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1. Загальні положення 

 

1.1 Студентські куратори груп (далі – тьютор) входять до складу 

студентського самоврядування Національного університету «Чернігівська 

політехніка» (далі – Університет) і підпорядковані Студентській раді 

Університету. 

1.2 У своїй діяльності тьютори Університету керуються чинним 

законодавством України, в тому числі, Конституцією України, Законом 

України «Про вищу освіту», нормативною базою Національного університету 

«Чернігівська політехніка», цим Положенням та іншими нормативними актами 

прийнятими Конференцією студентів Університету. 

1.3 Діяльність тьюторів розповсюджується на студентські групи першого 

курсу освітнього ступеню бакалавр. 

1.3 Діяльність тьюторів є добровільною, волонтерською, яка враховується 

в його рейтинг. 

2. Мета і завдання тьютора 

2.1 Метою діяльності тьютора є адаптація студентів першого курсу до 

умов навчання в Університеті. 

2.2 Завданнями тьютора групи є: 

 поступове ознайомлення першокурсників із особливостями 

студентського життя в Університеті; 

 ознайомлення першокурсників із структурними підрозділами 

Університету; 

 ознайомлення з особливостями навчання за Болонською системою; 

 допомога щодо підготовки до участі групи у культурно-масових 

заходах Університету;  

 інформування першокурсників про діяльність Студентської ради та 

інших органів студентського самоврядування, студентських 

об’єднань Університету; 

 ознайомлення першокурсників з сайтами, а також групами та 

акаунтами різних структурних підрозділів Університету в 

соціальних мережах. 

 

3. Структура і організація роботи тьюторів 

3.1 Тьюторів обирають та затверджують шляхом голосування студентські 

ради факультетів чи інститутів за поданням старост груп старших курсів. 

3.2 За кожною групою першого курсу закріплюється не менше одного 

тьютора, представника відповідної спеціальності старшого курсу. Якщо 

кількість осіб в групі перевищує 20, тоді за групою може бути закріплено 2 

тьютори. 



3.3 Тьютором може бути студент 2-4 курсу денної форми навчання, який 

є активним учасником громадського життя Університету і є представником тієї 

ж спеціальності, що і група першого курсу, з якою він має працювати. 

3.4 Тьютори здійснюють свою діяльність відповідно до річного 

індивідуального плану роботи (орієнтовний план подано в Додатку А), який 

погоджується з куратором відповідної групи і подається Проректору з науково-

педагогічної та виховної роботи. 

3.5 Кількість зустрічей тьютора з групою регулюється індивідуальним 

планом, але має бути не рідше 1 разу на два тижні. 



ДОДАТОК А 

 

Орієнтовний план роботи студентського куратора (тьютора) 

 

№ Вид діяльності Дата 

1 Ознайомлення студентів першого курсу з усіма 

структурними підрозділами (бухгалтерія, міжнародний 

відділ, бібліотека та інші) Університету (екскурсія) 

 

2 Ознайомлення студентів першого курсу з усіма 

структурними підрозділами Університету онлайн 

(сайти, соціальні мережі) 

 

3 Ознайомлення студентів зі структурою студентського 

самоврядування Університету (положення, 

відповідальність, напрямки роботи різних студентських 

об’єднань, а також як вони можуть долучитися до 

роботи відповідного об’єднання чи організації) 

 

4 Ознайомлення студентів з поняттям академічної 

доброчесності, етичними цінностями та правила 

поведінки студента Університету 

 

5 Ознайомлення групи з особливостями навчання за 

Болонською системою (особливості оцінювання за 100 

бальною системою, робота в системі Moodle, 

підготовка до семінарів та інше) 

 

6 Ознайомлення студентів із особливостями діяльності 

Університету в рамках програми «Університет в житті 

міста» (ознайомлення із участю у міських заходах, 

фестивалях, конкурсах, проєкті бюджету участі та 

інше) 

 

7 Ознайомлення групи із діяльністю ГО «Чернігів 

Європейський» та можливістю долучатися до реалізації 

різних проєктів в Університеті 

 

8 Ознайомлення студентів із програмами академічної 

мобільності та особливостями роботи міжнародного 

відділу Університету 

 

9 Ознайомлення групи з можливостями та активностями 

бібліотеки Університету 

 

10 Ознайомлення студентів із традиціями Університету 

(гімн, традиційні заходи, історія створення) 

 

11 Ознайомлення групи з можливостями культурного  



дозвілля в рамках Університету (заплановані 

студентські івенти, тренінги, кінопокази та інше) 

12 Допомога групі щодо підготовки до участі у культурно-

масових заходах Університету 

 

 


