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Положення про куратора( керiвника) академiчноТ групи (даrli - Положення)

розроблено вiдповiдно законiв Украiни кПро ocBiTy>> вiд 05.09.2017J\Ъ 2t45,
<Про фахову передвищу ocBiTy>> вiд 06.06.20t9 N9,2745, <Про рищу ocBiTp> вiд

01.07.2014 J\b1556. Положення визначае обов'язки, права та вiдповiдальнiсть

куратора( керiвника) академiчноi групи коледжу з метою покращення адаптацii

студентiв в закладi, вдосконаленнrI органiзацiТ навчшrъного процесу, органiзацii
виховноi роботи iз студентами, реалiзацiТ завданъ коледжу у вiдповiдностi до
вип{ог чинного законодавства Украiни про ocBiTy.

Основна мета роботи куратора( керiвника) академiчноi групи - створення

мор.Lльно-психологiчних i органiзацiйних умов для саморозвитку особи,

виховання культурних, полiтично зрiлих, висококвалiфiкованих фахiвцiв з

урахуванням Тх iндивiду€tльних схильностей, психофiзичних i iнтелекту€Lльних

здiбностей.

2. Загальнi положення
2.|. .Щiяльнiсть куратора( керiвника) академiчноi групи здiйснюеться на

пiдставi ПоложеннrI про вищий заклад освiти та Статуту Комунального закладу

<Хустський базовий медичний фаховий коледж) Закарпатськоi обласноi ради
про органiзацiю навч€Llrьного процесу, даного ПоложеннrI, та з урахуванням
особливостей та традицiй вiддiлень коледжу.

Куратор( керiвник) академiчноТ групи призначасться iз числа педагогiчних

працiвникiв, що працюють за основним мiсцем роботи в коледжi на один

навч€tльний piK нак€вом директора.

2.2. Куратор( керiвник) академiчноi групи - особа, яка органiзовуе систему

вiдносин в групi через рiзнi види виховноТ дiялъностi i вiдповiдае за виховну

роботу перед заступником директора з навчz}JIьно-виховноi роботи. Виконувана

ним робота плану€ться в журналi куратора i вiдображаеться в iндивiдуuшIьному

планi роботи викладача.

2.3. Адмiнiстративно куратор (керiвник) академiчноi групи

пiдпорядкований заступнику директора з навч€uIьно- виховноi роботи.
Координатором дiяльностi KypaTopiB на вiддiленнi е завiдувач вiддiлення.

2.4. ПризначеннrI кураторiв(керiвникiв) академiчноi групи та.закрiпленнrl

за певною академiчною групою вiдбуваеться HaKztзoM директора за поданнrIМ

завiдувачiв вiддiлень.

2.5. Куратор(керiвник) академiчноi групи здiйснюе виховний вплив на

студентську молодь шляхом проведення аудиторних та поза аудиторних

виховних заходiв, з€lл)лrення студентiв до самоорганiзацiТ; сприяе встановленню

доброзичлив.их, етичних, правових cTocyHKiB серед студентства; виступае

посередникоý4 у стосунках мiж студентом i викладацьким складоМ,
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керiвництвом коледку та батьками студентlв,

2.6. Куратор(керiвrrик) академiчноi гругlи tIроводиТъ зi студентами виховн1

заходи, отримуе необхiдну iнформацiю про морztлъно-психологiчний стан

студентiв.
2.7.ЗвiтикУраторiв(керiвникiв)акаДемiчноiГрУПиЗаслУхоВУюТьсяна

засiданнях методичних об'еднань kypaTopiB груп та педагогiчних радах,

2.8. Куратори(керiвники) академiчноi групи TicHo спiвпращоютъ зi

староьтами груп та органами студsнтського самоврядування.

2.g. Робота кураторiв(керiвникiв) академiчноi групи в навч€ulънiй групi

може вкJIючатисъ в педагогiчне навантаження i вiдображаеться в

iндивiдуа"llъному планi викJIадача,

3. Обов'язки кураторiв(керiвникiв) академiчноi групи

куратор(керiвник) академiчнот групи зобов'язаний :

3.1. Розробити план роботи, що мас проводитися у навч€tпьнiй групi, чи з

окремим студентом з числа дiтей з особливими потребами.

З.2. ЗiбРати данi гrро коЖногО студента групи та необхiднi данi про iх

батькiВ i оформИти наJIеЖним чиНом (У писъмовОму та електронному видi),

tIовну iнформацiю (соцiальний паспорт сryдентiв, сiмейний стан, стан здоров'я,

матерiальний добробут сiм'i, iнтереси, здiбностi, характеристику) кожного

студента в перiод його навчання в групi,

3.з. Забезпечувати контроль та брати у{асть в облiку резулътатiв поточного

i семестрового контролю, вiдвiдування студентами навчalльних занятъ, готувати

необхiдну iнформачiю про готовнiсть до екзаменацiйних сесiй та iх резулътати,

розробляти i реалiзовувати заходи щодо ik покращення,

з.4. Впроваджувати демократичнi принципи управлiння групою,

opieHToBaHi на перехiд до самоврядування, розвиток органiзаторських якостей,

виявлення неформапьних лiдерiв, формування ядра групи,

3.5'ЩопомагатиакТиВУгрУПиУформУваннiстУДенТсъкоГоколекТиВУ'
виробленнi позитивних цiннiсних орiентацiй у студентiв, спрямованих на

здобуття знань, пiдвищеннi свого загапъного культурного рiвня, ведення

здорового способу життя тощо,

з.6. ,щокладати необхiдних зусипь щодо створення в навчалънiй гругri

здорового моралъно-психологiчного клiмату, який сприяв би формуванню

творчого ставленIш студентiв до навчання, виховання у них свiдомоi

дисциппiни, в цiлому здорових морurльних засад,

3.,l. гIiдтримувати на достатнъому piBHi зв,язки з викладачами, як1

працюють з .групою, керiвництвом коледжу, з метою оперативного вирiшення

тих чИ iнших'пИтанъ, що стосУютъся навчання та побуту студентiв,

3.8. ПiдтриМувати високий piBeHb навчальrrоi i побутовоi дисциплiни
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СlryДеНТiВ, ВиховаIIня добросовiсного вiдношення до навчання, готовностi до
працi, професiйноI мотивацiТ.

З.9. Формувати в групi вiдтуття корпоративностi, зryрlованостi та
вiдгlовiдальностi за навчаJIьIry i суспiльну роботу, розвиток у студентiв етичпих
норм поведiнки.

3.10. Залl^rати сryдентiв до )п{астi в суспiлънiй, культурнiй, спортивно-
масовiй роботi.

3. 1 ls Виховувати у студентiв почуття вiдповiдальностi за збереженнrI майна
в аудиторiях.

З.l2. Щотижня tIроводити виховнi години з групою. ,Щвiчi на навчальний
piK проводити батъкiвськi збори.

3.13. Перiодично вiдвiдувати мiсця проживання студентiв, з метою
ДОПОМоГи Його мешканцям у вирiшеннi соцi.lпьно-побутових проблем, вивчати
та аналiзувати iнформацiю, яка надходить вiд студентiв, iнформувати про неi
Заступника директора з навч€Lльно-виховноi роботи, завiдувача вiддiлення.

3.14. Скеровувати студентiв до активноi 1^racTi в студентському
самоврядуваннi.,Щопомагати студентському активу в органiзацiйнiЙ роботi.

3.15. Залryчати сryдентiв до культурно-масових, спортивних заходiв
коледжу.

3.16. Залуrати до спiвробiтництва спецiа_тliстiв рiзних гагryзей
(психологiчноТ служби,медицини, правоохоронних органiв, культури, спорту i
т.д.), якi можуть допомогти в органiзацii виховноi роботи в групi.

З.l7 . Вносити пропозицii щодо вiдзначення i заохоченшI краттIих

сryдентiв, брати )пIасть у скJIаданнi характеристик студентiв академiчноТ групи.
З.18. Проводити заходи органiзацiйноi та виховноi роботи в студентськiй

груtli за планами коледжу.
3.19. Складати lrлан виховноI роботи в закрiпленiй сryдентськiй групi i

звiти про Тх виконання.

3.20. Реryлярно вести журнал класного керiвника, куратора.
З.2l. ,Щотримувжися конфiденцiйностi в iндивiдуальнiй роботi з

пiдопiчними студентами та не розповсюджувати iнформацiю, що особисто ix
стосуеться.

З.22. ГIлiдно працювати з питання збереженнrI контингенту групи.
4. Права куратора (керiвника)академiчноi групи

Куратор(керiвник)академiчноi групи мас право :

4.L. Реryлярно отримувати необхiдну iнформацiю про змiст нормативних

документiв, якi цадходять до коледжу з MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,
що стосуються п}ilтань органiзацii навч€l[ьно-виховноi роботи у коледжi.
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4.2.

групою.
4.3.

Самостiйно обирати форми, методи, педагогiчнi прийоми роботи з

пропонувати кандидатурц студентlв при

iнших посад, пов'язаних з роботою
За погодженнrIм iз групою

гrризначеннi голови студради та

студентСькогО еамоврядування, брати уrастъ у Тх обговореннi та засiданнях,

пов'язаних з ix призначенням,

4.4. Разом з |рупою визначати час i мiсце проведенн,I аудиторних та поза

аудиторних виховних заходlв,

4.5. Отримувати iнформацiю, що стосуеться академiчноi успiшностi i

навч€rпънот дисциппiни студентiв своеi црупи,

4.6. Брати участъ у розробцi та затвердженнi iндивiдуального

навч€lльного плану, призначеннi академiчноТ, соцiалъноi стипендii,

характеристики студента, переведенIUI з контрактноi на бюджетну фор,"у

навчаннrI.

4.7. Куратор(керiвник) академiчноi групи мае право повiдомлжи батькiв

студента про порушеншI ним ПравиJI внутрiшнього розпорядку, незадовiльну

успiшнiстъ, а також висловлювати вiд iMeHi коледжу rrодяку батькам за

вiдмiнне навчаннrI й виховання дiтей,

4.8. Представляти iнтереси своеi навчаJIьноi групи, вiддiлення на Bcix

рiвнях життя коледжу, вимагати вiд студентiв особистоi гlрисутностi в ycix

випадках, коли вирiшуеться питанIш про сryдентiв групи,

4.g. вимагати вiд студентiв дотримання навч€ulьноi дисциплiни i Bcix

зобов'язанъ вiдповiдно до Правип внутрiшнього розпорядку коледжу та Правил

проживання в ryртожитку,
4.10. Виступати перед адмiнiстрацiею про застосуванн-lI встановлених

_ __ -r--.iлфлйY,Бттлпл лтсгтrАLrIJ(r по стvпентlВ За
форм дисциIIлlнарного та адмiнiстративного стягненн,I до студентlв за

допущенi ними порушення трудовоi, навчальноi дисциплiни, цромадського

порядку, тощо.

4.11. Брати участь в оцiнцi органiзаторських здiбностей студентiв,

виконанIш ними цромадсъкdх доруленъ,

4.|2. Висувати найкращих сryдентiв групи за успiхи в навчанн1,

спортивнiй, кулътурно-масовiй та цромадсъкiй роботi до нагороджень та рlзних

форм заохоченъ.

5.ОцiнкароботикураТора(керiвника)акаДемiчноiгрУпитаформи
звiтностi

5.1. Куратор(керiвник)академiчноi групи кожного семестру звiтуе про

виконану роботу на засiданнi педагогiчноi ради, Питання виховноi роботи,

кураторiВ(кярiвниКiв )академiчноI групи е обов'язковим пунктом у планi роботи

педагогiчноi ради коледжу один раз на семестр' 
5
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5.2. Якiсть роботи куратора (керiвника) академiчноi групи враховуеться при
атестацii педагогiчних шрацiвникiв.

5.З. Виконання обов'язкiв куратора (керiвника) академiчноi црупи
враховусться при визначеннi рiзних видiв заохочеЕня спiвробiтникiв.

5.4. Органи студентського самоврядуваннrI можуть ставити питаншI про
замiну куратора (керiвника) академiчноi групи у випадку, якщо
куратор(керiвник) академiчноТ групи ненЕIгIежним чином виконуе своi
обов'язки, н9 мае авторитету. Питання про зняття або за,riну класного
куратора(керiвника) академiчноi групи пiднiмаеться за H€uIBHocTi письмового
звернення академiчноi групи в кiлькостi не менше 51% вiд загального скJIаду

црупи.
5.5. Критерiями ефективностi управлiннrl системою виховноi роботи на

piBHi куратора(керiвника) академiчноi групи с :

- стабiльний режим роботи академiчноТ групи, вiдсутнiстъ серйозних
випадкiв порушень трудовоТ та навчалъноi дисциплiни студентами;
- позитивна мотивацiя навч€tлъно-виховноi дiяльностi студентiв, що

виявJIяеться у навчально-пiзнавальнiй та iнших видах дiяльностi;
- мiкроклiмат у групi, що сприrIе самореалiзацii особистостi кожного

студента;

- рiзноманiтнiсть, здiйснюваних форм виховноiпозааудиторноiроботи,

що забезпечують розвиток пiзнавальноi активностi сryдентiв при проведеннi
виховноi роботи;
- дiяльнiстъ студентського самоврядування в групi;
- активнiстъ, згуртованiсть цруtrи, суспiльно-корисний характер

дiялъностi групи;

у{асть груIи у заходах коледжу;
- сприятливi умови проходженнrI адаптацiйного перiоду для студентiв

першого курсу;
- оволодiння студентами досвiдом соцiальноi поведiнки.

5.6. За несумлiнне Gтавлення до виховноi роботи в групi
куратора(керiвника) академiчноi групи за поданням завiдувача вiддiлення,

заступника директора з навчально-виховноi роботи звiльняеться вiд Ъиконання

обов'язкiв наказом директора. У випадку тривалоi вiдсутностi

куратора(керiвника) академiчноТ групи на роботi, директор вирiшуе питаннrI

про тимчасову замiну або призначення нового куратора.

Замiна викJIадачiв-кураторiв здiйснюеться за заявою самого куратора
(керiвника) академiчноi |рупи, пiдписаною директором, iз зазначенюIм причин.

Новий куратор, приступаючи до роботи у групi, повинен вивчити досвiд, форми
i-]
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та методи роботи попереднъого куратора, мор€lльно-дiловi та особистi якостi
сryдентiв групи.

Адмiнiстрацiя за особливi успiхи у виховнiй роботi студентiв за поданням
директора, заступника директора з IIавч€tльно-виховноТ роботи, може
нагороджувати црамотами та встановлювати кураторам грошовi доплати та
премiТ.

б. Вiдповiдальнiсть
кirратори (керiвники) академiчноi груп несуть вiдповiдальнiстъ за:

- HexTyBaHHrI своiми обов'язками куратора (керiвника) академiчноi групи;
- порушення або невиконання плану роботи куратора (керiвника);
_ випадки систематичного або масового порушенЕя навч€tльногопроцесу у

црупi;
_ порушення студентами дисциплiни та Правил внутрiшнього розпорядку в

коледжi.
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