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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЬЮТОРА АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ 

В КИЇВСЬКОМУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Це положення регулює статус, функційні обов’язки, права тьютора 

академічної групи й розроблене на основі чинного законодавства, 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

1.1. Інститут тьюторства вводиться на перших двох роках бакалаврату 

з метою розвитку в здобувачів освіти самостійності, ініціативи, 

відповідальності, академічної доброчесності, спонукання їх до розвитку 

м'яких компетентностей, творчих здібностей; надання допомоги у процесі 

адаптації та формуванні студентського колективу, налагодження зв'язків з 

батьками (опікунами) студента, можливої допомоги у вирішенні проблем 

студентів, пов’язаних з реалізацією навчальних та науково-дослідницьких 

цілей, професійним самовизначенням та особистісним розвитком.  

Основний принцип виконання ролі тьютора – не вирішувати замість 

здобувачів освіти усі їхні проблеми в коледжі, а надавати фасилітативну 

підтримку, сприяння у вирішенні складних проблем, інформування 

здобувачів освіти щодо того, де така допомога може бути надана в коледжі та 

відповідно до яких процедур.  

1.2. Тьютор призначається розпорядженням директора коледжу з 

числа викладацького складу коледжу з урахуванням педагогічних навичок та 

особистісних якостей строком на два роки (1 та 2 роки навчання студентської 

групи).  

Тьютором також може призначатися студент, який на волонтерських 

засадах надає допомогу іншому студенту або групі студентів з метою 

академічної, культурної адаптації, а також у процесі освоєння певної 

навчальної дисципліни з метою поглиблення знань, формування вмінь і 

навичок та підвищення рівня академічної успішності.  

1.2.1. Копію розпорядження про призначення тьютора директор  подає 

заступнику з виховної роботи та завідувачу відділення підготовки бакалаврів 

до 1 вересня нового навчального року.  

1.3. Зміна тьютора, ініційована директором коледжу чи здобувачами 

освіти можлива з поважних причин або за умов невиконання ним обов’язків.  

1.4. Тьютор відображає свою роботу в академічній групі в 

індивідуальному плані викладача.  

1.4.1. Тьютор повинен бути готовий витратити на виконання своїх 

функцій мінімум 2 години в тиждень, однак це може варіюватися залежно від 

тижня, його завантаженості подіями та завданнями. Тьютор також повинен 

враховувати, що іноді доводитиметься працювати зі студентами у вихідні чи 

вечірній час.  

1.5. Циклові комісії зобов'язані надавати допомогу в роботі тьюторів, 

контролювати їхню діяльність, пропонувати кандидатури викладачів для 

роботи тьюторами.  



1.6. Організаційно свої функції тьютор здійснює згідно з планом, який 

затверджує заступник директора з виховної роботи на початку поточного 

навчального року. Планування здійснюється відповідно до 

загальноколеджського плану виховної роботи і плану виховної та наукової 

роботи відділення підготовки бакалаврів.  

1.7. Загальне керівництво роботою тьюторів, систематичний контроль 

за її виконанням і координацію тьюторських заходів здійснює заступник 

директора з виховної роботи.  

1.8. З метою надання методичної допомоги тьюторам заступник 

директора з виховної роботи проводить семінари, де піднімаються методичні, 

теоретичні й практичні питання, що пов’язані з виконанням функцій 

тьютора. Тьютори зобов’язані відвідувати відповідні семінари.  

1.9. З метою ефективного виконання поставлених навчально-виховних 

завдань тьютор використовує різноманітні форми і методи впливу, а саме: 

інформаційно-фасилітативні бесіди, тьюторіали, зустрічі з роботодавцями, з 

випускниками, з діячами культури, науки, мистецтва, екскурсії, тематичні 

вечори, диспути, тренінги, тощо.  

1.10. Показниками ефективності роботи тьюторів є:  

- оцінка їх роботи упродовж навчального року студентами;  

- кількість самостійно проведених тьюторських заходів (не 

включаючи загальноколеджські виховні та наукові заходи) й наявність 

доказів про їх проведення (повідомлення в соцмережах, на сайті коледжу, 

світлини, відгуки студентів тощо);  

- кількість проведених тьюторіалів та наявність доказів про їх 

проведення;  

- систематична участь у семінарах тьюторів, що передбачає 

відвідування усіх семінарів поточного навчального року;  

- участь в семінарах  в якості спікера, тренера.  

 

2. ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТЬЮТОРА 

2.1. Для успішної реалізації своїх завдань тьютор виконує такі 

функції:  

– діагностична – аналіз інтересів, мотивів здобувачів освіти, 

особистісних якостей, вияв та аналіз проблем, що перешкоджають прогресу 

здобувачів освіти у навчанні;  

– мотиваційна – надання допомоги здобувачам освіти в усвідомленні 

ними власних навчальних та професійних цілей, інтересів, можливостей, 

кар’єрних орієнтацій;  

– консультаційна – підтримка, порада у вирішенні складних проблем 

під час навчання відповідно до встановлених в коледжі процедур, зокрема, 

про організацію освітнього процесу, правил внутрішнього розпорядку, 

правил проживання в гуртожитку, про політику якості, процедури Кодексу 

академічної доброчесності та запобігання плагіату, про політику та 

врегулювання конфліктів в коледжі, про механізм здійснення вибору 

дисциплін за вибором здобувачів освіти, про проведення моніторингу та 



опитувань щодо організації освітнього середовища та якості викладання, 

організації студентського самоврядування, тощо;    

– фасилітаційна – стимулювання самостійності й відповідальності 

здобувачів освіти під час вибору навчальних дисциплін та формування 

індивідуальної освітньої траєкторії; підвищення обізнаності здобувачів 

освіти щодо навичок і стратегій, необхідних для самостійного навчання; 

допомога у визначенні власних навчальних цілей, способів їх досягнення; 

заохочення навчальної взаємодії здобувачів освіти в академічній групі;  

– виховна – формування і розвиток ключових компетентностей, 

важливих для подальшого працевлаштування та життя;  

– рефлексивна – сприяння в усвідомленні здобувачами освіти процесу 

саморегульованого навчання, усвідомленні перспективи професійного та 

кар’єрного розвитку.  

2.2. Для успішного виконання своїх функцій та завдань тьютор 

зобов’язаний:  

2.2.1. Постійно поповнювати свої знання з основ педагогіки, 

психології, теорії та методики виховання, якості освіти, відвідувати лекції, 

семінари, тренінги, організовані для тьюторів коледжу.  

2.2.2. Вчасно здійснювати підготовку і подання заступникові 

директора з виховної роботи плану роботи тьютора на навчальний рік для 

його затвердження.  

2.2.3. Надавати здобувачам освіти допомогу в адаптації (1 рік 

навчання) до умов навчання в коледжі й мешкання в студентських 

гуртожитках (ознайомити здобувачів освіти з історією й традиціями коледжу; 

з особливостями організації освітнього процесу; зі структурними 

підрозділами й інфраструктурою коледжу; з правилами користування 

бібліотекою; організацією спортивно-масової та культурно-масової роботи; 

звертати окрему увагу на адаптацію здобувачів освіти з особливими 

потребами.  

2.2.4. Ознайомити здобувачів освіти з нормативною документацією 

коледжу та надавати консультації щодо організації освітнього процесу, 

правил внутрішнього розпорядку, політики якості та процедур Кодексу 

академічної доброчесності, політики та врегулювання конфліктів в коледжі, 

тощо.  

2.2.5. Допомога здобувачам освіти в організації контролю за власною 

навчальною успішністю; періодичний аналіз стану відвідування занять 

здобувачами освіти. Щодо студентів, які навчаються незадовільно, не 

встигають виконувати індивідуальний план без поважних причин, 

застосовувати різні методи впливу. Насамперед допомагати їм оволодіти 

навичками самостійного навчання шляхом надання порад, бесід, організації 

тьюторіалів, спеціальних тренінгів, а також вплив через колектив групи, 

інформування батьків тощо.    

2.2.6. Залучати здобувачів освіти до науково-дослідної роботи 

(зокрема, до участі в роботі наукових гуртків, конкурсів студентських 

наукових робіт, загальноколеджських або факультетських конференцій, 



олімпіад тощо), культурно-масової, спортивної, громадської роботи, 

формувати у здобувачів освіти установки на здоровий спосіб життя, 

здійснювати профілактику негативних явищ серед студентської молоді: 

паління, алкоголізму, наркоманії. Ініціювати, організовувати, консультувати 

проведення виховних заходів, учасниками яких є здобувачі освіти групи. 

 2.2.7. Не рідше одного разу на тиждень проводити тьюторські 

консультації з групою й вести індивідуальну виховну роботу з кожним 

здобувачем освіти групи.  

2.2.8. Своєчасно інформувати керівництво коледжу про проблемні 

ситуації у своїй групі.   

2.2.9. Ознайомлювати здобувачів освіти групи з відповідною 

нормативноправовою базою в галузі організації освітнього процесу; у межах 

своєї компетенції визначати заходи щодо виконання наказів та розпоряджень 

державних органів, директора, заступників директора, завідувача відділення 

й контролювати виконання цих заходів.   

2.2.10. Скеровувати здобувачів освіти до активної участі в 

студентському самоврядуванні. Допомагати студентському активу в 

організаційній роботі.  

2.2.11. Систематично відвідувати гуртожиток, вивчати соціально-

побутові умови здобувачів освіти.   

2.2.12. Підтримувати зв'язок з батьками здобувачів освіти, у разі 

потреби інформувати їх про неналежне відвідування занять, порушення 

правил внутрішнього розпорядку коледжу і академічну успішність.  

 

3. ПРАВА ТЬЮТОРА 

3.1. Тьютор має право:  

– вносити пропозиції цикловій комісії, відділенню, керівництву 

коледжу, Педагогічній раді раді щодо удосконалення виховної роботи, умов 

навчання і побуту здобувачів освіти;  

– відвідувати заняття в довіреній академічній групі, за згодою 

викладача, що його проводить;  

– мати доступ до відомостей про академічну успішність і навчальну 

дисципліну студентів, що містяться в документації відділення;   

– брати участь у вирішенні питань матеріального, морального 

заохочення здобувачів освіти, визначення дисциплінарних стягнень та інших 

питань навчання і побуту здобувачів освіти;   

– встановлювати контакти з батьками здобувачів освіти і членами їх 

сімей з метою їх інформування про навчання, дисципліну, проблеми 

здобувачів освіти тощо;  

– залучати викладачів і співробітників коледжу, студентів інших груп 

для проведення виховних заходів; 

– бути заохоченим матеріально за високий рівень досягнень у своїй 

роботі. 

 

 



4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Тьютор несе відповідальність:  

5.1. за неналежне виконання або невиконання своїх функційних 

обов'язків, передбачених цим положенням – у межах, визначених чинним 

законодавством;  

5.2. систематичне невиконання обов’язків, передбачених цим 

положенням є підставою для усунення особи від виконання обов’язків 

тьютора. 


