
Правила програми менторства 
Клубу випускників Львівської 
політехніки
Ці правила визначають порядок участі в Програмі менторства Клубу випускників 
Львівської політехніки і є обов’язковими для всіх учасників цієї програми. 

1. Загальні засади

1.1. Місією Програми менторства Клубу випускників Львівської політехніки (далі - 
Програма) є створення унікальних можливостей досягнення успіху для її учасників 
через професійний та особистісний розвиток.

1.2. Метою Програми є сприяння особистому та професійному зростанню студентів та
випускників Львівської політехніки (незалежно від їхнього віку) під наглядом експертів-
менторів - визнаних фахівців з різних галузей, які:

● підтримають учасників програми у прийнятті викликів та пошуку власного шляху 
досягнення цілей;

● допоможуть у розвитку міжособових компетенцій;
● на власному прикладі покажуть ефективні способи збільшення професійної та 

особистісної ваги учасників.

1.3. Ментор Програми - фізична особа, яка має особистий досвід професійного успіху, 
визнає і дотримується правил Програми і погоджується здійснювати консультування 
учасників Програми на безоплатній основі у форматі та в обсязі, визначених цими 
Правилами.

1.4. Аплікант Програми - фізична особа, яка є учасником Клубу випускників Львівської
політехніки, визнає і дотримується правил Програми та подала заявку на отримання 
безкоштовних консультацій від одного чи багатьох менторів Програми у форматі, 
визначеному цими Правилами. 

1.5. Чемпіон Програми - аплікант Програми, якого обрали один або більше менторів 
для консультування, і який розпочав роботу з певним ментором в межах одного із 
сезонів Програми.

1.6. Сезон Програми - обмежений часовий період, на який формуються пари ментор-
чемпіон для консультування; дату початку та тривалість кожного сезону визначає 
Організатор.

1.7. Організатором програми є Клуб випускників Львівської політехніки, який здійснює 
керівництво Програмою.



2. Права та обов’язки менторів

2.1. Ментори мать право:
● самостійно обирати чемпіонів, яких вони консультуватимуть, з числа аплікантів 

програми, які вказали їх у заявці як одного з бажаних менторів;
● самостійно визначати можливі формати консультування (зустрічі, віддалене 

спілкування, екскурсія на робоче місце тощо);
● самостійно визначати можливі мови спілкування з чемпіонами (для менторів з 

України обов’язковою є українська мова);
● в будь-який момент припинити участь у сезоні програми, якщо на це є поважні 

причини, повідомивши їх Організатору;
● в будь-який момент припинити консультування певного чемпіона, якщо на це є 

поважні причини, повідомивши їх Організатору;
● звертатися до Організатора із порадами та конструктивною критикою щодо 

Програми.

2.2. Ментори зобов’язуються:
● надати Організатору достовірну інформацію про себе включно з особистим 

фото, яка буде розміщена Організатором у вільному доступі в мережі Інтернет;
● обрати принаймні одного чемпіона з числа аплікантів програми, які вказали їх у 

заявці як одного з бажаних менторів;
● приділити чемпіонам час у обсязі не меншому, ніж запропонований 

організаторами;
● не припиняти участь у сезоні Програми і/або не припиняти консультування 

певного чемпіона без поважних причин;
● після завершення сезону прозвітувати про результати консультування у 

форматі, запропонованому Організатором;
● прагнути до приязного конструктивного спілкування з чемпіонами та 

Організатором;
● у випадку виникнення конфліктних ситуацій з чемпіонами звернутися до 

Організатора.

2.3. Ментори зобов’язуються безоплатно та доброчесно консультувати своїх 
чемпіонів, тобто:

● сприяти їм у досягненні їхніх цілей;
● надавати їм лише достовірну інформацію;
● ділитися власним досвідом;
● не збирати і не поширювати особисті дані чемпіонів, які ментори можуть 

дізнатися в процесі консультування;
● не зловживати довірою чемпіонів та ставитися з повагою до них та їхнього часу.

3. Права та обов’язки аплікантів та чемпіонів.

3.1. Апліканти програми мають право:
● отримати інформацію про менторів, які беруть участь в сезоні, у обсязі, 

визначеному Організатором;



● самостійно обрати бажаних менторів.

3.2. Стаючи чемпіоном, аплікант програми зобов’язується послідовно і  
доброчесно досягати своїх цілей за підтримки ментора, тобто:

● ставитися з повагою до ментора та його часу, зокрема дотримуватись графіку 
консультацій, узгодженого з ментором;

● не зловживати довірою ментора;
● прагнути до приязного спілкування з ментором;

3.3. Права чемпіона:
● одержати консультації від ментора у обсязі, визначеному Організатором;
● в будь-який момент припинити участь у сезоні програми, якщо на це є поважні 

причини, повідомивши їх Організатору;
● звертатися до Організатора із порадами та конструктивною критикою щодо 

Програми.

3.4. Обов’язки чемпіона
● не припиняти участь у сезоні Програми без поважних причин;
● після завершення кожного місяця сезону звітувати про результати 

консультування у форматі, запропонованому Організатором;
● прагнути до приязного конструктивного спілкування з ментором та 

Організатором.

4. Подання заявок на участь та процедура відбору.

4.1. Апліканти подають заявки на участь у Програмі на офіційному веб-сайті Клубу 
випускників Львівської політехніки (https://lpalumni.club). 

4.2. Під час подання кожної заявки апліканти вказують конкретного ментора, з наявних 
у поточному сезоні, консультацію якого вони хотіли б отримати. В межах одного сезону 
аплікант може подати заявки максимально до трьох менторів.

4.3. У заявці аплікант вказує причини своєї участі у Програмі та чому він має бажання 
отримати консультації саме цих менторів.

4.4. Після завершення кінцевого терміну подання заявок ментори здійснюють їхній 
розгляд. Вибір аплікантів менторами базується виключно на вмісті заявки (для 
менторів усі заявки є анонімними).

4.5. У випадку, коли одного апліканта обрало одразу декілька менторів, рішення щодо 
вибору одного з них приймає аплікант. 
4.6. Після того, як ментори оберуть аплікантів, Організатор надає парам ментор-
чемпіон контакти одне одного і процес консультування починається.

4.7. Пари ментор-чемпіон, які не провели принаймні однієї консультації за перший 
місяць сезону, будуть скасовані Організатором.



4.8. В кінці кожного місяця програми чемпіони роблять публічний звіт про перебіг 
процесу консультування та розміщують його на своїх сторінках у соціальних мережах 
Facebook і/або Instagram (відео або текст із ілюстративним зображенням) з 
обов’язковим позначенням офіційних сторінок Клубу випускників Львівської політехніки 
та Програми. За відсутності облікових записів у соціальних мережах Facebook і/або 
Instagram чемпіони надсилають звіт Організатору, який розмістить його на офіційних 
сторінках Клубу випускників Львівської політехніки та Програми.

4.9. В кінці сезону чемпіони та ментори окремо готують підсумковий звіт про свою 
участь у Програмі у форматі, описаному в п. 4.8.

4.10. В кінці сезону чемпіони та ментори надають непублічний відгук про Програму, 
заповнюючи форму зворотнього зв’язку, надану Організатором.

5. Правила поточного (першого) сезону Програми

5.1. Тривалість першого сезону Програми - 3 місяці з 15 жовтня 2019 р. до 15 січня 
2020 р.

5.2. Термін подання заявок - з 16 вересня до 10 жовтня 2019 р.

5.3. Організатор планує залучити 30 менторів для цього сезону.

5.4. Ментори приділяють кожному зі своїх чемпіонів не менше 4-х годин консультування
на місяць (не менше 12 годин протягом сезону).
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