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м. Кам’янське 



1. Загальні положення 

 
1.1. Циклова комісія кураторів (класних керівників) груп - це структурний 

підрозділ системи управління освітнім процесом, який координує науково-

методичну та організаційну роботу куратора (класного керівника)  групи 

Кам’янського медичного коледжу (далі - Коледж).  

1.2. В своїй діяльності циклова комісія кураторів (класних керівників)  груп 

Коледжу керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про 

вищу освіту» та  чинними нормативними документами, в яких визначені завдання 

виховної діяльності сучасних закладів освіти. 

1.3. Діяльність циклової комісії кураторів (класних керівників) груп 

спрямована на виконання завдань навчально-виховного процесу в закладі вищої 

освіти, турботу про студента, формування його  як особистості, розвитку його 

культурних, пізнавальних інтересів, естетичного смаку, вибору здорового способу 

життя. 

 
2. Мета та завдання циклової комісії  кураторів 

 (класних керівників)  груп 

 

2.2. Циклова комісія кураторів (класних керівників)  груп  - це спільнота 

педагогів, які об’єднані для вдосконалення та впровадження різних форм і методів 

виховання молоді в Коледжі, а також для вивчення та обговорення досвіду 

організації та проведення різних видів і форм виховного впливу на особистість. 

2.1. Головне завдання циклової  комісії кураторів (класних керівників)  груп - 

допомогти куратору (класному керівнику)  вдосконалити свою майстерність, 

використовуючи власний досвід та досвід колег. 

2.3. Метою діяльності циклової комісії кураторів (класних керівників) груп є:  

- підвищення  теоретичного,  науково-методичного  рівня  підготовки 

куратора (класного керівника)  групи  із питань психології та педагогіки; 

- забезпечення виконання єдиних підходів до виховання й соціалізації 

студентів; 

- ознайомлення  куратора (класного керівника) групи із сучасними 

прийомами, техніками і технологіями впливу на молоду особистість; 

-  впровадження інноваційних форм та методів організації позааудиторної  

роботи для формування всебічно розвиненої й соціально активної 

особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації; 

- розробка та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення 

успішності та якості підготовки спеціалістів. 

2.4. В межах компетенції циклової  комісії кураторів (класних керівників)  

груп:  

1)   координація  планування; 



2)   організація та  педагогічний  аналіз виховних заходів навчальних груп  

Коледжу;  

3)  вивчення,  узагальнення  та  використання  передового  педагогічного 

досвіду роботи куратора (класного керівника)  групи;  

4)   сприяння  розвитку системи виховної роботи в навчальних групах. 

 

3. Функції циклової комісії кураторів (класних керівників)  груп 
 

Циклова комісія кураторів (класних керівників) груп:  

- організує  колективне  планування  і  колективний  аналіз  

життєдіяльності навчальних груп; 

- координує  виховну  діяльність  навчальних груп  та  організує  їхню 

взаємодію в освітньому процесі Коледжу; 

- організує  вивчення  та  запровадження  кураторами (класними 

керівниками)  сучасних технологій виховання, форм і методів 

виховної роботи; 

- оцінює  роботу кураторів (класних керівників) , порушує клопотання 

перед  адміністрацією Коледжу про заохочення кращих кураторів 

(класних керівників)  груп. 

 

4. Документація циклової  комісії кураторів (класних керівників) груп 
 

         4.1 Документація циклової комісії кураторів (класних керівників) груп 

складає: 

-  список членів циклової  комісії – кураторів (класних керівників)  груп; 

-  річний план роботи циклової комісії; 

-  протоколи засідань циклової комісії; 

-  план роботи кураторів (класних керівників)  навчальних груп (на кожний 

семестр); 

-  план роботи семінару кураторів (класних керівників)  навчальних груп; 

-  теоретичні і практичні розробки з проблемних тем виховної роботи; 

-  матеріали «електронного портфелю куратора (класного керівника)»; 

- інформація  про  індивідуальну роботу зі студентами та виховну  роботу  в  

групах (записи в журналі куратора (класного керівника)). 

 

5. Функціональні  обов’язки  голови  циклової комісії  

кураторів (класних керівників)  груп 

 

5.1 Голова циклової комісії кураторів (класних керівників)  груп відповідає:  

а) за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності циклової 

комісії кураторів (класних керівників)  груп; 



б)  за  своєчасне  впорядкування  документації  про  роботу  циклової комісії  

та проведені заходи; 

5.2 Разом  із  адміністрацією Коледжу,  заступником  директора  з  виховної  

роботи  здійснює контроль щодо:  

а)  дотримання принципів організації виховного процесу; 

б)  виконання  кураторами (класними керівниками) груп  функціональних 

обов’язків; 

в)  підвищення науково-методичного рівня виховної роботи; 

г)  вдосконалювання  психолого-педагогічної  підготовки  кураторів (класних 

керівників) груп; 

5.3 Організовує:  

а)  взаємодію  кураторів (класних керівників)  груп —  членів    циклової 

комісії  між  собою  і  з  іншими структурними підрозділами Коледжу; 

б)  відкриті заходи, семінари, конференції тощо; 

в)  вивчення, узагальнення та використання на практиці передового  

     педагогічного досвіду роботи кураторів (класних керівників) груп; 

г)  консультації з питань організації і проведення виховних заходів. 

5.6  Голова циклової комісії кураторів (класних керівників) груп координує  

планування,  організацію  та  педагогічний  аналіз  виховних заходів, сприяє  

становленню  та  розвитку  системи  виховної  роботи  у навчальних групах. 

5.7 Голова циклової комісії кураторів (класних керівників) груп проводить 

засідання кураторів (класних керівників)  груп:  5  засідань на  рік: перше 

(організаційне) засідання — у вересні, у листопаді і квітні – за підсумками 

рубіжної атестації студентів; у січні – за підсумками семестрового контролю; у 

червні – за пісумками навчального року. 

5.8 План  роботи  циклової комісії затверджують  на  першому  засіданні. 

Керівництво  плануванням  та  організацією  діяльності  циклової комісії 

кураторів (класних керівників) груп здійснюють директор Коледжу і заступник 

директора з виховної роботи. 

 

 

  

  

  

 


