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Сєвєродонецьк – 2021 р. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

З метою забезпечення комплексного підходу до організації навчання і 

виховання здобувачів освіти коледжу, підвищення ефективності і професійної 

спрямованості навчально-виховного процесу, підсилення впливу викладацького 

складу на формування особистості майбутніх фахівців за кожним відділом 

закріплюється викладач, що виконує функції класного керівника. 

Класні керівники відділів призначаються наказом директора коледжу з 

числа найбільш досвідчених викладачів. Викладач може буди залучений до 

класного керівництва тільки одного відділу. 

Всю виховну роботу класний керівник проводить у тісній взаємодії з 

викладачами відділу, профспілковою організацією, Студентською радою, 

головами циклових комісій і адміністрацією закладу. Безпосереднє керівництво 

і контроль за діяльністю класних керівників покладається на практичного 

психолога. 

Робота класного керівника входить в коло службових обов’язків викладача 

і передбачається його індивідуальним планом. 

2. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

Зобов’язаний 

 вивчати здібності, ділові якості, риси характеру, сімейне і матеріальне 

становище здобувачів освіти; 

 формувати колектив відділу і цілеспрямовано керувати його 

діяльністю; надавати допомогу активу в усіх питаннях громадської діяльності; 

 здійснювати контроль за дотриманням вихованцями норм поведінки, 

внутрішнього розпорядку коледжу; 

 вести необхідну документацію (відомості семестрової успішності, 

залікові книжки, характеристики здобувачів освіти, журнал класного керівника); 

готувати матеріали до засідань стипендіальної комісії, педагогічної ради з питань 

навчально-виховного процесу; 

 складати річний план виховної роботи відділу і затверджувати його у 

практичного психолога; 

 створювати умови для всебічного розвитку вихованців і виявлення 

ними своїх здібностей і нахилів; 

 організовувати і проводити виховні години зі студентами (1-2 р. на 

місяць), надавати допомогу адміністрації коледжу у проведенні загальних 

заходів, бути присутніми на них і залучати до них студентів свого відділу; 

 надавати навчально-методичну допомогу здобувачам освіти, 

залучаючи для цього викладачів різних дисциплін і старших студентів; 
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 виявляти причини неуспішності здобувачів освіти, організовувати 

профілактичну роботу з попередження пропусків занять без поважних причин та 

неуспішності; 

 подавати пропозиції щодо розподілу премій і матеріальної допомоги 

здобувачам освіти; 

 цікавитись побутом здобувачів освіти і їх життям у позаурочний час, 

відвідувати їх за місцем проживання не менше 1 р. щомісячно; 

 надавати допомогу медичним працівникам в організації медогляду 

здобувачів освіти і проведенні щеплень. 

Має право 

 бути присутнім на навчальних заняттях, екзаменах та інших формах 

контролю здобувачами освіти свого відділу; 

 встановлювати контакти з батьками вихованців, проводити батьківські 

збори, виходити з пропозиціями на батьківських зборах про матеріальну 

допомогу навчальному закладу; 

 брати участь у розподілі молодих фахівців; 

 виносити на розгляд адміністрації, педагогічної ради, семінару класних 

керівників пропозиції, спрямовані на подальше удосконалення навчально-

виховного процесу, моральне та матеріальне заохочення здобувачів освіти за 

успіхи у навчанні та активну участь у громадських заходах, застосування до них 

стягнень за порушення правил внутрішнього розпорядку, відрахування з 

контингенту або поновлення на навчання тощо; 

 користуватись усіма необхідними даними про здобувачів освіти у 

процесі виховної роботи з ними. 

 основними критеріями ефективності роботи класного керівника є 

високий рівень показників навчальної роботи, дисципліни і громадської 

діяльності здобувачів освіти відділу. Ефективність роботи класного керівника 

враховується під час його атестації як викладача. 

 

 

 

 

Положення розглянуто  
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