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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 З метою підвищення якості навчально-виховного процесу та навчальної 

дисципліни в Національному університеті «Чернігівська політехніка» діє 

кураторство. 

1.2 Кураторство у НУ «Чернігівська політехніка» діє відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Указу Президента України «Про Національну 

доктрину розвитку освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 

07.08.2002 р. №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», інших законодавчих актів України та керівних документів з 

питань освіти. 

1.3 Головним завданням кураторів студентських академічних груп є 

супровід здобувачів вищої освіти в навчанні, громадській діяльності, розвитку 

студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, розвиток їх 

творчих здібностей та формування організаторських навичок. 

1.4 Куратори призначаються з числа професорсько-викладацького складу, 

зазвичай з тих, хто викладає у відповідних академічних групах. На 1-4 курсах 

куратори призначаються в кожній академічній групі, на 5-6 курсах призначається 

куратор курсу. 

1.5 Куратор призначається наказом ректора університету за поданням 

директора ННІ (декана факультету) з урахуванням рекомендацій завідувача 

кафедри. 

1.6 Куратори звітують про свою роботу щосеместру на підсумковому 

засіданні кафедри. 

1.7 Безпосереднє керівництво та контроль за роботою кураторів 

академічних груп здійснює директор ННІ (декан факультету). 

1.8 Запис про виконання обов’язків куратора вноситься до індивідуального 

плану роботи викладача. 

1.9 Підсумки роботи кураторів підбиваються в ІІ семестрі навчального року.  

З метою активізації роботи щорічно проводиться конкурс «Кращий куратор 

Національного університету «Чернігівська політехніка»». 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 
 

2.1 Розробляє і разом з представниками адміністрації університету здійснює 

заходи по створенню умов для повного та якісного виконання здобувачами вищої 

освіти навчальних планів, організовує виховну роботу у групі, проводячи наступні 

заходи (Додаток 1): 

а) інформаційні: 

- ознайомлює студентів групи з історією, структурою, діяльністю та 

перспективами розвитку факультету, ННІ та університету; 

- інформує здобувачів вищої освіти про особливості організації навчально-

виховного процесу на факультеті, у ННІ та університеті; 

- ознайомлює здобувачів вищої освіти з роботою Наукової бібліотеки; 

- інформує здобувачів вищої освіти про рішення Вченої ради університету, 

наказів ректора та розпоряджень директора ННІ, декана, що стосуються 



студентства; 

б) навчально-організаційні: 

- ознайомлення здобувачів вищої освіти з нормативно-методичними 

матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-

модульною системою (законами України, постановами Кабінету Міністрів 

України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства фінансів України тощо); 

- сприяє участі студентів групи в науковій роботі, наукових конференціях і 

семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт, залученню здобувачів вищої 

освіти до занять в гуртках художньої самодіяльності, предметних гуртках та 

проблемних групах (спільно з відповідними структурними підрозділами); 

в) організаційно-виховні: 

- надає допомогу студентам групи в організації культурно-просвітницьких 

заходів; 

- сприяє участі здобувачів вищої освіти групи в інститутських, 

університетських заходах: конкурсах, фестивалях, концертах, фізкультурно-

спортивних заходах тощо; 

- проводить виховну роботу у студентському гуртожитку; 

- проводить виховні години з питань покращення навчальної дисципліни, 

різних напрямів громадянського та національного виховання; 

- підтримує постійні зв’язки з батьками студентів з питань успішності, 

навчальної дисципліни їх дітей та у разі необхідності організовує батьківські 

збори. 

2.2 Разом з дирекцією (деканатом) забезпечує контроль за системними та 

якісними показниками навчання здобувачів вищої освіти, за їх успішністю, 

дотриманням строків складання заліків, іспитів, відвідуванням занять, виконанням 

здобувачами вищої освіти індивідуальних та навчальних планів, правил 

внутрішнього розпорядку. 

2.3 Розвиває високі моральні якості і переконання, що виявляються в 

моральних нормах поведінки в усіх сферах життєдіяльності та забезпечують 

активну життєву позицію молодої людини. 

2.4 Виховує у здобувачів вищої освіти патріотичні почуття, любов до 

Батьківщини, громадянське почуття обов’язку та відповідальності за долю 

Вітчизни й готовність працювати на її благо, захищати її, зміцнювати міжнародний 

авторитет. 

2.5 Формує творчо активну, працелюбну особистість, яка володіє 

професійною майстерністю, розвиненими діловими якостями, відчуттям 

відповідальності, шанобливим ставленням до власності, готовності 

життєдіяльності в умовах конкуренції. 

2.6 Утверджує здоровий спосіб життя, протидіє факторам, що негативно 

впливають на здоров’я членів академічної групи, сприяє виробленню вмінь 

використання методів і форм фізичної культури в трудовій діяльності та 

відпочинку. 

2.7 Всебічно вивчає характер, потреби, нахили, захоплення, побутові умови 

кожного студента групи. 

2.8 Прищеплює навички планомірної систематичної навчальної роботи, 

самонавчання, самоосвіти, раціональної організації режиму дня, вільного часу 

тощо. 



2.9 З метою допомоги бере участь у роботі студентських громадських 

організацій, самоврядування. 

 

3. ПРАВА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 

Куратор академічної групи має право: 

3.1 Вибирати та використовувати методики виховання, навчальні посібники 

та матеріали, комп’ютерні та мультимедійні технології тощо. 

3.2 Подавати пропозиції до дирекції ННІ (деканату факультету) щодо 

заохочення здобувачів вищої освіти за успіхи у навчанні, науково-дослідній та 

громадській роботі, а також для надання матеріальної допомоги студентам 

пільгових категорій, з соціально незахищених верств населення та у разі скрутного 

матеріального становища та тяжкого захворювання. У разі порушення правил 

внутрішнього розпорядку університету та правил проживання в гуртожитку, 

подавати пропозиції щодо дисциплінарного притягнення до відповідальності. 

 3.3 Подавати пропозиції адміністрації, структурним підрозділам 

університету щодо поліпшення умов організації самопідготовки, культурно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, побутових та санітарно-гігієнічних 

умов навчання та проживання здобувачів вищої освіти. 

3.4 Ініціювання обговорення на зборах студентської ради, засіданнях кафедр 

та інших органів самоврядування факти невиконання здобувачами вищої освіти 

установленого розпорядку. 

3.5 Відвідувати навчальні заняття студентів своєї групи та проводити 

наради, консиліуми тощо з питань покращення якості знань і навчальної 

дисципліни здобувачів вищої освіти. 

3.6 Викликати батьків для співбесід з питань успішності та 

дисциплінованості їхніх дітей. 

3.7 Захищати свою професійну честь та гідність усіма засобами в межах 

чинного законодавства України. 

3.8 Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку 

його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів. 

3.9 Підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом самоосвіти. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 
Куратор академічної групи несе відповідальність: 

4.1 За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, у 

межах визначених чинним законодавством України про працю. 

4.2 За низький рівень результативності навчально-виховної роботи зі 

здобувачами вищої освіти, поверхневе виховання студентів, аморальну поведінку, 

порушення правил внутрішнього розпорядку університету та несвоєчасне 

інформування адміністрації університету про порушення дисципліни та норм 

етичної поведінки студентами академічної групи або порушення інструкцій з 

охорони праці, правил пожежної та електробезпеки. 

4.3 Діяльність куратора оцінюється за наступними показниками: 

- успішність групи; 

- зміст і рівень проведення кураторських годин; 

- робота з батьками; 



- виховна робота зі студентами групи в гуртожитку; 

- організація спортивно-оздоровчої роботи серед здобувачів вищої освіти 

групи; 

- думка здобувачів вищої освіти про куратора; 

- відвідування занять студентами групи (кількість годин пропущених 

здобувачами вищої освіти без поважних причин); 

- участь здобувачів вищої освіти групи в НТСА, перемоги в 

університетських, обласних, всеукраїнських наукових конкурсах, олімпіадах (ПІБ 

студентів, що беруть участь у науковій роботі; їх досягнення); 

- участь здобувачів вищої освіти групи в заходах вузівського, міського, 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

- дотримання студентами групи правил внутрішнього розпорядку; 

- створення в групі атмосфери нетерпимості до порушень прав, аморальних 

вчинків, пияцтва, наркоманії; 

- допомога здобувачам вищої освіти в організації літньої виробничої 

практики і в працевлаштуванні за фахом; 

- організація зустрічей з випускниками університету, видатними людьми. 

 

 

 

 
 

  



Додаток 1 
Типовий план роботи куратора академічної групи  

на навчальний рік 

Заходи 

Організаційна робота 

Призначення старости, організація самоврядування у групі 

Ознайомлення зі структурою та правилами внутрішнього розпорядку університету, 

правилами військового обліку, правилами охорони праці, БЖД та цивільного захисту 

Ознайомлення студентів зі своїми правами згідно з ЗУ «Про вищу освіту»; ознайомлення з 

засадами студентоцентрованого навчання (заохочення здобувачів вищої освіти до ролі 

автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу) 

Ознайомлення з можливістю впливати на формування та внесення змін до освітньої 

програми (у тому числі й через опитування), свого індивідуального навчального плану; 

оцінювання якості викладання окремих дисциплін та викладачів 

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в університеті 

Ознайомлення з положенням про академічну доброчесність 

Ознайомлення з можливістю вибору навчальних дисциплін обсягом 25 % загального обсягу 

освітньої програми (навчального плану) для формування індивідуальної освітньої траєкторії 

та з порядком запису на вибіркові дисципліни 

Ознайомлення з порядком вирішення конфліктних ситуацій: булінг, сексуальні домагання, 

дискримінація тощо 

Ознайомлення з порядком проведення поточного та підсумкового оцінювання знань, 

порядком апеляції результатів оцінювання та з порядком призначення та виплати стипендій 

Ознайомлення з електронною базою навчально-методичного забезпечення (вебресурсами 

навчальних дисциплін) в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle 

Участь групи в загальноуніверситетських заходах та заходах «Університет в житті міста» 

Допомога старості групи щодо організаційних питань 

Навчальна робота 

Контроль за відвідуванням занять студентами групи 

Інформування батьків про успішність студентів 

Виховна робота 

Національно-патріотичне виховання 

Кураторська година на тему: „Патріотизм як соціальне явище” 

Екскурсія до Чернігівського воєнно-історичного музею 

Інтелектуально-духовне 

Участь у проведенні тижня факультету  

Екскурсія по комплексу „Чернігів стародавній” 

Громадянсько-правове виховання 

Проведення кураторської години на тему “Батьківщина” 

Кураторська година на тему „Роль виборів у житті суспільства” 

Моральне виховання 

Бесіда на тему „Дружба як соціальне явище” 

Бесіда на тему „Аборти – геноцид нації” 

Ознайомлення студентів групи з кодексом честі студентів 

Екологічне виховання 

Участь у суботниках 

Кураторська година на тему „Екологічні катастрофи 21-го століття” 

Естетичне виховання 

Відвідування Чернігівських театрів 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 

Проведення серії занять з елементами тренінгу щодо формування здорового способу життя 

Кураторська година на тему „Вплив алкоголю на репродуктивну функцію організму” 

 


