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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 
 

1.1. Куратор навчальної групи призначається директором навчального 

закладу з подання заступника директора з виховної роботи з числа 

педагогів працівників технікуму на один навчальний рік. 

1.2. Куратор навчальної групи підзвітній у своїй роботі заступнику 

директора з виховної роботи технікуму, а у вирішенні оперативних 

питань організації навчально-виховного процесу в групі 

безпосередньо підпорядкований завідувачу відділенням. 

1.3. Куратору навчальної групи належить головна роль в організації і 

керівництві навчально-виховною роботою в групі.  

1.4. 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 протягом всього періоду навчання. 

1.5. Робота керівника із студентською групою – це система по 

організації життєдіяльності колективу академічної групи у 

відповідності з загальними цілями і задачами навчання й виховання 

в технікумі; по педагогічній допомозі в індивідуальному розвитку і 

саморозвитку молодої людини. 

1.6. Свою роботу керівник академічної групи здійснює відповідно до 

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

державну молодіжну політику», Концепції національно- 



патріотичного виховання дітей та молоді, 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. 

1.7. Керівником студентської групи може бути викладач, який має 

авторитет серед студентів , відзначається високими моральними 

якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і 

організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний 

виховний вплив на студентів. 

1.8. Керівник здійснює свою діяльність у взаємодії з навчальним, 

виховним відділами, молодіжними, громадськими організаціями, 

органами студентського самоврядування, іншими структурними 

підрозділами технікуму, викладачами, батьками студентів тощо. 

1.9. В академічній групі позааудиторна виховна робота здійснюється , в 

основному, керівником групи з долею участі викладачів, які 

працюють в даній групі.  

 

 

2.  ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ 
 

2.1. Основна мета роботи керівника групи – створення морально-

психологічних і організаційних умов для саморозвитку особистості, 

виховання культурних, висококваліфікованих фахівців, справжніх 

громадян своєї держави, з урахуванням їх індивідуальних 

схильностей, психофізичних та інтелектуальних здібностей. 

2.2. Основні функції керівника групи. 

Організація і планування виховної роботи у навчальній групі, 

проведення позааудиторних 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 у вузі, познайомити студентів з історією і традиціями 

вузу, дати необхідні відомості про бібліотеку, організацію 

спортивно-масової роботи та колективи художньої 

самодіяльності, органи студентського самоврядування, тощо; 

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

Конституцією України, Законом про вищу освіту, внутрішніми  

Положеннями й Правилами внутрішнього розпорядку технікуму; 



- доводити до студентів правила поведінки в технікумі та за його 

межами, знайомити з інструктажами з охорони праці тощо; 

- підняття навчальної та побутової дисципліни студентів, 

виховання добросовісного ставлення 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 культурно вихованої 

особистості, толерантності до інших людей; 

- залучення студентів академічної групи до активної участі в 

суспільній, культурній і спортивно-масовій роботі, студентській 

науково-дослідній роботі, розвитку 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 бойових дій тощо; 

- впровадження демократичних принципів управління групою, 

орієнтованих на перехід до самоврядування, розвиток 

організаторських якостей, виявлення неформальних лідерів, 

формування активу 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, в клубах за інтересами; 

- ознайомлення з побутовими умовами за місцем проживання 

студентів; 

- своєчасне інформування батьків студентів з питань успішності, 

поведінки їх дітей; 

- планування виховної роботи в групі, ведення необхідної 

документації по аналізу відвідування студентами занять (в т.ч. у 

журналі групи щотижня), підсумкової успішності студентів (за 



семестр), щоденника обліку індивідуальної роботи із студентами 

та їх батьками, обліку виховної роботи в групі; 

- складання соціального паспорту групи на початку І курсу, який 

корегується протягом всього періоду навчання в разі зміни 

соціального статусу студентів; 

- доведення до відома завідуючого відділенням та заступника 

директора з виховної роботи на основі оригінальних документів 

та їх копій в особистих справах; 

- складання педагогічних характеристик студентів групи за 

навчальний рік; 

- підготовка і оформлення необхідних документів для випуску 

студентів групи (випускна характеристика, зведена відомість 

семестрових і екзаменаційних оцінок, звіт про працевлаштування 

випускника). 

 

 

3. ПРАВА  
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 та інших питань навчання і побуту 

студентів; 

- залучати викладачів і співробітників технікуму, фахівців з різних 

напрямків для проведення виховних заходів у групі; 

- бути присутнім на заняттях, іспитах, 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; 

- відвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх 

побуту; 

- обирати форми та методи виховання студентів групи згідно з 

методичними рекомендаціями установ освіти; 



- захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного 

законодавства; 

- отримувати матеріальне та моральне заохочення за досягнення 

вагомих результатів у виконанні завдань, покладених на нього. 

 

 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
      Керівник (куратор) навчальної групи несе відповідальність: 

- за стан навчально-виховної роботи в групі; 

- за відвідування студентами занять, виконання ними розпорядку 

дня та правил внутрішнього розпорядку ; 

- участь студентів у громадському житті технікуму; 

- за повне та якісне виконання своїх посадових обов’язків; 

- за якісне та своєчасне оформлення документації; 

- за збереження життя і здоров’я студентів під час виховного 

процесу, на позааудиторних заходах технікуму, під час перерв; 

- за виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку НТ 

НМетАУ. 

 

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
Освіта – вища, стаж роботи в технікумі – один рік. 


