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У статті обґрунтовано роль куратора групи,його значення на 

формування духовно-національних вимірів студентів ;висвітлено процес 

становлення студентів в межах коледжу. 
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Вища освіта - вирішальна ланка професійного формування майбутніх 

фахівців. Вона виконує важливе соціальне завдання розвитку 

інтелектуального потенціалу України, забезпечення висококваліфікованими 

спеціалістами галузей народного господарства, науки та культури. Сучасна 

вища освіта може сприяти відродженню національно-культурних традицій, 

затвердженню гуманістичних, демократичних основ суспільного життя, 

економічному та духовному розвитку країни. 

„Важливою умовою реалізації вищою освітою її значного потенціалу є 

побудова на нових методологічних, теоретичних, методичних засадах не 

тільки навчального, а й виховного процесу. В суспільстві здійснюється 

переосмислення системи культурних, національних, духовних цінностей. 



Значні зміни відбуваються в світогляді та потребах студентської молоді. Все це 

обумовлює необхідність оновлення змісту процесу виховання, засобів 

діяльності осередків виховної роботи, які повинні стати 

культуровідповідними та ефективними". 

Для навчання в педагогічний коледж вступають випускники 

загальноосвітніх, спеціалізованих навчальних закладів, у яких абітурієнти 

одержують свідоцтво про неповну середню освіту. Тому становлення 

світогляду відбувається саме під час навчання в нашому навчальному закладі. 

Демократичний, толерантний підхід до першокурсників дає можливість 

перший місяць розкрити свої здібності. Адаптація в навчальному процесі 

проходить під наглядом куратора групи, психолога, членів адміністрації, тому 

виховний потенціал вони сповна реалізують перший місяць. Спочатку слід 

дати „дітям" зрозуміти, що співати, танцювати, декламувати вірші, гуморески, 

прозові уривки - це чудово, показати самим куратором свої здібності (по-

співати, пожартувати, поділитися своїм невдалим досвідом в іронічній формі), 

тобто зняти психологічний тиск. Важливо саме в цей момент організувати 

вечори знайомства саме в межах однієї групи. Щирість куратора - це перше 

підґрунтя добрих стосунків у групі. Але організатор студентських справ 

повинен піклуватися про власний інтелектуальний досвід, щоб у необхідний 

час зацікавити фрагментами цікавих історичних подій, уривків з відомих книг, 

новітніми інформаційними технологіями. Робити треба це непомітно, 

жартуючи, щоб студенти підсвідомо кожного разу пересвідчувалися в 

користі знань. 

Після перших кроків знайомства бажано подати ініціативу про 

екскурсійну подорож, але дати можливість самим обрати місце. Витративши 

певний час на переїзд з одного міста в інше, можеш почути ряд трагічних, 

веселих історій із життя студентів. Це дасть дорогоцінний матеріал для 

подальшого спілкування. 

Через місяць-півтора настав час обрати органи самоврядування, щоб не 

помилитись у вибраних лідерах. Але не слід вважати, що тепер роль куратора 



виконана, бо непомітний контроль ви будете здійснювати всі чотири роки 

навчання. Деякі куратори груп скаржаться на те, що не читають лекції в тих 

групах, у яких працюють. Це не може зіпсувати процес спілкування, а 

навпаки, ви зможете залучитидо позанавчальної роботи (драматичний 

гурток, фольклорний клуб, інтелектуальний центр тощо). Дуже вдалим 

рішенням, на нашу думку, є організація діяльності фольклорного клубу, який 

ми назвали „Лелія". М.Поганіні писав: „Треба сильно відчувати, щоб інші 

відчували". Студенти ретельно вивчають народну мудрість, збагачують 

народознавчу скарбничку матеріалами, записаними з вуст своїх батьків, 

бабусь, інших родичів. Починаємо „Обжинками" на сцені актової зали, 

беруть участь усі. Гостями запрошуємо молодшокурсників, бо перший виступ 

може бути не зовсім ідеальним. Під час підведення підсумків намагаємося 

подякувати всім, простимулювавши їхнє почуття самовпевненості, а потім 

спитавши їх: „Що вам не сподобалось?" Як правило, вони помічають те, на 

що слід звернути увагу. Націлюючи на подальшу пошукову діяльність, 

поступово готуємося до Різдвяних привітань. Це традиційне виїзне свято, 

коли в кожній аудиторії група ряджених вітає студентів коледжу, викладачів, 

членів адміністрації. Перші виступи починаються кволо, а під кінець   

„гастролей" їх важко зупинити. Всі чотири роки навчання без нагадувань 

вони готуються до виступів. Усім дуже подобається, коли глядачі 

підспівують, аплодують протягом вертепу. Виходячи на зимову сесію, 

студенти у стані емоційного підйому позитивно складають модулі (на 1 курсі 

якість знань - 50 %, на 4 курсі - 89 %). Після зимових канікул пропонуємо 

коледжне свято Масляної, яке проходить на дворі з усіма необхідними 

атрибутами (ряджені, коні, сани, опудало зими, хороводи, танці, млинці). На 

ярмарку грошовими еквівалентами є бонуси, отримані за жарт, анекдот, 

пісню. Отже, поступова зацікавленість заохочує студентів до студентського 

життя (беруть участь у олімпіадах, захисті дослідницьких робіт, у органах 

коледжного самоврядування, студентській газеті тощо). Активним прийомом 

переконання є участь куратора групи в усіх ініціативах студентів. Підведення 



підсумків у кінці навчального року дає право кожному висловити свою точку 

зору: ,Чи подобається їм життя в коледжі? Що вони хотіли змінити в 

позанавчальній роботі? З якими цікавими людьми хотіли зустрітися? Чи 

були ви в театрі?" 

На другому курсі вже всі студенти усвідомлюють основне завдання - 

громадська діяльність у коледжі стимулює формування духовних вимірів 

молодої особистості. Тому з ініціативами виходять на засідання старостату, 

студентського парламенту; на зустрічах з членами адміністрації тощо. 

Важливо надалі зміцнювати інтелектуальну підготовку, переконуючи їх у 

необхідності залучення до пошукової, дослідницької роботи з різних 

навчальних предметів. Студенти з великим задоволенням відвідують 

драматичний театр, вернісажі, виставки. 

Традиції міцніють, а разом з тим збагачується громадський досвід 

майбутніх педагогів, які з великим задоволенням працюють з молодшими 

школярами. Проведена анкета в кінці 3 курсу: Чи хочеш ти працювати в 

школі?"- дає такі результати: всі хочуть працювати в школі, але турбуються 

про можливість забезпечити собі робоче місце. 

На 4 курсі члени студентського парламенту повністю беруть на себе 

відповідальність про проведення позанавчальної роботи, по здійсненню 

контролю за успішністю знань студентів. 

Важливою ланкою в процесі формування духовності студентів займають 

батьки, які повинні знати, чим займаються їх діти в педагогічному коледжі. 

Тому ми часто залучаємо батьків до виховних заходів („Сімейні традиції"", 

„Родинні витівки", „Різдво Христове в моїй родині"). Ще Гегель говорив: 

„Важливіше від материнського виховання не має нічого, бо воно формує 

мораль як почуття". 

Кожної миті куратор групи продовжує виховувати старшокурсників, бо 

наслідки цього довготривалого процесу будуть відомі через декілька років, 

під час випробувань в освітянській ланці та подальшого бажання у 

спілкуванні з куратором. Л.М.Толстой писав: „Потреба в освіті закладена в 



кожній людині; народ любить освіту, як любить та шукає свіже повітря для 

дихання". Тільки ініціативні, енергійні молоді педагоги зможуть повести за 

собою підростаюче покоління заради однієї мети - любити та поважати свою 

батьківщину, жити і працювати для благополуччя рідної неньки України. 

 


