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ПЛАН РОБОТИ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА 2019 РІК
Кураторська робота в ОНАХТ проводиться у відповідності
з
розробленою концепцією виховної роботи за наступними напрямками:
методична, навчальна, наукова, патріотична, організаційна, культурно-масова
робота та спортивні заходи.
Методична робота дозволяє цілеспрямовано і на високому
професійному рівні організовувати виховну роботу серед студентській молоді,
а також активізувати та координувати діяльність кураторів. Свою діяльність
куратори планують згідно пакету методичних матеріалів:
• «Положення

про Інститут кураторів ОНАХТ»
• «Положення про конкурс «Кращий куратор ОНАХТ»
• «Єдині плани кураторської роботи для кожного курсу»
№
з/п
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Заплановані заходи

Час проведення

Робота «школи першокурсника»
протягом року
(за окремим планом)
Навчальна робота
Обговорення поточної успішності та
протягом року
результатів екзаменаційної сесії
Ознайомлення та аналіз результатів за
двічі на рік
дистанційним навчанням
(на початок
семестру)
Наукова робота
Участь студентів в олімпіадах і
протягом
конференціях всіх рівнів. Обговорення
семестру
результатів

Патріотичне виховання
Загальноакадемічна кураторська година на
перший
тему: «24 серпня - 28 річниця
тиждень
Незалежності України»
вересня
Кураторська година, присвячена Дню
вересень
народження Одеси - 117 років

Відповідальні
Леонова Л.Є
Іванченкова Л.В.
Староста,
куратор групи
Куратор групи

Директор
інституту, голова
наукової комісії
студради ф-ту,
куратор групи
Куратори
академічних груп,
студенти групи
Куратори
академічних груп
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8
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16
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Відвідування музею історії ОНАХТ.
Кураторська година присвячена Дню
народ-ження Академії
Кураторська година присвячена Дню
захисника України та українського
козацтва
Кураторська година щодо обговорення
Корпоративного кодексу ОНАХТ та дрескоду
Кураторська година присвячена Дню
працівника харчової промисловості
Кураторська година до Дня вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 14 грудня
Загальноакадемічна кураторська година
присвячена Дню Соборності і Свободи
України (22 січня)
Кураторська година присвячена
Міжнародному Дню пам'яті жертв
Голокосту (27 січня), 86-а річниці
Голодомору 1932-1933 років в Україні
(день пам’яті – 25.11.2019)
Загальноакадемічна кураторська година
присвячена Дню Героїв Небесної сотні,
вшанування подвигу учасників Революції
гідності (20 лютого)
Кураторські години присвячені Дню
народження Т.Г.Шевченко (9 березня –
День пам’яті Т.Г.Шевченко), 170-річчя з
Дня народження Олени Пчілки (українська
письменниця), «250років з Дня
народження Івана Котляревського»
Кураторська година присвячена1000 років
з початку правління Ярослава Мудрого
Кураторська година на тему: «100 років з
часу створення Одеської кіностудії» (23
травня)
Кураторська година на тему: «Моя

вересеньжовтень
жовтень

протягом року

грудень
листопадгрудень

Директор музею,
куратори груп,
старости
Студрада ф-ту,
куратори,
старости груп
Куратори,
старости груп
Голова студради
ф-ту, куратори
Куратори,
старости груп

березень

Куратори,
старости груп

січеньберезень,
листопад

Куратори,
старости груп

березеньквітень

Куратори,
старости груп

березень,
червень,
вересень

Студрада ф-ту,
куратори

квітень

Куратори,
старости груп
Куратори,
студенти груп

травень

квітень

Куратори
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19
20

майбутня професія»
Кураторська година присвячена Дню
визволення Одеси (10 квітня)
Кураторські години на тему: «Роз’яснення
діючого законодавства з питань протидії
корупції та хабарництва» та «Основні
положення антикорупційних законів
України»

3-11 квітня
вересень,
листопад,
квітень

25

Кураторські години присвячені Дню
пам'яті та примирення та Дню пам'яті
жертв Другої світової війни 1939-1945 рр.
Кураторська година присвячена Дню
пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу (18 травня)
Проведення кураторських годин щодо
знаменних державних свят (Постанова №
9234)
Кураторська година присвячена Дню
матері (12 травня)
Участь у Тижнях факультету

26

Відвідування музеїв і театрів м. Одеси

27

Відзначення ювілеїв видатних вчених,
протягом року
дослідників, художників, письменників
Участь у загальних святах Академії
протягом року
та м. Одеси
Спортивна робота
Інформаційні бесіди до здорового способу протягом року
життя та профілактики захворювань
протягом року
Участь студентів у спартакіадах

21

22

23

24

28

29
30

31

32

академії, спортивних змаганнях всіх
рівнів
Участь у традиційних туристичних
переходах

травень

3 курсів
Студрада ф-ту,
куратори
Куратори груп,
викладачі
кафедри
соціології,
філософії та
права
Студрада ф-ту,
куратори

травень

Куратори,
старости груп

протягом року

Леонова Л.Є.

травень

Куратори,
старости груп
Студрада ф-ту,
куратори
Куратори,
старости груп
Куратори,
старости груп
Студрада,
куратори

протягом року
протягом року

квітень,
жовтень

Організаційна робота
Відвідування гуртожитку
протягом року

Куратори груп
Старші куратори
ф-тів,
куратори груп
Старші куратори
ф-тів,
куратори груп
Студрада ф-ту,
куратори, старші

4

протягом року

34

Проведення інструктажу з техніці безпеки,
інструктажу з карної відповідальності і
поведінці в гуртожитку, інструктажу про
заборону паління у приміщеннях ОНАХТ
та інших інструктажів
Підготовка газет до свят

35

Ведення журналу куратора

протягом року

33

протягом року

куратори
Куратори
академічних груп

Студради ф-тів,
куратори,
ст. куратори ф-тів
Куратори
академічних груп

Звітувати про кураторську роботу на нарадах кураторів, на засіданнях кафедр,
на засіданнях вчених рад факультетів та засіданнях Ради з Гуманітарної освіти
та виховання ОНАХТ
Ст. куратор академії
Леонова Людмила Євгенівна
Зав. відділом організаційно виховної роботи
Іванченкова Лариса Володимирівна
Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи, соціальних
питань, оздоровлення і спорту
Кананихіна Олена Миколаївна
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_____________________

