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1. Загальні положення 
 

Дане Положення розроблене на виконання Законів України „Про освіту”, 

„Про вищу освіту”, Положення „Про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України від 02.06.1993 р. 

№161, Положення „Про державний вищий заклад освіти”, затвердженого 

Постановою КМУ 05.09.1996 р. №1074 та згідно Статуту КВНЗ «ПМК»ДОР» 

 Це Положення регламентує дiяльнiсть ради кураторів академiчних груп КВНЗ 

ПМК»ДОР»  (далі – рада кураторів). 

 Рада кураторів – дорадчий орган, який складається з кураторів всіх академічних 

груп КВНЗ «ПМК»ДОР». 

 Рада кураторів у своїй роботі керується Конституцією України, Загальною 

декларацiєю прав людини, Законами України „Про освiту”, „Про вищу 

освiту”, законодавчими i нормативно-правовими актами Мінiстерства освiти 

i науки України, Статутом КВНЗ «ПМК»ДОР», наказами директора та цим 

Положенням. 

 Рада кураторів здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до головних завдань 

коледжу: 

- виховання у студентів училища поваги до Конституцiї України та 

вiдповiдального ставлення до своїх обов’язкiв; 

- формування особистостi студентів, сприяння розвитку їх свiтогляду, 

духовностi, здiбностей i обдарувань; 

- реалiзацiя права студентiв на вiльне формування полiтичних i свiтоглядних 

переконань; 

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицiй i 

звичаїв, державної i рiдної мови, нацiональних цiнностей українського 

народу та iнших народiв i нацiй; 

- виховання у студентів свiдомого ставлення до свого здоров’я i здоров’я 

iнших громадян як найвищої соцiальної цiнностi, формування засад 

здорового способу життя, збереження i змiцнення фiзичного та психiчного 

здоров’я студентiв. 
 

2. Органiзацiя дiяльностi Ради кураторів  
 

 До складу ради кураторів входять всі куратори груп, у тому числі виконуючі 

обов’язки кураторів груп, та тимчасово виконуючі обов’язки кураторів груп,  

призначені наказами директора КВНЗ «ПМК»ДОР»  за поданням заступника 

директора з виховної роботи, на підставі рекомендацiй завiдувачiв 

відділеннями.  

 Рада кураторів у своїй діяльності  пiдпорядковується i звiтує перед директором, 

заступником директора з навчальної роботи, заступником директора з 

виховної роботи, завiдувачами вiддiленнями. 

 Завiдувач вiддiленням несе вiдповiдальнiсть за роботу ради кураторiв, надає їй 

допомогу, контролює її діяльнiсть, про що перiодично звiтує перед 

педагогiчною радою. 

 Робота ради кураторів планується на рік, затверджується директором КВНЗ 

«ПМК»ДОР», фіксується протоколами засідань та підсумовується річним 

звітом. 

 Для виконання навчально-виховних завдань, рада кураторів використовує 

рiзноманiтнi форми i методи виховного впливу: надає допомогу кураторам 



груп в органiзацiї диспутiв, iнформацiйно-виховних бесiд, екскурсiй, 

тематичних вечорiв, зустрiчей з дiячами культури, науки, мистецтва, сприяє 

розвитку iнiцiативи студентiв, самостiйному та творчому виконанню ними 

рiзних заходiв. 
 

3. Обов’язки ради кураторів: 
 

 Надавати допомогу кураторам груп щодо виявлення серед студентів 

позитивних лiдерiв, формування навколо них активу групи, створення 

доброзичливих стосункiв мiж студентами i викладачами КВНЗ 

«ПМК»ДОР», у формуваннi нацiональних i загальнолюдських духовних i 

моральних цiнностей, спрямованих на здобуття знань, пiдвищення  

освiтнього i культурного рiвня студентів, ведення ними здорового способу 

життя. 

 Запрошувати на засідання окремих студентів, які потребують проведення 

iндивiдуальної виховної роботи, за результатами стану їх дисциплiни та 

навчання з метою сприяння вирiшенню їхнiх проблем, якi залежать вiд 

КВНЗ «ПМК»ДОР». 

 Встановлювати та пiдтримувати зв’язки з батьками студентiв. Організовувати 

роботу по своєчасному їх iнформуванню про проблеми у студентському 

життi їхнiх дітей, вирiшення яких вимагає батькiвського втручання. 

Запрошувати таких студентів спільно з батьками на засідання ради 

кураторів. 

 Надавати допомогу кураторам груп (зокрема молодим кураторам) в проведенні 

органiзацiйної та виховної роботи в групi, узгодження її з планом роботи 

коледжу, складенні та впровадженні власних планів виховної роботи в 

академiчних групах. 

 Здійснювати контроль, аналіз та своєчасну розробку заходів щодо покращення 

успiшності, стану вiдвiдування занять студентами по кожній групі, 

результатів поточного та пiдсумкового контролю знань. Здійснювати 

постійний контроль за студентами, якi не встигають у навчаннi без 

поважних причин. 

 Брати участь у моніторингу ринку праці, допомогати адміністрації та 

кураторам у вирiшеннi питань щодо забезпечення студентiв-випускникiв 

першим робочим мiсцем. 

 Вивчати громадську думку студентів всіх груп за результатами аналізу 

кураторів з цього потання по кожній академічній групі, виявляти проблеми, 

запити, потреби i настрої студентiв, надавати допомогу в їх розв’язаннi 

спiльно з первинною профспiлковою органiзацiєю та органами 

студентського самоврядування. 

 Здійснювати організаційну роботу з підвищення квалiфiкацiю кураторів груп 

шляхом проведення семiнарів з методичних, теоретичних i практичних 

питань органiзації виховної роботи в групах. 

 Здійснювати періодичну перевірку ведення кураторами академічних груп 

журналів куратора. 

 

 

 

 
 



4. Рада кураторів має право: 
 

 Подавати на розгляд адміністрації коледжу пропозиції щодо організації та 

проведення конкурсів на кращого куратора академічної групи з метою 

заохочення кращих з них. Висувати кращих кураторів груп до нагородження 

та рiзних форм заохочення за успiхи у виховній роботі, підвищення 

навчальної дисципліни в групі, сприяння науковiй, спортивнiй, культурно-

масовiй та громадськiй роботi студентів. 

 Виступати перед адмiнiстрацiєю КВНЗ «ПМК»ДОР» про застосування 

установлених форм дисциплiнарного та адмiнiстративного стягнення на 

кураторів академічних груп за невиконання своїх обов’язків без поважних 

причин, допущенi ними порушення трудової дисциплiни, вчинені аморальні 

проступки. 

 Клопотати перед адміністрацією КВНЗ «ПМК»ДОР» щодо захисту прав 

кураторів академічних груп, до яких застосовуються несправедливі або 

завищенi мiри стягнення. 

 Вносити пропозицiї керiвництву про полiпшення навчально-виховної роботи 

кураторів груп. 

 Співпрацювати із органами студентського самоврядування, вносити пропозицiї 

щодо виконання ними громадських доручень, суспільно-корисної роботи, 

спільного впливу на студентів, які мають академічну заборгованість, 

пропуски занять, схильні до правопорушень, а також щодо висунення 

кандидатур активних, ініціативних, авторитетних, енергійних студентів, 

здатних подавати позитивний приклад для наслідування для обрання в 

органи студентського самоврядування. 

 Вносити на розгляд адміністрації пропозиції щодо поліпшення діяльності 

органів студентського самоврядування. 

 

5. Заключні положення 

 

 Дане Положення вступає в дію з моменту затвердження його директором КВНЗ 

«ПМК»ДОР»  і є чинним до моменту заміни його новим Положенням. 

 Зміни та доповнення до даного положення вносяться наказом директора, на 

підставі рішення педагогічної ради, згідно чинного законодавства. 
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