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ПОЛОЖЕННЯ 

про школу кураторів державного вищого навчального закладу   

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

                                                                                                                               

1. Загальні положення 

 

 1.1. Школа кураторів здійснює психолого-педагогічне забезпечення 

сучасними інноваційними методами та формами виховного процесу у вищій 

школі через призму функціональних обов’язків куратора. 

    1.2. У своїй діяльності школа кураторів керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про державну національну програму «Освіта» (Україна 

ХХ1 ст.)», нормативними документами Міністерства освіти і науки України,  

рішеннями Вченої ради та ректорату університету, наказами і розпорядженнями 

ректора,  а також цим Положенням. 

   1.3. Основне завдання – створення ефективної системи психолого-

педагогічної підготовки кураторів до діяльності щодо формування особистості 

студента у процесі професійного становлення. 

   1.4. Основні  напрямки роботи: 

- підготовка кураторів 1-х курсів з питань формування адаптаційних 

можливостей студентів до умов вищої школи; 

- підготовка кураторів 2-х курсів з питань формування мотивації студентів до 

навчальної діяльності; 

- підготовка кураторів 3-х курсів з питань становлення професійної 

ідентичності студентів. 

   1.5. Керівником школи кураторів призначається особа із числа найбільш 

досвідчених викладачів університету зі стажем психолого-педагогічної роботи 

на посаді доцента не менше 10 років та науковою спеціалізацією у галузі 

психолого-педагогічних наук. 

 

 

2. Зміст діяльності 



 2.1. Вивчення нових нормативно-правових документів та постанов із 

проведення виховної роботи. 

 2.2. Здійснення психолого-педагогічного консультування кураторів. 

          2.3. Ознайомлення із методиками організації, проведення виховних акцій 

у студентській групі. 

 2.4. Ознайомлення з результатами психолого-педагогічних досліджень 

студентів 1-3-х курсів та надання рекомендацій їхнього використання у 

виховній практиці. 

 2.5. Робота над створенням умов для безперервного вдосконалення 

психолого-педагогічної кваліфікації та компетентності. 

 2.6. Ознайомлення з результатами аналітичної діяльності відділу виховної 

та психолого-педагогічної роботи з проблем формування особистості студента. 

 2.7. Плани занять розробляються відділом виховної та психолого-

педагогічної роботи університету. 

 2.8. Здійснення постійного моніторингу психолого-педагогічного запиту 

слухачів школи кураторів та проведення системного інформаційного супроводу 

занять. 
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