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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
 

1.1. Інститут кураторства студентської академічної групи – одна з 

основних форм участі викладацького складу технікуму в навчально-

виховній роботі серед студентів, в наданні їм допомоги на 

початковому етапі навчання в вузі, адаптації студентів до нових 

умов навчання й життя, у сприянні розвитку здібностей та творчій 

самореалізації студентів. 

1.2. Робота керівника із студентською групою – це система по 

організації життєдіяльності колективу академічної групи у 

відповідності загальним цілям і задачам навчання й виховання в 

технікумі; по педагогічній допомозі в індивідуальному розвитку і 

саморозвитку молодої людини. 

1.3. Свою роботу керівника академічної групи здійснює відповідно до 

Конституції України, закону «Про вищу освіту», «Про державну 

молодіжну політику», Положення про Нікопольський технікум 

Національної металургійної академії України (далі НТ НМетАУ), 

Положення про керівника студентської групи, Положення про 

органи студентського самоврядування, Правил внутрішнього 

розпорядку, Положення про дисципліну студента,  Положення про 

періодичну атестацію студентів, та іншими документами, що 

регламентують проведення навчально-виховного процесу тощо. 

1.4. Керівникам студентської групи може бути викладач, який 

користується авторитетом, відзначається високими моральними 

якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і 

організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний 

виховний вплив на студентів. 

1.5. Керівник здійснює свою діяльність у взаємодії з навчальним, 

виховним відділом, молодіжними суспільними організаціями, 

колегіальними органами студентського самоврядування, іншими 

структурними підрозділами технікуму, викладачами, батьками 

студентів тощо. 

1.6. У відповідності з встановленим порядком всі працівники технікуму 

повинні брати участь в позааудиторній виховній роботі. Різниця 

може бути тільки в формах, методах і ступеню участі в ній, які 

визначаються змістом службових обов’язків працівників. 

1.7. Додатково оплата за позааудиторну роботу встановлена тільки для 

керівників груп та де-яких керівників клубів, секцій та 

факультативів. 

1.8. В академічній групі позааудиторна виховна робота здійснюється , в 

основному, керівником групи з долею участі викладачів, які 

працюють в даній групі.  

 



 

2.  ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ  (ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА 

ГРУПИ) 
 

2.1. Основна мета роботи керівника групи – створення морально-

психологічних і організаційних умов для саморозвитку особи, 

виховання культурних, політично зрілих висококваліфікованих 

фахівців з урахуванням їх індивідуальних схильностей, 

психофізичних і інтелектуальних здібностей. 

2.2. Основні функції керівника групи. 

Організація і планування виховної роботи у навчальній групі, 

проведення позакласних заходів, контроль успішності, відвідування, 

дисципліни, дотримання правил і норм охорони праці студентами 

групи в технікумі, побуті, а також у громадських місцях.  

2.3. Основні задачі керівника групи: 

- надання студентам допомоги в адаптації (1 курс) до умов 

навчання в вузі й познайомити студентів з історією й традиціями 

вузу, дати необхідні відомості про бібліотеку, організацію 

спортивно-масової роботи та колективи художньої 

самодіяльності, органи студентського самоврядування, тощо; 

- роз’яснювати студентам їх права й обов’язки, передбачені 

Конституцією України, Законом про вищу освіту, внутрішніми  

Положеннями й Правилами внутрішнього розпорядку технікуму; 

- доводити до студентів правила поведінки в технікумі й за його 

межами, знайомити з інструктажами з охорони праці тощо; 

- підняття навчальної та побутової дисципліни студентів, 

виховання добросовісного відношення до навчання, готовності 

до праці, професійної мотивації; 

- виховання у студента високої відповідальності перед 

суспільством і державою, його становлення як громадянина, 

патріота, професіонала і сім’янина; 

- формування відчуття корпоративності, згуртованості і 

відповідальності за навчальну і суспільну роботу, розвиток у 

студента етичних норм поведінки, рис культурної вихованої 

особистості; 

- залучення студентів академічної групи до активної участі в 

суспільній, культурній і спортивно-масовій роботі, студентській 

науково-дослідній роботі, розвиток творчих здібностей кожного 

студента; 

- формування у студентів установок на здоровий спосіб життя, 

профілактика негативних явищ серед студентської молоді: 

паління, алкоголізму, наркоманії; 

- в цілях розвитку студентського самоврядування прагнути 

залучати до суспільно-корисної праці кожного студента групи, 



відповідно до запитів студентів допомагати організовувати 

зустрічі з цікавими людьми, фахівцями, керівниками організацій, 

випускниками технікуму, ветеранами ВОВ тощо; 

- упровадження демократичних принципів управління групою, 

орієнтованих на перехід до самоврядування, розвиток 

організаторських якостей, виявлення неформальних лідерів, 

формування ядра групи; 

- проведення зборів студентів групи і батьків з питань поліпшення 

успішності, дисципліни, збереження і зміцнення здоров’я, 

виконання правил внутрішнього розпорядку, Положення про 

технікум, Положення про дисципліну та інших вимог до 

студентів, постанов і Законів з питань освіти;  

- організація і проведення екскурсій, колективного відвідування 

виставок, масових міських, районних, галузевих заходів; 

- сприяння залученню студентів до роботи в технічних і 

предметних гуртках, спортивних секціях, товариствах, гуртках 

художньої самодіяльності; 

- ознайомлення з побутовими умовами за місцем проживання 

студентів; 

- інформування батьків студентів з питань успішності, поведінки 

їх дітей; 

- планування виховної роботи в групі, ведення необхідних 

документацій по аналізу відвідування студентами занять (в 

журналі навчальних занять групи щотижня), підсумкової 

успішності студентів (за семестр), щоденника обліку 

індивідуальної роботи із студентами та їх батьками, обліку 

виховної роботи в групі; 

- складання педагогічних характеристик студентів групи з 

навчальний рік і весь період навчання; 

- підготовка і оформлення необхідних документів для випуску 

студентів групи (випускна характеристика, зведена відомість 

семестрових і екзаменаційних оцінок, звіт про працевлаштування 

випускника). 

 

 

3. ПРАВА КЕРІВНИКА ГРУПИ 
 

3.1. Керівник групи має права, що забезпечують покладені на нього 

обов’язки, а саме:  

- мати доступ до відомостей про студентів, що міститься в 

документації відділень і відділу кадрів; 

- брати участь в рішенні питань матеріального, морального 

заохочення студентів, визначення дисциплінарних стягнень, 



призначення стипендій і інших питань навчання і побуту 

студентів; 

- залучати викладачів і співробітників вузу, фахівців з різних 

напрямків для проведення виховних заходів у групі; 

- бути присутнім на заняттях, екзаменах, захисті курсових чи 

дипломних проектів студентами групи; 

- виставляти студентам оцінки за поведінку; 

- контролювати дотримання студентами норм і правил охорони 

праці, безпеки життєдіяльності; 

- викликати батьків студентів з питань навчання та виховання їх 

дітей; 

- накладати на студентів стягнення: зауваження(усно), зауваження 

на зборах групи, виходити з клопотанням перед адміністрацією 

технікуму по оголошенню студентам групи дисциплінарних 

стягнень чи подяк; 

- готувати пропозиції по стипендіальному забезпеченню студентів, 

персональному розподілу випускників. 

 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ  

   РОБОТОЮ КЕРІВНИКА ГРУПИ 
 

4.1. Загальне керівництво роботою керівників груп в технікумі, її 

координацію здійснює Рада з виховної роботи технікуму на чолі з 

заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання. 

4.2. На рівні відділення очолює та організовує всю роботу завідувач 

відділення,  на ПЦК  - голова ПЦК. Вони несуть відповідальність за 

стан роботи керівника групи на відділенні, створюють необхідні 

умови для роботи педагогів – керівників, надають організаційно-

методичну допомогу й здійснюють контроль за їх роботою, 

заслуховують звіти кураторів на засіданнях ПЦК, відділень, 

методичних об’єднань. 

4.3.  Керівник студентської групи призначається й звільняється від 

обов’язків наказом директора після розгляду кандидатур на Раді з 

виховної роботи. 

4.4. Управління академічною групою керівник  групи здійснює через 

студентський актив (старосту, профорга тощо). 

4.5. Зміст роботи керівника групи відображається в «Журналі 

керівника», який є основним звітним документом по кураторській 

діяльності викладача. 

4.6. Підсумки роботи керівників груп підводяться відділеннями та 

виховним відділом відповідно до «Критеріїв оцінки роботи 

керівника».  



Критеріями ефективності роботи керівника групи є: 

- успішність, трудова й побутова дисципліна студентів групи; 

- сформованість у студентів особових якостей: громадськості, 

патріотизму, моральності, колективізму, працьовитості, 

установок на здоровий спосіб життя; 

- високий рейтинг за підсумками участі студентської групи в 

заходах суспільно-політичної і патріотичної спрямованості; 

- ступінь активності студентів в справах колективу групи, 

суспільного життя відділення, технікуму, творчих об’єднаннях і 

спортивних секціях, культурних та спортивно-масових заходах; 

- рівень виконання обов’язків студента ВНЗ, Правил внутрішнього 

розпорядку, Положення про дисципліну тощо.  

4.7. За наслідками роботи за навчальний рік викладачі-керівники груп, 

що добилися кращих результатів, відділеннями представляються до 

заохочення адміністрації технікуму. 

  

 

 

5. ЗВІТНІСТЬ КЕРІВНИКА ГРУПИ 
 

5.1. Щомісячно керівник групи надає завідувачу відділенням звіт про 

стан відвідування в групі з аналізом причин відсутності студентів на 

заняттях. Ці ж результати вносяться до журналу керівника групи у 

відповідний розділ. 

5.2. На початку кожного семестру керівник групи затверджує у 

заступника директора з питань гуманітарної освіти і виховання  

(далі заступник директора) план в групі на семестр. 

5.3. В кінці кожного семестру керівник групи подає заступнику 

директора з питань гуманітарної освіти і виховання журнал 

керівника групи зі звітом за семестр. 

5.4. На початку І курсу керівник групи складає соціальний паспорт 

групи, а потім корегує його на початку кожного семестру в разі змін 

у соціальних статусах студентів. Результати повідомляє завідувачу 

відділенням та заступнику директора. 

5.5. Щосеместрово за результатами семестру керівник групи разом з 

активом групи заповнює бланк рейтингової оцінки кожного 

студента в групі і подає його заступнику директора. 

5.6. На початку і в кінці кожного семестру керівник групи проводить зі 

студентами інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

ОП-46 «Загальні норми та культура поведінки під час навчання та у 

вільний час» із занесенням до спеціального журналу. 

5.7. В кінці кожного навчального року керівник групи пише психолого-

педагогічну характеристику на кожного студента, підписує у 

завідувача відділенням і затверджує у заступника директора.  



5.8. Разом з журналом керівника групи, рейтингом групи та 

характеристиками студентів, керівник групи подає для перевірки 

«Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності». 

5.9. Щосеместрово на засіданнях предметно-циколових комісій (ПЦК) 

та радах відділень розглядаються звіти керівників груп про 

ефективність організаційної та виховної роботи в групах та її вплив 

на рівень успішності та навчальної дисципліни студентів і їх 

активність у громадському житті. Звіти затверджуються завідувачем 

відділень. 

5.10. По закінченні навчання студентів керівник групи формує звіт про 

результати працевлаштування випускників за спеціальною формою, 

яка видається відділом практики; звіт підписується керівником 

групи, головою ПЦК і завідувачем відділення та подається до 1 

вересня нового навчального року до відділу практики. 

5.11. За результатом кожного семестру підводяться підсумки виховної 

роботи в групі, ця оцінка ефективності роботи керівника групи 

дається на основі сукупного аналізу навчально-виховних та 

громадських показників групи та її керівника особисто.  

 

Керівник групи несе відповідальність згідно з чинним 

законодавством за невиконання обов’язків та невикористання прав, 

передбачених даним положенням. 


