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Сучасний період розвитку суспільства в нашій державі відкриває 
широкі можливості для оновлення змісту освіти, що дає змогу форму-
вати духовно багату націю. Це обумовлює новий підхід до виховання 
студентської молоді. Виникла  потреба у формуванні творчої особис-
тості майбутнього спеціаліста, який зміг би розв’язувати як щоденні, 
так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а 
прогрес нації.  

Роль інституту кураторства в сучасних умовах – допомогти розіб-
ратись і організувати, а не нав’язувати погляди, не підміняти студента 
в його діяльності.  

До функцій інституту кураторства вищої школи належать вихов-
на, організаторська, методично-інформаційна, координаційна, соціаль-
но-спрямовуюча. 

Виховна функція інституту кураторства включає вплив через сис-
тему різноманітних виховних заходів на формування наукового світо-
гляду студентів, їх емоційних, духовно-моральних, вольових, етичних, 
естетичних, фізичних, професійних якостей. Вона здійснюється у по-
всякденній роботі з молоддю і передбачає постійний вплив педагога на 
її свідомість. 

Організаторська функція полягає в ініціюванні куратором органі-
зації виховних заходів, їх попередній підготовці (планування, проекту-
вання якісної реалізації задуму), здійсненні запланованого, аналізі до-
сягнутих результатів. 

Координаційна функція інституту кураторства ВНЗ виглядає як 
узгодження, приведення до відповідності якихось задумів, розмежу-
вання часу їх реалізації з часом реалізації інших планів тощо. 

Соціально-спрямовуюча функція має на меті спрямування життє-
діяльності молоді з врахуванням потреб суспільства, взаємостосунків у 
ньому, поділів його на групи, партії, течії. 

Окрім цього, важливим є те, щоб робота в межах інституту кура-
торства не йшла в розріз із студентським самоврядуванням, а допов-
нювала б його, утворюючи єдину демократичну виховну систему. 
Особливо потрібним у сучасних умовах уявляється забезпечення взає-
модії студентів із численними структурами і службами академії, які 
здійснюють навчальну й позанавчальну діяльність, в організації спеці-
альних заходів, особливо загального характеру. 



Удосконалення функцій інституту кураторства і підвищення ефе-
ктивності його роботи передбачає  цілеспрямовану діяльність за таки-
ми напрямами: 

- проведення з кураторами спеціальних тренінгів і семінарів, на 
яких вони одержують інформацію про вікові особливості студентів, 
про результати діагностики їх індивідуальних якостей та інтересів, про 
специфіку взаємодії зі старшими студентами, про нові методи та під-
ходи у сфері консультування і підтримки студентів;  

- організація в академії спеціальної діагностичної й консульта-
тивної служби для кураторів і викладачів з метою постійної підтримки 
і розв’язання складних професійних ситуацій;  

- регулярне проведення кураторських міжвузівських нарад за 
участі адміністрації ВНЗ для окреслення та розв’язання загальних про-
блем;  

- організація на базі академії міжвузівських конференцій з пи-
тань удосконалення роботи кураторів та обміну досвідом роботи в да-
ній сфері;  

- видання пам’ятки та методичних рекомендацій для допомоги 
кураторові з оновленою інформацією про особливості роботи зі студе-
нтами. 

Представлений аналіз основних функцій інституту кураторства 
вищої школи у сучасних умовах має на меті підвищення ефективності  
його роботи в напрямі становлення молодих людей як майбутніх фахі-
вців і громадян своєї держави. 

 
 


