
Виховна робота на кафедрі ВОЛЕК ДУІТЗ 

 Викладачі кафедри “Волоконно-оптичних ліній електронних 

комунікацій” в складі новоутвореного факультету “Телекомунікацій та 

радіотехніки” Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

кожного навчального року постійно призначаються кураторами студентських 

груп початкових курсів, що вступали до закладу освіти на основі повної 

загальної середньої освіти та освітнього ступеню Молодшого спеціаліста, а 

для груп студентів технічної еліти з кафедри залучалися англомовні доценти 

у якості наставників таких груп.  

 Кураторами у 2020/21 н.р. були викладачі кафедри Старенький І.В. та 

Юр’єва О.В., наставником у 2018/19 н.р. – доцент, викладач дисциплін 

англійською мовою в групах технічної еліти - Степанов Д.М. Вчасно 

розроблялися та затверджувалися у керівництва інституту та університету 

плани заходів кураторів та наставників. Куратори своєчасно допомагали 

студентам найшвидше адаптуватися у навчальному процесі та звикнути до 

життя у гуртожитку. Проводили співбесіди з батьками студентів, що не 

встигали у навчанні.  

 Куратори з активами груп збирали матеріал та кожний тиждень 

проводили кураторські тематичні години. Тематики таких кураторських 

годин: “Наше місто Одеса”,  “Академія – наш дім” приурочено до 100-річчя 

ОНАЗ ім. О.С. Попова, “Великі вчені та їх винаходи”, “Становлення та 

розвиток Козацтва на півдні та в цілому по Україні”. З групами студентів 

кожний рік проводилися екскурсії на Одеський кабельний завод 

“Одескабель” та підприємства зв’язку (“Київстар”, “Укртелеком”, “Атраком” 

та інші). 

 Студенти кураторських груп брали активну участь в проведенні усіх 

заходів закладу освіти попередніх років, у тому числі у проведені 

культурних, таких як “Студентська зима”, “Зірки Академії”, “Містер 

Академія”, “Студентська весна”, “Школа лідерства” та інші. Студенти та 

викладачі кафедри двічі приймали активну участь в змаганнях Спартакіади 

між підприємствами зв’язку Одеської області (шашки, шахи, настільний 

теніс та дартс). У спортивних змаганнях завойовували призові міста та 

нагороджувалися медалями та  почесними грамотами. 

 За кафедрою кожний рік закріплюються приміщення гуртожитків. Так 

до 2020 р. – за кафедрою були відмічені приміщення гуртожитку №1/2 на 

вул. Манежна, буд. 42 (відповідальні викладачі Старенький І.В. та 



Юр’єва О.В.), гуртожиток № 4, вул. Академічна, буд. 20 (відповідальний 

Багачук Д.Г.), з 2021 р. гуртожиток № 5, вул. Композитора Ніщинського, буд. 

4 – ліва крило. На всіх новорічних та весняних святах викладачі 

відповідально відносяться до своїх обов’язків в організації допомоги 

деканату факультету в чергуванні у гуртожитках під час святкових днів, 

проводять співбесіди з студентами щодо протипожежної безпеки та охороні 

здоров’я. 

 У період пандемії коронавірусного захворювання, зі всіма студентами 

груп, які навчаються по дисциплінам кафедри, проводились п’ятихвилинні 

обговорювання методів захисту щодо запобігання захворювання цією 

хворобою, про важливість вакцинації, а також про переваги та недоліки тієї 

чи іншої вакцини. 

 

 


