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Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
(ДНУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ректора 
Дніпровського 
національного університету 
імені Олеся Еончара 
«<ІЧ» Н ,  2019 р. №

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу «Кращий куратор (тьютер) року

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення встановлює умови й порядок проведення конкурсу 
«Кращий куратор (тьютер) року Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара» (далі -  ДНУ).

1.2 Конкурс проводиться відповідно до норм Конституції та законів 
України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту ДНУ, Стратегії 
розвитку ДНУ, Перспективного плану розвитку ДНУ, положень «Про 
організацію виховної роботи в ДНУ», «Про Раду з гуманітарної освіти та 
виховання молоді ДНУ, «Про заступника декана з виховної роботи ДНУ», 
«Про куратора студентської академічної групи ДНУ», Кодексу честі та 
гідності студента ДНУ, цього Положення.

1.3 Конкурс проводиться серед кураторів (тьютерів) студентських 
академічних групи (у подальшому -  куратор (тьютер) з метою підвищення 
педагогічної і виховної майстерності кураторів (тьютерів), розвитку 
інституту кураторства (тьютерства) на прикладі кращих кураторів 
(тьютерів), посилення кураторської (тьютерської) виховної роботи серед 
студентів, формування еліти кураторського (тьютерського) корпусу ДНУ.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1 Конкурс організується щорічно з підведенням підсумків 
і визначенням переможців у жовтні. Конкурс проводиться конкурсною 
комісією, яка складається з представників ректорату, профспілкового 
комітету, Ради студентів, Центру гуманітарних проблем освіти та виховання 
молоді, деканатів факультетів і призначається наказом ректора ДНУ.

2.2 Учасниками конкурсу виступають куратори (тьютери), які 
пропрацювали в такому статусі куратором (тьютером) не менше трьох років 
і мають найвищі показники (критерії виробляються конкурсною комісією) в
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забезпеченні керівництва студентською академічною групою впродовж 
навчального року, організації вирішення різноманітних навчальних 
і побутових проблем та змістовного дозвілля молоді, розвитку творчої, 
соціально зрілої, духовно багатої, морально та фізично здорової особистості, 
конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем загальної культури.

2.3 Учасників конкурсу визначають декани факультетів за поданням 
заступників деканів з виховної роботи та рад студентів факультетів. Кожен 
факультет представляє від одного до трьох учасників конкурсу.

2.4 Декани факультетів надають у встановлений термін до конкурсної 
комісії всі необхідні матеріали, що підтверджують виконання умов конкурсу.

2.5 Конкурсна комісія доводить до відома учасників умови конкурсу 
й діє відповідно до норм, установлених у цьому Положенні.

3. УМОВИ КОНКУРСУ

3.1 Переможці конкурсу визначаються за такими показниками:
-  висока академічна успішність студентів групи -  10 балів;
-  високий рівень довіри студентів групи -  10 балів;
-  створення сприятливих організаційних та морально-психологічних 

умов для самовдосконалення і саморозвитку студентів з урахуванням їхніх 
індивідуальних схильностей та інтелектуальних здібностей -  10 балів;

-  формування національної свідомості, патріотизму, історичної пам’яті, 
поваги й любові до рідної землі, Батьківщини, вітчизняної культури, 
традицій, звичаїв, державних символів України -  10 балів;

-  вироблення чіткої громадянської й активної життєвої позиції, 
цивілізованих морально-етичних норм, прищеплення молодим людям 
розуміння своїх конституційних прав, свобод і обов’язків -  10 балів;

-  поширення у студентському середовищі переваг здорового 
способу життя, культу сильної, гармонійно розвиненої особистості, 
негативного ставлення до шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання 
алкоголю, наркотичних речовин тощо) -  10 балів;

-  високий рівень дисципліни серед студентів групи та дотримання 
ними Правил внутрішнього розпорядку ДНУ, прищеплення студентам 
високої культури поведінки в університеті -  10 балів;

-  забезпечення функціонування студентської академічної групи як 
єдиного колективу та її згуртованості -  5 балів;

-  створення необхідних умов для ефективного функціонування 
і розвитку студентського самоврядування, виявлення й підтримки його 
потенційних лідерів та організаторів -  5 балів;

-  забезпечення органічного поєднання високого рівня професіоналізму 
та вихованості, інтелігентності майбутніх фахівців, сприяння розкриттю 
та розвитку їх індивідуальних здібностей, талантів, самореалізації -  5 балів;



-  плекання поваги, шанобливого ставлення до своєї Alma mater, 
збереження й примноження її академічних і демократичних традицій 
та цінностей -  5 балів;

-  рівень організації та проведення заходів виховного характеру (лекції, 
бесіди, диспути, круглі столи, тематичні вечори тощо) -  5 балів;

-  залучення студентів до участі в творчих об’єднаннях, клубах 
за інтересами, колективах художньої самодіяльності, спортивних гуртках та 
секціях, органах студентського самоврядування -  5 балів.

4 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

4.1 Підсумки конкурсу підводить конкурсна комісія за результатами 
сумарної оцінки, яка складається із оцінок окремих показників відповідно 
до визначеної системи балів.

4.2 Переможцями є куратори (тьютери), які за звітний період мають 
найкращі результати за показниками, що встановлені умовами конкурсу.

4.3 За підсумками конкурсу конкурсна комісія визначає трьох 
переможців.

4.4 Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів від 
загальної кількості членів конкурсної комісії.

4.5 Конкурсна комісія надає подання ректору та голові профспілкового 
комітету про затвердження підсумків конкурсу та заохочення переможців.

5 ЗАОХОЧЕНЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

5.1 Інформація про кураторів (тьютерів) -  переможців конкурсу 
узагальнюється в інформаційних плакатах, оголошується на засіданні 
ректорату та вченої ради ДНУ, розміщується в газеті «Дніпровський 
університет» та на офіційному веб-сайті ДНУ.

5.2 Куратори (тьютери) -  переможці конкурсу нагороджуються 
цінними подарунками і почесними грамотами за перше, друге та третє місце.

Директор Центру гуманітарних проблем 
освіти та виховання молоді

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи 

Голова профкому 

Начальник юридичного відділу

В.В. Іваненко

Д.М. Свинаренко 

Є.О. Сніда 

Е.М. Глуговський


