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ПОЛОЖЕНИЯ
про куратора академ1чноТ (навчальноТ) групп
Глух1вського агротехшчного шституту
iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ

I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Це Положения регламентуе д1яльшсть куратора академично! (навчально!) групп
Глух 1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ.
1.2. Куратор академ1чно1 групп - пeдaгoгiчний пращвник, який здшснюе
педагопчну дiяльнicть з колективом студенпв, окремими студентами, ix батьками,
спрямовану на створення належних умов для навчання i виховання, самореал1зацн
та розвитку cтyдeнтiв, ix творчо! дiяльнocтi, сощального захисту, проведения
позанавчально!' та культурно-масово!' роботи, надитений у зазначених цшях
правами та обов’язками регламентованими цим Положениям.
1.3. Кураторство е одним i3 головних стратепчних напрям1в виховно! роботи в

iHCTnryri.
1.4. Куратор академ1чно! групп призначаеться i звшьнюеться з посади наказом
директора шституту.
1.5. Куратор групи шдпорядковуеться безпосередньо директору, заступнику
директора з виховно! роботи, завщувачу вщцшенням.
1.6. Куратор академ1чно1 групи при визначенш змюту, форм i метод1в роботи
керуеться Конститущею Украши, Загальною декларащею прав людини, Законами
Украши «Про освйу», «Про вищу освпу», законодавчими та нормативноправовими актами М М стерства освгги i науки Укршни та департаменту освгги i
науки Сумсько! обласно! державно! адмппстрацн, Положениям про шститут,
наказами та розпорядженнями директора шституту, методичними рекомендациями
виховного вщдшу, цим Положениям та шшими нормативно-правовими актами, що
стосуються виховно! роботи в академ1чнш груш.

1.7. Загальне кер1вництво роботою куратор1в, систематичный контроль за и
виконанням i координащю кураторських заход1в у навчальних трупах та шституп
вцшому здшснюе заступник директора з виховно! роботи та голова методичного
об’еднання куратор1в навчальних труп та виховател1в гуртожитюв.
1.8. Куратор плануе свою роботу у вщповщносп до р1чного плану виховно! роботи
з урахуванням рекомендаций виховного в1ддшу.
1.9. Куратор групи дотримуеться Конвенцй про права дитини.
1.10. Куратор групи систематично обмшюеться шформащею або звпуе з питань,
що входять у його компетенщю перед адмйпстращао шститутуту.
1.11. Куратор групи здшснюе свою д1яльшсть вщповщно до головных завдань
шституту:
- виховання у студент!в, як громадян Украши поваги до Конституцй Украши та
вщповщального ставлення до сво!х обов’язюв;
- формування особистоси студента, сприяння розвитку його свггогляду,
духовности зд 1бностей i обдарувань;
- реалгзащя права студентт на в1льне формування пол1тичних i св1тоглядних
переконань;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народных традищй i
звича!в, державно! i рщно! мови, нацюнальних щнностей украшського народу т
шших народ1в i нащй;
- виховання свщомого ставлення до свого здоров’я i здоров’я шших громадян як
найвшцо! сощально! щнност1, формування засад здорового способу життя,
збереження i зм1цнення ф1зичного та псюачного здоров’я студент1в.
1.12. Куратор групи повинен знати:
- дисцигшни психолого-педагог1чного циклу, у тому числ1 педагогжу, психологно,
вшову ф1з1ологно;
- волод1ти методикою орган1зацй' виховно! роботи;
- форми, методы, засоби навчально-виховного процесу, вимоги до його
матер1ально-техн1чного оснащения;
- шдивщуальш характеристики студент1в, питания формування р1зних
студентських колектив1в i кер1вництва 1шми;
- державну мову вщповщно до чинного законодавства про мови в Украпп.
П. ОБОВ’ЯЗКИ КУРАТОРА.
Куратор зобов’язаний:
2.1. Постшно поповнювати сво! знания з основ педагогией, психологй, фшософй',
анатомй, фьзюлогй, ririeHH, теорй та методики виховання р1знов1кових категор!й
людей; в1двщувати лекцй, сем1нари, трешнги, оргашзован1 для куратор!в шетитуту.
2.2. Формувати нащональну евщомють майбутньо! 1нтелектуально! ел1ти держави,
виховувати повагу до icTopii та культуры рщного народу, його мови, традищй i
звича!в; п1двищувати духовну культуру студенив; розвивати сощальну активн1сть

молод!; забезпечувати можлишсть самореал 1зацп студент!в; сприяти зм!цненню
ф!зичного та псих!чного здоров’я студент!в, ix професшному розвитку. Виховувати
у студент!в почуття вщповщальносп за збереження майна в аудитор!ях та
гуртожитках !нституту.
2.3. Вщвщувати засщання методичного об‘еднання куратор!в навчальнних труп та
виховател!в.
2.4. Регулярно проводите з групою виховн! години у вщповщнрст! до розкладу
навчальних занять.
2.5. Перюдично (вщповщно до графка, але не рщше шж дв!ч! на м!сяць)
в!дв!дувати гуртожиток з метою допомоги його мешканцям у вирйненш сошальнопобутових, сан!тарно-г!г!ен!чних проблем, про що робити записи у вщповщних
журналах; д!знаватися про поточний стан справ у гуртожитку; вивчати та
анал!зувати шформацпо, яка надходить в!д студради гуртожитку або вщ студент!в,
!нформувати про не! заступника директора з виховно!-робота.
2.6. Мати повну шформащю (с!мейний стан, стан здоров’я, матер!альний добробут
ciM’i, штереси, зд!бност!) про кожного студента групи в перюд його навчання в
ш епнул.
2.7. Вести «Журнал куратора», в якому фксувати персональн! дан! про студенпв
групи, ix устш ш сть, трудову дисцишпну, участь у громадському житп, а також
план виховно! робота групи i хщ його виконання.
2.8. Дотримуватися морально-етичних норм при спшкуванш 3i студентами i не
допускати розповсюдження конф!денц!йно! шформацй, яка стосуеться студент!в
групи.
2.9. Вести шдивщуальну виховну роботу з кожним студентом групи.
2.10. Контролювати роботу старости групи.
2.11. Своечасно шформувати заступника директора з виховно! робота та зав.
вщдшенням про проблемш ситуащ! у свош груш.
2.12. Ознайомлювати студент!в групи з дотичними до них наказами,
розпорядженнями державних орган!в, адм!шстрац!! !нституту; визначати заходи
щодо виконання наказ!в та розпоряджень i контролювати виконання цих заход!в.
2.13. Брата участь в оргашзацй та проведенн! загальних масових заход!в
(фестивал!в, KomcypciB i т.д.), передбачених у р!чних та поточних планах виховно!
роботи шституту.
2.14. Скеровувати студенпв до активно! учасп в студентському самоврядуванн!.
Допомагати студентському активу в оргашзацй ix роботи.
2.15. Прищеплювати студентам групи любов до обрано! спещальносп.

2.16. Залучати студент!в до науково-дослщно!, культурно-масово!, спортивно!

роботи. 1шщювати, оргашзовувати проведения виховних заход1в (sycTpini з
визначними д1ячами науки, освгги, культури; екскурсн до всенародних святинь;
в 1дв 1дання музе!в, театров, кшотеатр1в, виставок та шших культурних осередюв;
проведения конференцш, круглих стол1в, диспут!в i дискус!й i т. iH.).
2.17. Залучати до ствробггництва спещ алкпв р!зних галузей (охорони здоров’я,
культури, спорту i т.д.), як! можуть допомогти в оргашзацй виховно! роботи в труп!.
2.18. Контролювати усшшшсть, стан вщвщування занять студентами, результата
поточного та шдсумкового контролю знань. Студент!в, як! не встигають у навчанш,
куратор бере т д особистий контроль.
2.19. Контролювати та ощнювати участь студент!в у громадському ж иги
(вщображати оцшку громадсько! д!яльност! студент!в у сво!х зв!тах).
2.20. Пщгримувати зв'язок i3 батьками студенив, у раз! потреби шформувати !х про
неналежне вщвщування занять, порушення правил внутршнього розпорядку
шституту, ycniniHicTb !х д!тей.
2.21. Готувати студент!в до свщомого життя в дус! взаеморозум!ння, миру, злагоди
м1ж yciMa народами, етн1чними, нащональними, рел!гшними трупами.
2.22. Вщслщковувати працевлаштування випускншав групи на протяз1 З-роюв.
2.23. Чергувати з групою вщповщно до спещального граф!ку раз або дв!ч! на
навчальний piK.
2.24. Проводити з групою вщкрит! виховш години (заходи).
2.25. Систематично звйувати перед зав. вщдшенням про ycniniHicTb студенив
навчально! групи.
2.26. TicHO ствпрацювати з психолог!чною службою !нституту, навчальною
частиною, викладачами, як! викладають у BBipemft йому rpyni.

2.27. 3 питань ОХОРОНИ ПРАЦ1 ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТСДШЛЬНОСИ куратор
навчально! групи:
2.27.1. Несе вщповщальшсть за збереження життя i здоров’я студент!в т д час
навчально-виховного процесу.
2.27.2. Забезпечуе проведения навчально-виховного процесу, що регламентуеться
чинним законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони пращ.
2.27.3. Оргашзовуе вивчення студентами правил i норм з охорони пращ.
2.27.4. Проводить шструктаж! 3i студентами, про що робить вщповщщ записи у
в!дведених журналах:
2.27.4.1. 3 безпеки жиптдаяльносн щд час проведения навчальних занять,
позакласних заход1в :
- вступний на початку навчального року - з реестращею в журнал! обл!ку
навчальних занять на сторшщ куратора групи;

- первинний, позаплановий, цшьовий шструктаж! - з реестращею в спещальному
журнал!.
2 . 2 1 . 5 . Здшснюе контроль за виконанням студентами правил (шструкщй) з безпеки
т д час навчально-виховного процесу.
2.27.6. Проводить профшактичну роботу щодо запобпдння травматизму серед
студенпв т д час навчально-виховного процесу.
2.27.7. Проводить профшактичну роботу серед с т у д е н т щодо вимог особисто!
безпеки у no6yri (дп у надзвичайних ситуащях, дорожшй рух, участь у масових
заходах, перебування у громадських мюцях, об’ектах мереж! торпвл! тощо).
2.27.8. Термшово повщомляе кер!вника та !нженера з охорони пращ шстиуту про
кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, студентом, оргашзовуе
надання першо! дол! карсько! допомоги потерпшому, викликае медпращвника.
2.27.9. Бере участь у розслщуванш та здшсненш щодо усунення причин, що
призвели до нещасного випадку.

III. ПРАВА КУРАТОРА.
Куратор мае право:
3.1. Самостшно обирати форми, методи, педагопчш прийоми роботи з групою.
3.2. На захист профешйно! чесН i пдносп.
3.3. Знайомитися i3 скаргами та шшими документами, як! мютять ощнку його
д!яльност!, давати сво! пояснения.
3.4. За погодженням i3 групою вносити пропозиц!! про призначення та звшьнення
старости групи.
3.5. Разом з групою визначати час
позааудиторних виховних заход!в.

i Micne проведения аудиторних та

3.6. Отримувати у навчальн!й частин! шформацпо, що стосуеться академ!чно!
ycnimHOCTi i навчально! дисципл!ни студент!в свое! групи. Брати участь у розробщ
та затвердженш !ндив!дуального навчального плану студента.
3.7. Брати участь в обговорен! та вирш енш ycix питань, як! стосуються студенпв
групи (призначення стипендп, надання сощально! стипенд!!, надання мюця в
гуртожитку, складання характеристик i т. iH.).
3.8. У раз! необхщност! (за погодженням i3 завщувачем вщщлення, заступником
директора з навчально! роботи) вщвщувати навчальн! заняття шдоп!чно! групи,
бути присутн!м при лжвщац!! академ!чно! заборгованост! студентом на зас!данн!
K O M icii.

3.9. Залучати до виховних заход!в студент!в imnHx труп.
3.10. Звертатися до заступника директора з виховно! роботи з пропозищями щодо
удосконалення виховно! роботи та удосконалення умов навчання i побуту

студенпв. За необхщност! брати участь у складанш та затвердженш характеристик
на студенпв групи.
3.11. Виступати перед адмшютращею 1нституту з пропозищями щодо заохочення
студент1в групи за усшхи у навчанн1, науковш, спортившй, культурно-масовш та
громадськш робот1.
3.12. Виступати перед адмшютращею 1нституту з пропозищями про накладання на
студентов стягнень за порушення ними навчально! i трудово! дисциплши,
громадського порядку тощо.
3.13. Куратор мае право повщомляти батьюв студента про порушення ним Правил
внутр1шнього розпорядку, незадов1льну усшшшсть, а також висловлювати вщ
iMeHi адм1н1страцй' 1нституту подяку батькам за вщмшне навчання й виховання
д1тей.
3.14. Виступати з пропозищями, щодо оргашзацн роботи куратор!в навчальних
груп на заседаниях методичного об’еднання куратор1в навчальних труп та
виховател1в.
3.15. Бути обраним головою методичного об’еднання куратор1в навчальних груп та
виховател1в.
IV. ОПЛАТА ПРАЩ КУРАТОРА.
4.1. Оплата пращ куратора навчально! (академ1чно!) групи у Глух1вському
агротехн1чному ш епнул iMeHi С.А. Ковпака Сумського НАУ здшснюеться у
вщповщносп до 1нструкцп «Про порядок обчислення 3apo6iTHOi плати
пращвникам освщи», затверджено! Наказом Мшютерства осени i науки Укршни
№ 102 вщ 15.04.1994 р. зареестрованого в MmicTepCTBi юстицп Украши за № 56 вщ
27.05.1993 р.
4.2. Директор шституту мае право за висою показники та яюсть роботи куратора
застосовувати до куратор!в навчальних груп фшансов! заохочення (премп) в
рамках чинного законодавства Украши.

У.ОЩНКА РОБОТИ КУРАТОРА ТА ФОРМИ 3BITHOCTI
5.1. Ощнювати роботу куратора мають право директор шституту, заступнки
директора з навчально! та виховно! роботи, зав. вщдшеннями на шдстав1:
- анал1зу навчально! та громадсько! д!яльносл групи (усшшшсть, дисцишпна,
участь студенпв у громадському ж ига);
- активност! куратора у вирппенш навчально-виховних питань;
- належного оформления документацн;
- кшькоси проведения вщкритих виховних зaxoдiв;
- виконання доручень адмнйстрацп;
- вщгушв студенпв навчально! групи, виходячи з анкетування яке може
проводитися виховним в!ддшом !нституту;
- вщсутносп скарг студент! в групи.

5.2. Питания виховно! роботи куратор1в е обов’язковим пунктом порядку денного
засщання адмшютративно! ради при директору та Педагоично!' ради шституту.
5.3. У кшщ кожного семестру куратори звггують про виконану роботу на засщанш
методичного об’еднання куратор1в навчальних труп та виховател1в i подають
заступников! директора з виховно!' роботи детальний письмовий звгг (журнал
куратора) i3 зазначенням змюту, метод1в, форм роботи, часу проведения заходу,
списку виконавщв i учасншав.
j
5.4. Куратор може бути запрошений для звп у про свою роботу на засщання
адмшютративно! ради чи Педагопчно! шституту.
5.5. Яюсть роботи куратора враховусться пщ час проведения атестацп.
5.6. Виконання обов’язюв куратора неодмшно враховуеться при визначенш р!зних
вид1в заохочення сшвроб1тниюв.
5.7. Органи студентського самоврядування за письмовим клопотанням групи
можуть виносити до ajpniHicTpaiiii' !нституту питания про замшу куратора у випадку
вагомих факт!в та аргуменпв (яюцо куратор неналежним чином виконус сво!
обов’язки, що докладeHi на нього даним Положениям, не мае авторитету, тощо)
5.8. За недобросовюне виконання сво!х
вщсторонений вщ кураторсько! д!яльност!.

обов’язюв

куратор

може

бути

VI. ВЩПОВЩАЛЬШСТЬ КУРАТОРА.
6.1. За незалежне виконання або невиконання cboix посадових обов’язюв, що
передбачен! ним Положениям, - в межах, визначених чинним адмшютративним
законодавством Укра!'ни про працю.
6.2. За правопорушення, скоен! в npoueci здшснення свое! дшльносН, - в межах
визначених чинним адмш!стративним, кримшальним та цившьним законодавством
Украши.
6.3. За завданш матер!альн! збитки - в межах, визначеним
законодавством та законодавством про працю Украши.

цившьним

6.4. За реал!зацщ> освггшх програм у вщповщносп з навчальним планом та
граф ком навчального процесу - зпдно з Положениям та шшими внутр!шшми
нормативними документами навчального закладу, а також чинного законодавства
про працю.
6.5. За неналежне виконання вимог, визначених Положениям та правилами
внутршнього трудового розпорядку - . в межах, визначених чинним
адмшютративним законодавством.

6.6. За застосування метод1в виховання, пов’язаних i3 ф1зичним чи псюачним
насильством над особистютю студента - в межах, визначених чинним
адмйнстративним, кримшальним та цившьним законодавством Украши.
6.7. За життя i здоров’я студенпв групи пщ час заход1в, а також за дотриманням
ixHix прав i свобод вщпов1дно до чинного законодавства

Заступник директора
з виховно! роботи

С.О. Журба

