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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Національно-патріотична та виховна робота зі студентською
академічною групою – це важлива складова частина освітнього процесу. В ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України» виховна робота здійснюється згідно з «Концепцією розвитку
ДВНЗ
«Тернопільський
державний
медичний
університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
1.2. Інститут кураторів об’єднує в своєму складі кураторів всіх студентських
академічних груп медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів,
ННІ медсестринства та факультету іноземних студентів ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».
1.3. Куратор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України «Про вищу освіту», постановами Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, законами України, нормативними документами МОЗ України,
МОН України, Cтатутом університету, наказами та розпорядженнями
університету та даним Положенням.
1.4. Робота Інституту кураторів проводиться за планом, який складається на
навчальний рік і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.
1.5. Керівник Інституту кураторів призначається наказом ректора з числа
висококваліфікованих, досвідчених, ініціативних і авторитетних кураторів
студентських академічних груп. Безпосереднє керівництво роботою Інституту
кураторів здійснює керівник Інституту кураторів, загальне – проректор з науковопедагогічної роботи та соціальних питань.
1.6. Куратори академічних груп студентів призначаються наказом ректора із
числа досвідчених викладачів університету, відповідно до рішень методичних
засідань кафедр.
2. ЗАВДАННЯ ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ
2.1.Удосконалення методичного рівня організації національно-патріотичного
виховання та роботи кураторів студентських академічних груп ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України».
2.2.Аналіз рівня проведення культурно-мистецьких, спортивно-масових та
благодійних заходів у студентських академічних групах.
2.3.Систематичне поповнення педагогічних і професійних знань кураторів та
удосконалення методичного рівня організаційної роботи.
2.4.Вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до
організації освітньо-виховного процесу в студентських групах, запровадження

досягнень світової педагогічної науки, традицій національної педагогіки та
психології.
3. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ІНСТИТУТУ КУРАТОРІВ
3.1. Складати план та організовувати роботу Інституту кураторів.
3.2. Контролювати якість проведення виховних заходів та організаційної
роботи кураторами академічних груп студентів.
3.3. Вести облік і представляти звіти про роботу Інституту кураторів
проректору з науково-педагогічної роботи.
4. ЗАВДАННЯ КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП
4.1. Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні
академічної студентської групи комплексного процесу виховання у таких
напрямах:
 національне виховання;
 патріотичне виховання;
 інтелектуально-духовне виховання;
 громадсько-правове виховання, профілактика злочинів та правопорушень;
 робота з іноземними студентами;
 моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;
 екологічне виховання;
 естетичне виховання;
 трудове виховання;
 здоровий спосіб життя.
5. ОБОВ'ЯЗКИ КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП
5.1. Дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність
студентів.
5.2.Дбати про національне і культурне збагачення світогляду студентів,
прищеплювати любов до України, виховання поваги до Конституції України та
державних символів України й любові до рідної землі, українських традицій,
підняття престижу української мови, культури, відновлення і збереження
історичної пам’яті, шанобливе ставлення до національних святинь,
популяризацію заходів щодо діяльності волонтерського руху.
5.3.Ознайомити студентів з історією та традиціями університету. Ознайомити
студентів із експозицією музею академіка І.Я. Горбачевського.
5.4.Ознайомити студентів з Положенням про організацію освітнього процесу,
Статутом університету, Правилами внутрішнього розпорядку університету,
Правилами проживання в гуртожитку, наказами ректора університету,

розпорядженнями декана факультету.
5.5. Контролювати успішність та дисципліну студентів, виявляти причини
отримання негативних оцінок.
5.6.Вивчати соціально-психологічний клімат, створювати в студентському
колективі атмосферу доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності.
5.7. Приділяти особливу увагу студентам із малозабезпечених сімей,
студентам-інвалідам, студентам-сиротам та ін.
5.8.Систематично відвідувати студентів, які проживають у гуртожитках (не
рідше одного разу в місяць).
5.9. Розвивати у студентів самостійність, ініціативність, творчі здібності,
сприяти їх залученню до науково-дослідної роботи.
5.10. Вести активну пропаганду здорового способу життя та залучати
студентів до участі в спортивних секціях, творчих, мистецьких гуртках і студіях.
5.11. Відвідувати засідання Інституту кураторів і брати активну участь в
його роботі. Виконувати прийняті рішення і доручення керівника Інституту
кураторів.
6. ПРАВА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП
6.1. Брати участь в роботі громадських організацій, освітньо-методичних та
адміністративних підрозділів університету при обговоренні питань щодо окремих
студентів академічної групи.
6.2. Вносити на розгляд органів студентського самоврядування, деканату та
ректорату пропозиції щодо оптимізації освітньо-виховного процесу та
покращення побуту студентів.
6.3. Відвідувати лекції, семінарські та практичні заняття студентів.
6.4. Подавати до адміністрації факультету та університету клопотання про
відзначення кращих студентів академічної групи.
6.5. Брати участь у заходах, які проводять студенти академічної групи.
7. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКА РОБОТИ КУРАТОРА
7.1. Звіти кураторів академічних груп студентів заслуховувати на
методичному засіданні кафедри (один раз на семестр).
7.2. Відповідальному за виховну роботу на кафедрі щоквартально
розміщувати фото-звіт про проведену виховну роботу на Web-сайті кафедри до
10 числа останнього місяця кварталу кожного навчального року (звіт за І квартал
– до 10 березня, звіт за ІІ квартал – до 10 червня, звіт за ІІІ квартал – до 10
вересня, звіт за ІV квартал – до 10 грудня).

7.3. Відповідальному за виховну роботу на кафедрі подавати детальний
письмовий річний звіт про проведену організаційну роботу кураторами
академічних груп студентів (із зазначенням змісту, методів, форм роботи, часу
проведення заходу, списку виконавців і учасників) керівнику центру виховної
роботи та культурного розвитку. Термін виконання – до 10 червня кожного
навчального року.
7.4. Куратор може бути запрошений для звіту про свою роботу на засідання
Інституту кураторів чи Вченої ради факультету.
7.5. Органи студентського самоврядування можуть ставити питання про
заміну куратора у випадку, якщо куратор неналежним чином виконує свої
обов’язки.
7.6. Оцінюють роботу куратора на основі:
а) аналізу освітньої та громадської діяльності студентів академічної групи;
б) аналізу мотивації освітньо-виховної діяльності студентів, що виявляється
у освітньо-пізнавальній, науково-дослідній та інших видах діяльності;
в) аналізу мікроклімату у групі, що сприяє самореалізації особистості
кожного студента;
г) аналізу дотримання правил внутрішнього розпорядку студентами
академічної групи;
д) аналізу результатів анкетування студентів, яке кожного семестру
проводить сектор внутрішнього забезпечення якості освіти;
е) аналізу звітів куратора.
7.7. Якість роботи куратора буде враховуватися як складова частина при
продовженні контракту з адміністрацією університету на наступний термін.
8 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1.Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання
наказу ректора університету про затвердження нової редакції «Положення про
інститут кураторів студентських академічних груп ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».
8.2.Із затвердженням нової редакції Положення попереднє втрачає чинність.

