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З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

Ректор ______________М.В. Бурмістр 

«____»_____________2012 р. 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

Про конкурс «Кращий куратор студентської групи ДВНЗ УДХТУ» 
 

1. Загальні положення 

1.1 Дане положення регламентує процедуру проведення конкурсу на звання «Кращий 

куратор студентської групи ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(далі Конкурс). 

1.2 Конкурс проводиться відповідно до Закону України „Про вищу освіту”,  Положення про 

державний вищий заклад освіти, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Плану 

Ради з гуманітарного виховання в ДВНЗ УДХТУ на поточний навчальний рік. 

1.3 Конкурс проводиться серед штатних працівників університету, що виконують обов’язки 

куратора студентської групи. 

 

2. Мета та задачі Конкурсу 

2.1 Головною метою Конкурсу є підвищення якості та забезпечення єдності навчання і 

виховання студентів університету, посилення впливу професорсько-викладацького складу за 

посередництвом інституту кураторів на формування майбутніх фахівців. 

2.2. Задачі конкурсу:  

-  удосконалення системи виховання в університеті; 

-  підвищення статусу куратора серед студентів та викладачів університету; 

-  виявлення та узагальнення досвіду кращих кураторів; 

-  моральне та матеріальне заохочення кращих кураторів університету; 

-  формування почуття гордості за університет та поваги до його традицій. 

 

3. Порядок проведення конкурсу 

3.1 Конкурс проводиться протягом навчального року у два етапи. 

3.2 На І етапі, що проводиться на факультетах, визначається кандидатура куратора, який 

досягнув найвищих показників у роботі, згідно з критеріями оцінок Конкурсу (Додаток 1).  

3.2.1 Рішення про висування претендентів до участі у загально університетському конкурсі 

приймається на Раді факультету за поданням заступника декана з виховної роботи, з огляду на 

результати роботи кураторів, їх звітів, рейтингової таблиці (Додаток 2) та інших документів, що 

оцінюють рівень кураторської роботи  

3.2.2 Документи, що засвідчують високий рівень роботи куратора-конкурсанта, 

підписуються деканом факультету та завідуючим кафедрою, членом якої є куратор, і подаються до 

Журі конкурсу на рівні університету на першому тижні після сесії другого семестру кожного 

навчального року. Документи, що надійшли після вказаного терміну, до розгляду не приймаються. 

3.3 На ІІ етапі Журі конкурсу визначає трьох переможців за рейтингом на кожному з 

курсів: першому, другому, третьому. Рішення журі затверджується Радою з гуманітарного 

виховання й оформляється наказом ректора університету. 

3.4 До складу Журі з проведення Конкурсу входять: голова  - проректор університету з 

науково-педагогічної роботи, члени комісії –  заступник голови Ради з гуманітарного виховання, 

очільник «Школи кураторів», заступники деканів факультетів з виховної роботи.  

3.5 Підсумки конкурсу оголошуються на засіданні Вченої Ради університету в жовтні 

нового навчального року. 
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4. Заохочення переможців 

 

4.1 За результатами Конкурсу визначаються три призових місця. Звання «Кращий куратор 

студентської групи» присвоюється трьом кураторам, які досягнули найвищих результатів в 

організації виховної роботи у студентській групі й набрали найбільшу кількість балів за рейтингом 

(Додаток 2). 

4.2 Переможці Конкурсу, що посіли І, ІІ та ІІІ місця, нагороджуються Почесними 

грамотами ДВНЗ УДХТУ, грошовими преміями та/або іншими видами заохочення. 

4.3 Куратори, що перемогли у Конкурсі,  рекомендуються для розміщення їх фото на Дошці 

пошани університету. 

4.4. Результати конкурсу висвітлюються в газеті “Слово хіміка”. 

 

5. Термін дії й порядок внесення змін до положення про Конкурс  

 

5.1 Дане положення вводиться в дію після його обговорення на Раді з гуманітарного 

виховання та затвердження ректором університету. 

5.2 Дія чинного Положення закінчується за умови впровадження нового Положення або 

його відміни наказом ректора університету. 

5.3. У дане положення можуть бути внесені зміни й доповнення за згодою Ради з 

гуманітарного виховання та розпорядженням ректора університету.  
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Додаток1 

Критерії оцінки роботи куратора групи у балах* 

№ 

пп 

Критерії оцінок Бали   

1.  Абсолютна успішність + якість навчання 

групи за результатами 2 сесій (розрахунок 

вести в %) 

(Абсолютна успішність + якість 

навчання групи за  перший та другий 

семестр)/2 

2.  Виступ, підготовка занять (лекцій) у “Школі 

куратора”, проведення відкритих 

кураторських годин, підготовка та 

розміщення матеріалу з виховної роботи 

студентської групи на сайті університету 

 

10  кількість заходів 

3.  Виступи куратора у ЗМІ (в т.ч. публікація в 

газеті «Слово хіміка») 

 

5 кількість статей 

 

4.  Організація екскурсій  та зустрічі студентів з 

провідними науковцями, викладачами 

випускаючих кафедр та з випускниками 

університету  

 

 

4  кількість екскурсій або зустріч 

5. Відвідування гуртожитку. Проведення у 

гуртожитку спортивних та культурно-

масових заходів 

 

1  кількість відвідувань гуртожитку 

10  кількість спортивних та культурно-

масових заходів у гуртожитку 

 

6. Організація літературно-тематичних вечорів 

у бібліотеці університету 

 

1  кількість учасників 

5 балів групі глядачів 

 

7. 

 

Відвідування музеїв, театрів, філармонії 

міста Дніпропетровська 

 

 

5  кількість заходів 

8. Відвідування або участь куратора групи у 

спортивних заходах університету 

 

 

5  кількість заходів 

9. Креативні (позапланові) форми аудиторної та 

позааудиторної виховної роботи зі 

студентами 

 

 

5  кількість заходів 

 

10. Участь групи в конкурсі «Краща студентська 

група» 

загальна кількість набраних балів за 

рейтингом групи 

 

11. Активна участь у роботі профспілки 

університету  

10 балів – загальна кількість студентів у групі 

Х балів - кількість студенти грипи, які є 

членами профспілки університету 

 

12. Відвідування профілакторію університету 

 
2 кількість студентів 

* В деканат куратор-конкурсант забов`язан представити: рейтингову таблицю (Додаток 2) та 

документи, які підтверджують роботу куратора (наприклад, копії публікацій в газеті «Слово 

хіміка», фото спортивних, культурно-масових заходів, службові записки тощо). 
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Додаток 2 

Рейтингова таблиця куратора групи ___________ факультету ____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(П.І.П) 

 

№ 

пп 

Критерії оцінок Кількість заходів Бали   

1. Абсолютна успішність + якість навчання групи 

за результатами 2 сесій (розрахунок вести в %) 

  

2. Виступ, підготовка занять (лекцій) у “Школі 

куратора”, проведення відкритих кураторських 

годин, підготовка та розміщення матеріалу з 

виховної роботи студентської групи на сайті 

університету 

  

3. Виступи куратора у ЗМІ (в т.ч. публікація в 

газеті «Слово хіміка») 

 

  

4. Організація екскурсій  та зустрічі студентів з 

провідними науковцями, викладачами 

випускаючих кафедр та з випускниками 

університету  

 

  

5. Відвідування гуртожитку. Проведення у 

гуртожитку спортивних та культурно-масових 

заходів 

 

  

6. Організація літературно-тематичних вечорів у 

бібліотеці університету 

 

  

7.  

Відвідування музеїв, театрів, філармонії міста 

Дніпропетровська 

 

  

8. Відвідування або участь куратора групи у 

спортивних заходах університету 

 

  

9. Креативні (позапланові) форми аудиторної та 

позааудиторної виховної роботи зі студентами 

 

  

10. Участь групи в конкурсі «Краща студентська 

група» 

  

11. Активна участь у роботі профспілки 

університету  

  

12. Відвідування профілакторію університету 

 

  

Куратор групи  __________________________ (П.І.П.) 

                                            (підпис) 

 

Завідувач кафедри   ______________________ (П.І.П.) 

                                           (підпис) 

Декан 

факультету _______  _____________________ (П.І.П.) 

                                               (підпис) 

Дата 


