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1. Загальні положення
1.1. В організації освітнього процесу в Харківському національному
аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (далі – університет) значне місце
належить кураторові студентської академічної групи (далі – куратор).
Діяльність куратора підпорядкована загальним цілям навчання, виховання і
розвитку особи студента і студентської групи. Куратор – особа, яка
організовує систему відносин у групі через різні види методичної, наукової,
просвітницької, освітньо-виховної діяльності.
1.2. У своїй діяльності куратор керується Конституцією України;
законом України «Про вищу освіту», наказами Міністерства освіти та науки
України; Концепцією національно-патріотичного виховання студентської
молоді університету; Статутом та нормативними документами університету
та цим Положенням.
1.3. Куратор здійснює свою діяльність у рамках організаційної
роботи

у

взаємодії

з

кафедрами,

деканатом

факультету,

іншими

структурними підрозділами університету, а також зі студентським
самоврядуванням факультету, гуртожитку, університету.
1.4.

Куратор здійснює виховний вплив на студентську молодь шляхом

проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів, залучення
студентів до самовиховання; сприяє встановленню доброзичливих, етичних,
правових стосунків серед студентства; виступає посередником у стосунках
між

студентом

і

професорсько-викладацьким

складом,

керівництвом

факультету та університету.
1.5.

Куратор

призначається

(не

пізніше

першого

вересня)

і

звільняється від обов’язків наказом ректора за поданням декана факультету за
результатами обговорення на засіданні вченої ради факультету.
1.6.

Куратором студентської групи може бути викладач зі стажем

науково-педагогічної роботи не менше одного року, який користується
авторитетом,

відзначається

високими

моральними

якостями,

володіє

необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та

може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів. Декани
факультетів, завідувачі кафедр та сумісники кураторами не призначаються.
1.7.

Куратор закріплюється за групою на перших-четвертих курсах

навчання освітнього рівня «Бакалавр», за необхідністю на першому-другому
курсах освітнього рівня «Магістр» на весь період навчання студентів в
університеті та безпосередньо підпорядковується деканові, заступникові
декана з виховної роботи та старшому куратору факультету.
1.8.

Загальне керівництво роботою кураторів, систематичний контроль

за її виконанням і координацію кураторських заходів на факультеті здійснює
старший куратор, який призначається розпорядженням декана факультету не
пізніше 10 вересня строком на 1 рік.
1.9.

Організаційно-виховну роботу зі студентами куратор здійснює

згідно з планом, затвердженим на засіданні вченої ради факультету. План
складається відповідно до плану виховної роботи факультету.
1.10. Виховна робота куратора групи є одним з видів робіт,
відображених в індивідуальному плані роботи викладача (розділ V
«Організаційна робота») і обов’язкова для виконання.
1.11. Куратор

планує

свою

роботу,

враховуючи

організацію

навчального процесу, здібностей, інтересів, соціальних умов життя студентів
своєї групи.
2. Організація роботи кураторів
2.1.

Загальна координація діяльності кураторів у групах на

факультеті проводиться деканом, заступником декана з навчальновиховної роботи та старшим куратором з урахуванням загального плану
виховної роботи на факультеті та університеті.
2.2.

План роботи кураторів передбачає:



систематичні (не менше двох разів на місяць) зустрічі куратора з

академічною групою для проведення планових та позапланових заходів;


систематичні

(один раз на місяць)

зустрічі

куратора з

викладачами, що ведуть заняття у цій академічній групі, для одержання

інформації

про

успішність

опанування

професійних

програм

та

дисциплінованість студентів;


звіти куратора, які заслуховуються на засіданнях вченої ради

факультету два рази на рік (грудень, червень).
3. Основні завдання роботи куратора
3.1. Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні
академічної студентської групи комплексного процесу виховання за такими
напрямами:


ставлення

до

суспільства

(громадянське,

національно-

патріотичне виховання, орієнтоване на формування суспільних якостей
особистості – громадянської, національно-патріотичної самосвідомості,
поваги до закону, суспільної активності, відповідальності, професійної
етики);


громадські

відносини

(виховання

людяності

як

із

громадянсько-правової, так і з моральної позиції – поваги до прав і свобод
особистості, релігійної та етнічної толерантності, гуманності, порядності);


ставлення до культури (виховання поваги до культурних

цінностей та досягнень людства, виховання духовності);


ставлення

до

професії

(опанування

професійної

етики,

розуміння суспільної місії своєї професії, формування відповідальності за
рівень своїх професійних знань та якість праці);


особисті стосунки (сімейне виховання, пропаганда здорового

способу життя).
4. Обов’язки куратора
4.1. Сприяти адаптації студентів до нової системи навчання,
ознайомлювати їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства
України про освіту, знайомити з історією, традиціями та сучасною
організаційною
розпорядку

структурою

університету,

університету,
правилами

правилами

проживання

розпорядженнями та наказами керівництва університету.

внутрішнього
в

гуртожитку,

4.2. Формувати в групі згуртований студентський колектив;
створювати

в

ньому

атмосферу

доброзичливості,

взаємодопомоги,

відповідальності. Допомагати у формуванні активу групи, який надалі буде
самостійно координувати діяльність академічної групи.
4.3. Залучати студентів до науково-дослідної роботи на кафедрах
факультету.
4.4. Підтримувати зв’язки з викладачами, які провадять заняття в
групі, організовувати і провадити моніторинг якості навчання і дисципліни
студентів (не менше одного разу на місяць).
4.5. Два рази на рік звітувати про підсумки своєї роботи на
засіданнях Вченої ради факультету.
4.6.

Негайно інформувати батьків студентів, керівництво факультету та

університету про факти порушення студентами навчальних обов’язків, а також
правил проживання у гуртожитках. Брати безпосередню участь у службових
розслідуваннях за фактами порушення дисципліни в академічній групі.
4.7. Провадити

індивідуально-консультативну

роботу

групи,

враховуючи індивідуальні особливості кожного студента, його сімейнопобутові умови, звертати увагу на інтереси студентів, виявляти їхні
здібності, залучати до участі у громадському житті університету, культурномасових та спортивно-оздоровчих заходах, а також надавати консультативну
допомогу в розв’язанні життєвих проблем.
4.8.

Вчасно готувати і виносити на затвердження вченої ради

факультету (не пізніше 15 вересня) план роботи куратора на поточний
навчальний рік.
4.9.

Відвідувати збори кураторів факультету, які організовує старший

куратор факультету за необхідності, але не менше двох разів на рік.
4.10. Періодично (відповідно до графіка, який затверджує декан)
відвідувати гуртожиток з метою допомоги його мешканцям у вирішенні
соціально-побутових проблем, контролю санітарно-гігієнічного стану кімнат

з відображенням цієї інформації у журналі відвідування гуртожитку
викладачами та журналі куратора.
4.11. Вести «Журнал куратора», в якому фіксувати персональні дані про
студентів групи (сімейний стан, стан здоров’я, матеріальний добробут сім’ї,
інтереси, здібності), їх успішність, дисципліну, участь у громадському житті
тощо, а також план виховної роботи групи і хід його виконання.
4.12. Дотримуватися морально-етичних норм під час спілкування зі
студентами і не допускати розповсюдження конфіденційної інформації, яка
стосується студентів групи.
4.13. Допомагати студентському самоврядуванню в організаційній
роботі.
4.14. Залучати до співробітництва спеціалістів різних галузей (охорони
здоров’я, культури, спорту і т.д.), які можуть допомогти в організації виховної
роботи в групі.
5. Права куратора
5.1.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної

роботи зі студентами, організації їхнього дозвілля та побуту.
5.2. Одержувати

необхідну

для

ефективної

роботи

куратора

інформацію на кафедрах і в деканаті, а також органах студентського
самоврядування.
5.3. Брати участь у роботі університетських підрозділів під час
обговорення питань, що стосуються групи або окремих її студентів.
5.4.

Підтримувати контакти з батьками або родичами студентів,

повідомляти їм про порушення студентом Правил внутрішнього розпорядку
університету, незадовільну успішність, а також висловлювати від імені
факультету та кафедр подяку батькам за відмінне навчання й виховання дітей.
5.5. Подавати рекомендації до адміністративних та громадських
організацій факультету щодо заохочення і підтримки кращих студентів.
Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ
ім. В.В. Докучаєва від «26»липня 2016 р., протокол № 3.

