної роботи в 

навчальній групі на поточ
ний навчальний рік;

- журнал куратора на
вчальної групи;

- психолого-педагогічну 
характеристику групи;

- опис власного досвіду 
виховної роботи, форми та 
методи роботи, інновацій- 
ність й оригінальність ви
ховної технології, опис педа
гогічної проблеми, над якою 
працює куратор;

- фото-, відеоматеріали, 
що висвітлюють життя сту
дентів групи (літопис гру
пи);

- сценарії виховних за
ходів, розроблених особис
то і проведених в групі, їх 
відеозаписи;

- інші матеріали, що роз
кривають творчі здобутки 
куратора групи.

Час презентації представ
лених матеріалів - 10 хви
лин.

При оцінюванні врахову
вались такі показники:

- наявність необхідної до
кументації (папка курато
ра);

- успішність та відвіду
вання занять студентами 
групи;

- участь студентів групи 
в обласних і всеукраїнських 
наукових олімпіадах і кон
ференціях;

- участь студентів групи 
в заходах факультету й уні
верситету;

- робота студентського са
моврядування в групі;

- організація спортивно- 
оздоровчої роботи серед сту
дентів групи;

- дотримання студентами 
групи правил внутрішнього 
розпорядку;

- проведення куратор
ських годин;

- виховна робота зі сту
дентами групи в гуртожит
ку та інше.

Всім фіналістам оголоше
но подяку ректора універси
тету професора В. М. Кюр- 
чева. Переможцями було 
визнано:

1 місце - Л. І. Шлеїна, І. Є. 
Іванова (сума набраних ба
лів - 43,5);

2 місце - Я. С. Сокіл
(41.5);

3 місце - В. Ф. Мовчан
(36.5).

Вітаємо з перемогою!
Кращі три куратори уні

верситету за положенням 
визначено учасниками дру
гого етапу конкурсу, що від
будеться восени 2014 р. Ба
жаємо подальших творчих 
успіхів!

І. М. ГРИЦАЄНКО, помічник 
ректора з ОВР.


