


2.10. Сприяти участі студентів в олімпіадах, конкурсах за спеціальністю, 

конкурсах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях.  2.11. 

Заохочувати студентів груп до занять у гуртках аматорського мистецтва, 

клубах за інтересами, предметних гуртка, заняттях творчістю, дослідною і 

конструкторською роботою.       2.12. 

Організовувати роботу з підвищення культурного рівня студентів, 

розширення світогляду.        2.13. 

Вести облік і аналіз успішності та відвідування студентів групи, 

організовувати надання допомоги невстигаючим і своєчасно інформувати 

батьків.           

 2.14. Підтримувати постійний зв'язок з батьками, планувати й 

організовувати спільну виховну роботу. 

2.15. Вести встановлену навчальним закладом документацію 

куратора групи (журнал куратора навчальної групи, особові картки 

студентів, плани роботи, звіти тощо). 

3. Вимоги до професійних знань та нормативної бази. 
Куратор навчальної групи повинен знати: Закон України «Про 

освіту», закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші 

нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого 

самоврядування про вищу освіту, які регулюють порядок діяльності коледжу; 

профіль, спеціалізацію й особливості структури навчального закладу; 

перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, 

економічного і соціального розвитку освіти та науки і навчального закладу; 

можливості ефективного використання матеріально-технічної бази коледжу; 

кадрові ресурси навчального закладу; етику ділового спілкування та ведення 

переговорів; трудове законодавство. 

4. Права. 

Куратор групи має право: 
4.1. Відвідувати навчальні заняття, іспити, захист курсових і дипломних 
проектів. 
4.2. Подавати директорові та педагогічній раді пропозиції щодо 
заохочення студентів і стягнення. 
4.3. Брати участь у роботі стипендіальної комісії. 
4.4. Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи. 
4.5. Відвідування студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх 
побуту. 
4.6. Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань 
соціального захисту студентів. 
4.7. Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем 
виховання. 
4.8. Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, вибирати форми, методи, 

засоби роботи зі студентами. 
4.9. Захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного 
законодавства.           



 4.10. Матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих 
результатів у виконання завдань, покладених на нього. 

5. Відповідальність. 
Куратор навчальної групи несе відповідальність за: 

5.1. невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, що 

передбачення цією інструкцією та завдань з організації навчальної та 

виховної роботи навчальної групи; 

5.2. збереження життя і здоров’я студентів під час навчально-

виховного процесу; 

5.3. порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової 

дисципліни; 

6. Кваліфікаційні вимоги. 

Куратором навчальної групи призначається особа з числа викладачів 

коледжу, яка має вищу освіту, педагогічних стаж роботи не менше 2 років. 

7. Охорона праці. 

Куратор навчальної групи повинен: 

- Забезпечувати проведення навчально-виховного процесу, що 

регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з 

охорони праці; 

- організовувати вивчення студентами правил і норм з охорони 

праці; 

- проводити з студентами інструктаж з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності під час проведення навчальних і виховних занять; 

- здійснювати контроль за виконанням студентами інструкції з 

охорони праці; 

- проводити профілактичну роботи щодо запобігання травматизму 

серед студентів під час навчально-виховного процесу; 

- проводити профілактичну роботу серед студентів щодо вимог 

особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, 

участь у масових заходах, перебування у громадських місцях, об’єктах 

торгівлі); 

- повідомляти директора та інженера з охорони праці коледжу про 

кожен нещасний випадок, що трапився з студентом, організовувати надання 

першої долікарської допомоги потерпілому, викликати медичного 

працівника, а у випадку його відсутності - лікаря швидкої допомоги; 

-  брати участь у його розслідування та здійсненні заходів щодо 

усунення причин, що призвели до нещасного випадку. 
 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи                                                     М.О. Маланчук 
 


