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ПОЛОЖЕНИЯ
про методичне об’еднання
KypaTopiB навчальних труп та виховател1в
Глух1вського агротехн1чного шституту iMeHi С.А. Ковпака
Сумського НАУ
1. Загальш положения
1.1. Методичне об’еднання куратор1в навчальних труп та виховател1в Глух1вського
агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ - це структурний
шдроздш внутршньо! системи yпpaвлiння виховним процесом шституту, який
координуе науково-методичну та оргашзацшну роботу куратор1в ycix навчальних
труп i виxoвaтeлiв гуртожитюв.
1.2. Методичне об’еднання куратор1в навчальних труп та виxoвaтeлiв створюеться
наказом директора шституту з метою оргашзаци методично! роботи, пщвшцення
теоретичного piBHя та дшово! квалАфжащ! KypaTOpie i виxoвaтeлiв, вивчення i
впровадження HoeiTHix пeдaгoгiчниx технолог4й з питань пcиxoлoгi^ та пeдaгoгiки,
удосконалення навчально-виховного процесу.
1.3. Методичне об’еднання працюе над створенням умов для виховання суспшьноадаптовано!, гармон1йно-розвинено! особистост1, здатно! до саморозвитку та
caмopeaлiзaцii, готово! до конкурентного вибору свого мюця в житп, активних
громадян - narpioTiB Украши.
1.4. Методичне об’еднання об’еднуе в своему c i o ^ i Kyparopie ecix академ1чних
груп навчального закладу та виховател1в гуртожитк1в
1.5. Склад та кандидатура голови методичного об'еднання затверджуеться наказом
директора 1нституту та мають сво! повноваження впродовж одного навчального
року.
1.6. Планування i оргашзащю роботи методичного об’еднання, а також
безпосередне кер1вництво об'еднанням здшснюе голова, який обираеться на

першому засщанш та призначаеться наказом директора шституту. Д1яльнють
голови методичного об'еднання оплачуеться у p03Mipi 10% до посадового окладу
(Наказ MimcTepcTBa oceira i науки Украши № 102 вщ 15.04.1993 р. «Про
затвердження 1нструкцй про порядок обчислення заробшю! плати пращвникам
осв1ти»).
1.7. Загальне кер1вництво методичним об'еднанням здшснюе заступник директора
з виховно! роботи та методист шституту.
1.8. Робота об'еднання здшснюеться за планом, який складаеться щороку на
першому засщанш до 10 вересня та затверджуеться заступником директора з
виховно! роботи.
1.9. Засщання методичного об'еднання проводиться не рщше одного разу на мшяць.
1.10. Голова об'еднання несе вщповщальшсть за результатившсть роботи дано!
K O M icii, ведения та змют робочо! документащ! визначеш у Роздш1 III цього
Положения.
2. Функцп методичного об'еднання
2.1. Оргашзовуе колективне планування та колективний анал1з д1яльност1 куратор1в
i виховател1в.
2.2. Координуе виховну д1яльнють навчальних труп i орган1зовуе !х взаемод1ю у
навчально-виховному npoueci.
2.3. Визначае i узгоджуе принципи, методи та форми виховно! роботи у навчальних
групах шституту.
2.4. Оргашзовуе вивчення та застосування кураторами сучасних технолопй
виховання.
2.5. Здшснюе обговорення сощально-педагопчних програм куратор1в i творчих
груп педагопв, матер1ал1в узагальнення передового педагог1чного досвщу роботи
куратор1в, матер1ал1в атестацй' куратор1в.
2.6. Ощнюе роботу члешв об’еднання, подае адмшютрацп 1нституту пропозицй
щодо заохочення найкращих куратор1в навчальних груп.
2.7. Забезпечуе реал1защю единих принципових пщход1в до виховання та
сощал1защ! студент1в.
2.8. Координуе планування, оргашзацйо та педагог1чний анал1з виховних заход1в.
2.9. Вивчае, узагальнюе та використовуе прогресивний педагопчний досвщ роботи
куратор1в.
\

2.10. Сприяе створенню i розвитку системи виховно! робота куратор1в навчальних
груп.
3. Основн1 документи методичного об'сднання
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Список члешв циклово! K O M icii K y p a r o p i e i виховател1в.
Р1чний план роботи.
Протоколи засщань.
Зв1ти про роботу.
Звгги щодо участ1 студенпв в ол1мшадах, виставках, конкурсах.
Аналггичш матер1али за пщсумками проведених заход1в, тематичного
адмшютративного контролю (копи довщок, наказ1в).
7) 1нструктивно-методичш документи щодо виховно! роботи в студентських
колективах i д1яльност1 куратора.
8) Матер1али-публкац! K y p a T o p iB у npeci.
9) Матер1али “Методично! скарбнички куратора".
10) Матер1али взаемовщвщування виховних заход1в
11) Методичний комплекс.
4. Функцшш обов’язки голови методичного об’еднання

4.1. Bidnoeidae за:
• планування, подготовку, здшснення та анал1з д1яльносп методичного об’еднання
куратор1в;
• поповнення “Методично! скарбнички куратора”;
• своечасне впорядкування документацй методичного об’еднання та проведених
заход1в.
4.2. Разом i3 адмшютращею шституту та заступником директора з виховно! роботи
забезпечуе:
• дотримання принцишв оргашзацп виховного процесу;
• виконання кураторами i вихователями !хшх функцюнальних обов’язюв;
• тдвш цення -науково-методичного р1вня виховно! роботи;
• вдосконалення психолого-педагопчно! шдготовки куратор1в.
4.3. Оргашзовуе:
• взаемодпо члешв методичного об’еднання м1ж собою та з 1ншими структурними
шдроздшами 1нституту;
• вццсрип заходи, семшари, конференцп тощо;
• вивчення, узагальнення та використання на практищ прогресивного
педагопчного досвщу роботи куратор1в;
• консультуе з питань виховно! роботи.
4.4. Координуе планування, оргашзацпо та педагог1чний анал1з виховних заход1в
куратор1в.
4.5. Сприяе створенню та розвитку системи виховно! роботи студентських
колектшйв.

4.6. Приймаеучасть у тдготовщ та проведенш атестацй Kyparopie.
4.7. Керуе д1яльшстю творчих труп Kyparopie.

5. Змйгг роботи члешв методичного об'сднання
• Якюне та результативне проведения виховно! роботи серед студента
шституту.
• Виховання ВИС0К01 морал1 у пщростаючого поколшня, формування в нього
украшського ментал1тету на основ! вщродження нацюнальних традицш.
• Створення необхщних умов для ф1зичного розвитку студента, збереження та
зм1цнення ixHboro здоров'я.
• Духовно-моральне виховання, домшантою якого е ор1ентащя на
загальнолюдсью щнностг
• Розвиток розумових i ф1зичних зд1бностей, формування високо! тзнавально!
культур и, оргашзащя змютовного дозвшля студента. Пщготовка студента
до господарсько-трудово'1 д1яльность
• Створення умов для вшьного вибору студентами св1тоглядних позицш.
Гумашзащя педагопчного процесу, демократизащя стосунюв у колективь
Врахування inrepeciB студента при оргашзацп навчально-виховного
процесу.
• Оргашзащя роботи з обдарованими студентами, з незахшценими категор1ями
та за м1сцем проживания (гуртожитки).
• Сшвпраця з громадськими оргашзащями MicTa.
• Робота з батьками.

Заступник директора
з виховноУроботи

С.О. Журба

