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     ЗАТВЕРДЖУЮ 
             Ректор Державного  
             університету телекомунікацій 

    _____________В.Б.Толубко 
                  «___» _________  2014р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про куратора академічної групи 

Державного університету телекомунікацій 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Виховна робота зі студентською академічною групою є важливим 
напрямом у системі навчально-виховної діяльності кафедр, факультетів, 
Навчально-наукових інститутів університету. Консультаційне та 
організаційно-методичне керівництво групою здійснює куратор. 

1.2. Головним завданням кураторів студентських академічних груп є 
супровід студентів у навчанні, громадській діяльності, розвитку 
студентського самоврядування, виховання у студентів патріотизму, 
розкриття їх творчих здібностей та формування організаторських навичок. 

1.3. У своїй діяльності куратор керується Конституцією України, Законом 
України «Про вищу освіту», Концепцією виховної роботи із студентами 
університету, нормативними актами, рекомендаціями Міністерства освіти і 
науки України, наказами ректора та розпорядженнями директорів інститутів, 
цим Положенням та іншими нормативними документами. 

1.4. Куратором академічної групи призначається науково-педагогічний 
працівник, який, як правило, є викладачем у цій групі. Куратор призначається 
розпорядженням директора Навчально-наукового інституту за поданням 
завідувача кафедри для проведення індивідуальної і загальної виховної 
роботи зі студентами групи, для залучення їх до соціально-активного життя, 
для з’ясування  та вирішення житлово-побутових проблем студентів, надання 
їм практичної допомоги, контролю за навчальним процесом, оперативного 
інформування, у разі необхідності, студентів про накази, розпорядження 
адміністрації інституту (факультету) та університету, для зв’язку з батьками 
студентів тощо. 

1.5. Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії з кафедрою і деканатом 
відповідного інституту (факультету), з органами студентського 
самоврядування та профсоюзною організацією. 
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1.6. Куратор студентської групи сприяє реалізації передбачених Законом 
України «Про вищу освіту» прав та обов’язків студентів, їх гармонійному 
розвитку, формує в них навички майбутнього організатора, керівника. 

1.7. Робота викладача-куратора є складовою частиною його науково-
педагогічного навантаження і відображається в індивідуальному плані, в 
розділі «Організаційна робота». Вона  враховується при оцінці ділових 
якостей науково-педагогічного працівника при продовженні з ним контракту 
на наступний термін. План роботи викладача-куратора погоджується на 
засіданні кафедри і затверджується завідувачем кафедри. 

1.8. Звільнення викладача від обов’язків куратора проводиться 
розпорядженням директора інституту за поданням завідувача кафедри. 

1.9. Підсумки роботи кураторів підводяться в кінці кожного семестру.  

 
2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА 

АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 
 
2.1. Спільно з активом академічної групи складати план виховної роботи на 
навчальний рік, контролювати його виконання, аналізувати ефективність цієї 
роботи та вживати відповідні заходи щодо її покращення. 

2.2. Сприяти адаптації студентів до умов та вимог університетської освіти; 
знайомити студентів з історією, традиціями, структурою, діяльністю і 
перспективами розвитку Державного університету телекомунікацій; 
організовувати відвідування музеїв, театрів; залучати до участі в роботі 
органів студентського самоврядування, організації і проведенні  
факультетських та загальноуніверситетських заходів. 

2.3. Виявляти нахили і здібності студентів,  офіційних та неофіційних лідерів 
у групі; запобігати виникненню конфліктних ситуацій; проводити години 
тематичного спілкування, акцентуючи увагу на формуванні у студентів 
політичної культури, формуванні інтелігентності, моральних норм і 
цінностей, становленні громадянської позиції. Сприяти здоровому способу 
життя; запобігати вживанню студентами алкоголю, тютюну та наркотиків. 
Сприяти участі студентів у відродженні національно-культурних традицій, 
дотриманні традицій факультету, інституту, університету, створенню 
здорового морального-психологічного клімату в академічній групі. Вивчати 
історико-культурну спадщину України, відзначати державні свята і пам’ятні 
дати. 

2.4. Спрямовувати виховну роботу на забезпечення необхідних умов для 
самореалізації студента, для формування висококваліфікованих фахівців у 
галузі телекомунікацій. 
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2.5. Здійснювати виховання через колектив, створення у студентських 
академічних групах атмосфери взаєморозуміння, доброзичливих стосунків, 
шанування професіоналізму.  

2.6. Надавати допомогу в роботі старостам груп. 

2.7. Вивчати особистість студента, його сімейний і матеріальний стан, умови 
проживання, інтереси, схильності та захоплення. 

2.8. Проводити роз’яснювальну роботу, сприяти профілактиці та 
попередженню негативних проявів у поведінці студентів. 

2.9. Сприяти соціальній підтримці студентів із малозабезпечених сімей, 
студентів-інвалідів, студентів-чорнобильців та ін. 

2.10. Надавати допомогу в організації дозвілля студентів, залучати їх до 
участі в художній самодіяльності, спортивних секціях, у заходах культурно-
масового характеру.  

2.11. Інформувати студентів про рішення Вчених рад університету, 
інституту, про  накази ректора та розпорядження директорів інститутів і 
деканів, що стосуються студентства. 

2.12. Ознайомлювати студентів з нормативно-методичними матеріалами, що 
регламентують організацію навчально-виховного процесу університету. 

2.13. Залучати студентів до наукової роботи, участі в наукових конференціях, 
семінарах, олімпіадах і конкурсах студентських робіт. 

2.14. Проводити виховну роботу у студентських гуртожитках, співпрацювати 
зі студентськими радами гуртожитків з метою поліпшення побутових умов 
проживання студентів та запобігання випадків порушень Правил 
внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку. 

2.15. Забезпечувати необхідні контакти з батьками студентів, інформувати їх 
про успіхи та труднощі у навчанні їхніх дітей. 

2.16. Виховувати у студентів почуття відповідальності за збереження майна в 
аудиторіях та гуртожитках. 

 
3. ПРАВА КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 
3.1. Подавати пропозиції керівництву інституту (факультету) щодо 
заохочення студентів 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 чи тяжкого захворювання. В разі порушення 
правил внутрішнього розпорядку університету та правил проживання в 
гуртожитку,   подавати   пропозиції  щодо   дисциплінарного   притягнення 
порушників до відповідальності. 
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3.2. Подавати пропозиції адміністрації, інституту, факультету щодо 
поліпшення умов організації самопідготовки, культурно-масової і 
фізкультурно-оздоровчої роботи, побутових та санітарно-гігієнічних умов 
навчання і проживання студентів. Брати участь у підготовці рішень 
адміністрації щодо персональних справ студентів групи (переведення на 
інший курс, відрахування, тощо), вирішенні питань призначення стипендій та 
інших соціальних виплат, поселення в гуртожиток. 

3.3. Відвідувати навчальні заняття студентів своєї групи та брати участь в 
нарадах з питань покращення якості знань і навчальної дисципліни студентів. 

3.4. Інформувати батьків студента у випадку порушення ним Правил 
внутрішнього розпорядку, пропусків занять та незадовільної успішності. 

3.5. Користуватися всіма необхідними відомостями про студента: 
біографічними; про поточну, модульну та семестрову успішність; про  участь 
у науковій, культурно-масовій роботі тощо.  

3.6. Бути заохоченим та нагородженим Почесною грамотою, Грамотою, 
Подякою ректора, грошовою премією за зразкову навчально-виховну роботу.  

 

4. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ РОБОТИ КУРАТОРА 
 АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

 
4.1. Робота куратора оцінюється за наступними показниками: 

- успішність студентів групи; заходи, спрямованні на підвищення рівня 
успішності; 
- рівень навчальної дисципліни у групі; 
- стан виховної роботи в цілому (проведені заходи); 
- наявність випадків правопорушень, порушення студентами правил 
проживання у гуртожитку. 
 

4.2. Робота куратора своєчасно фіксується в щоденнику куратора відповідно 
до кількості запланованих на семестр годин. 

4.3. Своєчасність подання звітів про виконання планів виховної роботи 
завідувачам кафедр, заступникам директорів інститутів (деканам 
факультетів). 

4.4. Участь куратора у роботі семінарів і конференцій з проблем виховання 
студентської молоді. 

4.5. Активність куратора у проведенні виховної роботи в гуртожитку. 

4.6. Питання виховної роботи кураторів є обов’язковим пунктом порядку 
денного засідання кафедри один раз на семестр. 
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4.7. Куратор може бути запрошений для звіту про свою роботу на Вчену раду 
інституту. 

4.8. Якість роботи куратора враховується при вирішенні питання 
обрання/переобрання на посаду та при продовженні укладеного контракту із 
науково-педагогічним працівником на наступний термін. 

4.9. Наявність документів, які підтверджують виховний процес.  

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КУРАТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 
 

Куратор академічної групи несе відповідальність: 

5.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, у 
межах визначених чинним законодавством України про працю. 

5.2. За низький рівень результативності організаційно-виховної роботи зі 
студентами, за відсутність превентивних заходів щодо порушення 
студентами правил внутрішнього розпорядку в інституті й гуртожитку; за 
несвоєчасне інформування адміністрації про порушення дисципліни і норм 
етичної поведінки студентами академічної групи; за непроведення 
інструктажів студентських груп з охорони праці, правил пожежної безпеки та 
електробезпеки. 

6. ЗВІТНІСТЬ І ЗАОХОЧЕННЯ КУРАТОРА 

6.1. Робота куратора відображається в щоденнику куратора, планах і звітах 
про його роботу.  

6.2. Куратор періодично звітується про виконану роботу перед завідувачем 
кафедри, адміністрацією Навчально-наукового інституту (факультету). 

6.3. За вагомі показники в роботі за поданням завідувача кафедри і 
клопотанням керівництва інституту (факультету) наказом ректора кращі 
викладачі – куратори студентських груп  можуть заохочуватись подякою, 
грамотою та грошовою премією. 

 

Проректор з соціально-правової  
та виховної роботи та взаємодії  
з виконавчою владою                                                                     


