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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське тьюторство -  соціальний проект Студентської ради 

Буковинського держаного медичного університету (далі БДМУ).

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 

року, Положення про організацію освітнього процесу у БДМУ, Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості БДМУ, Статуту Університету та 

іншими нормативними актами прийнятими Конференцією студентів БДМУ.

1.3. Діяльність тьюторів здійснюється у студентських групах першого курсу 

факультетів університету та фахового коледжу БДМУ.

1.3 Діяльність тьюторів є добровільною і здійснюється на волонтерських 

засадах.

1.4. Основною метою впровадження діяльності студентських тьюторів є 

створення консолідованого студентського середовища Університету, яке має 

спільні цінності та орієнтири.

1.5. Діяльність студентських тьюторів направлена на передачу інформації щодо 

особливостей освітнього середовища Університету за принципом «студент- 

студенту» («рівний-рівному») через довірливе спілкування на рівних.



2. Мета і завдання тьютора

2.1 Метою діяльності тьютора є адаптація студентів першого курсу до умов 

навчально-виховного процесу в БДМУ.

2.2 Завданнями тьютора студентської групи є:

^  поступове ознайомлення першокурсників із особливостями 

студентського життя в Університеті за принципом «рівний-рівному»;

^  ознайомлення першокурсників із структурними підрозділами 

Університету;

^  ознайомлення з кафедрами першого курсу та допомога в організації 

вивчення навчальних дисциплін першого курсу;

^  ознайомлення з принципами та правилами дотримання корпоративної 

етики;

^  роз’яснення спільно з кураторами академічних груп умов вільного 

доступу студентів до відповідної інфраструктури та інформаційних 

ресурсів, необхідних для навчання за освітньою програмою;

^  інформування першокурсників про діяльність представницьких та 

виконавчих органів студентського самоврядування і Студентської ради 

як вищого виконавчого органу студентського самоврядування;

^  залучення студентів до участі в органах студентського самоврядування 

університету;

^  роз’яснення спільно з кураторами академічних груп принципів 

академічної доброчесності та необхідність їх дотримання;

^  мотивувати першокурсників до самоосвіти та саморозвитку;

^  спільно з кураторами академічних груп проводити роботу щодо безпеки 

життя і здоров’я студентів-першокурсників;

^  ознайомлення з діяльністю Медико-психологічного центру БДМУ та 

роз’яснення можливості надання індивідуальних психологічних 

консультацій і проведення психологічних тренінгів з адаптації;

^  ознайомлення першокурсників із сайтом університету та сторінками 

підрозділів і кафедр, офіційними сторінками БДМУ в соціальних



мережах з питань навчання та інших питань студентського життя, 

громадської діяльності;

^  ознайомлення перш окурсників із структурними підрозділами БДМУ, 

діяльністю бібліотеки Університету;

^  допомога у реалізації культурно-мистецьких здібностей та участь у 

гуртках та студіях палацу «Академічний» студентів групи у 

різноманітних заходах університету.

3. Структура і організація роботи тьюторів

3.1 Тьюторів обирають та затверджують ш ляхом голосування студентські 

деканати факультетів та фахового коледжу БДМ У за поданням старост 

старших курсів (на основі попередньої заяви студентів, які бажають бути 

тьютером).

3.2 За кожною групою першого курсу закріплюється один тьютор, 

відповідної спеціальності старшого курсу.

3.3 Тьютором може бути студент 2-5 курсу денної форми навчання, який є 

активним учасником громадського життя університету.

3.4 Тьютори здійснюю ть свою діяльність відповідно до плану Студентської 

ради БДМ У, студентських деканатів факультетів та плану Студентської ради 

фахового коледжу БДМ У, плану роботи куратора академічної групи, а 

також М едико-психологічного центру БДМУ.

3.5 Кількість зустрічей тьютора з групою регулюється індивідуальним 

планом.

4. П РИ КІН Ц ЕВІ П ОЛО Ж ЕН Н Я

4.1. Положення про студентського тью тора затверджується рішенням 

Студентської ради БДМУ.

4.2. Зміни і доповнення до Положення виносяться на розгляд Студентської 

ради.

4.3. Положення про студентського тьютора оприлюдню ється на сайті.
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