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Виховання – поняття багатогранне. Його не можна 
сприймати у одному значенні. Виховання – це єдність засобів, 
процесу і результату. Процес виховання – це взаємодія педагога і 
вихованців при активності обох сторін. 

Педагог гуманіст В.О Сухомлинський писав: «Кожна 
миттєвість роботи, яка зветься виховання, - це творіння 
майбутнього». 

Зміни в розвитку продуктивних економічних відносин 
вимагають постійного оновлення шляхів, форм і методів у вихованні 
молоді. Стає запитання: «Хто він, сучасний класний керівник 
(куратор студентської групи)?». 

Класний керівник, куратор - головний вихователь, 
формальний і фактичний лідер групи, організатор, витівник, 
помічник, опікун, координатор, співпрацівник.  Але головне – він 
творча людина, яка призначена створити всі умови для самореалізації 
кожного зі своїх вихованців. 

У Житлово – комунальному технікумі ХНАМГ робота 
класного керівника включає, перш за все створення виховуючого 
середовища для соціальної адаптації колишніх школярів до 
студентського життя, формування інтелектуального і творчого 
потенціалу студентів, залучення до культурного життя технікуму. 

Його функціями є  інформування, організація життя групи і 
сприятливого психологічного клімату, рішення оперативних задач, 
забезпечення дотримання студентською групою внутрішньої 
дисципліни, формування взаємовідношення у системі «викладач-
студент». 

Але  працю класного керівника не можна зводити тільки до 
контролю за успішністю студентів, і відвідуваністю ними навчальних 
занять. Треба навчити студентів вчитися, допомогти адаптуватися в 
умовах студентського побуту, збудити у студентів інтерес до 
навчання. Для цього організуються зустрічі з фахівцями обраної 
спеціальності, проводяться зацікавлені бесіди, а у всіх групах 
спеціальностей зелене будівництво і промислове квітництво 
організують екскурсії по скверам і паркам Харкова та інших міст 
України, а за допомогою комп’ютера, і інших держав. На 
спеціальності зелене  будівництво і садово-паркове господарство та 
промислове квітництво ми називаємо ці заходи «екскурсія зі 



спеціальності». Такі «екскурсії» дають можливість «згуртувати», 
студентську групу. Спаяний, дружній колектив – великий успіх і для 
самих студентів, і для класного керівника та і для адміністрації 
технікуму. Щоб цього добитися треба як можна більше спілкуватися 
зі студентами, бути поруч у кожну вільну хвилину, треба стати  
«товаришем», «мамою» або «татком», «сестрою» або «братом», бути 
прикладом для своїх вихованців. 

Так як виховання – одна з форм роботи зі студентами і , як 
будь –яка діяльність, безпосередньо залежить від того враження, яке 
створюється і підтримується у студентів про класного керівника, то 
керівник  групи повинен відповідати складовим  іміджу куратора у 
вищому учбовому закладі: 

− Професіоналізм; 
− Компетентність; 
− Гуманітарна освіченість; 
− Володіння психологією, етикетом, фасцинацією  та 

атракцією. 
Можна зробити висновок, що класне керівництво – це не 

обов’язок, не доплата до заробітної плати, це стан душі. 
 

 


