
Практичні рекомендації для викладачів та кураторів 

 

Рецепт щастя педагогам від Ш. Амонашвілі 

Візьміть чашу терпіння, налийте туди повне серце любові, вкиньте дві 

пригорщі щедрості, хлюпніть гумору, посипте добром і додайте якомога 

більше віри – і все те добре перемішайте. Потім намажте на шматок 

відпущеного Вам життя і пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху. 

Поради тим, хто віддає своє серце дітям 

 Завжди посміхайтесь. 

 Любіть кожну дитину і вчіть щастю любові. 

 Поповнюйте свої знання і вчіть щастю знань. 

 Проявляйте інтерес до життя дитини. 

 Допомагайте дитині знайти своє «я». 

 Радійте, коли дитина досягає успіху. 

 Культивуйте в собі великий дар терпіння. 

 Говоріть з дітьми спокійно. 

 Висловлюйте дітям подяку за роботу на занятті. 

 Слухайте своє серце, бо тільки своїм серцем дійдете до сердець дітей. 

 

10 заповідей до кураторського успіху 

Заповідь перша 

Ніколи не намагайся виховувати, перебуваючи в поганому настрої. 

Виховання студентів – це одне з найпрекрасніших занять куратора, і його 

неодмінно повинні супроводжувати хороший настрій, доброзичливість, 

прихильність до спілкування. 

Заповідь друга 

Ясно визначте, чого ви хочете від студента, і поясніть йому, а також 

дізнайтеся, що він думає з цього приводу. Найголовніше – вам треба 

переконати студента, що ваші виховні цілі – це і його цілі. 

Заповідь третя 

Надайте студенту самостійність, виховуйте, але не контролюйте кожен 

його крок. Допомагайте,але не виконуйте справи за нього. 



Заповідь четверта 

Не підказуйте готового рішення, а показуйте можливі шляхи до нього і 

розбирайте зі студентом його правильні і помилкові кроки до мети. 

Заповідь п’ята 

Не пропустіть моменту, коли досягнуто успіх. «Ти молодець, тому 

що…» 

Заповідь шоста 

Вкажіть помилку, відразу дайте оцінку і зробіть паузу, щоб студент 

усвідомив почуте. Будь-яке зауваження треба робити відразу після помилки, 

при цьому обов’язково відзначаючи хороше. 

Заповідь сьома 

Оцінюйте вчинок, а не особистість: сутність людини і її окремі вчинки 

не одне і теж. Не «ти поганий!», а «ти вчинив погано!» і поясніть коротко 

чому. 

Заповідь восьма 

Дайте студенту відчути (посміхніться, доторкніться), що співчуваєте 

йому, вірите в неї, хороші думки про нього, незважаючи на його помилку. 

Заповідь дев’ята 

Виховання – це послідовність цілей. Завдання куратора – своєчасно і 

точно підіймати планку, керуючись системою перспективних цілей. 

Заповідь десята 

Куратор повинен бути твердим, але добрим. Все добре в свій час, і 

треба вміти застосовувати різні методи в залежності від конкретної ситуації. 

Наснаги нам і терпіння! 

 

 

 

 

 



У роботі зі студентами-першокурсниками дуже важливо: 

 під час проведення занять використовувати інтерактивні методи 

навчання, мультимедійний супровід; доцільно добирати такі завдання, 

в яких студенти могли б виразити себе творчо, розкрити свій 

інтелектуальний потенціал; створити такі навчальні ситуації, в яких 

першокурсники могли б на свій розсуд обирати теми для більш 

детального розгляду дисципліни, вільно висловлювали б свою точку 

зору (це зробить заняття більш цікавим, актуалізує особистісну потребу 

глибоко зануритись у вивчення змісту дисципліни); 

 давати студентам домашні завдання поступово і наперед, чітко 

встановлювати час, реальний для їхнього виконання; 

 застосовувати спеціальні психолого-педагогічні прийоми для 

психоемоційного розвантаження; 

 організовувати цікаві заходи для студентів, адже яскраві позитивні 

емоції допоможуть відволіктися від рутинності учбового процесу; 

 звертати особливу увагу на прояви байдужості до навчання, 

відокремлення студента від групи, занурення у свій внутрішній світ, 

загальну пасивність; 

 дотримуватися етичних норм, поважати гідність студента, зважати на 

його точку зору, не залишатися байдужим до питань, які хвилюють 

першокурсника. 

 

Проблеми спілкування викладача та студента та основні умови їх 

поліпшення 

Вищий навчальний заклад відрізняється від школи змістом навчання і 

виховання, зміною їх форм. Основна функція вищого навчального закладу – 

формування особи фахівця. І саме цій меті має бути підпорядковане 

спілкування викладачів та студентів.  

Система вузівського педагогічного спілкування в ланці «викладач – 

студент» якісно відрізняється від шкільного самим фактом їх приєднання до 

загальної професії, а це значною мірою сприяє зняттю вікового бар'єру, що 

заважає плідній спільній діяльності викладачів та студентів. 
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Виділити основні вимоги до відносин «викладач – студент», «студент 

– викладач» можна таким чином: 

1. Взаємодія чинників співпраці і відомостей щодо організації 

виховного процесу; 

2. Формування духу корпоративності, колегіальності, професійної 

спільності з педагогом; 

3. Орієнтація системи педагогічного спілкування на дорослу людину з 

розвиненою самосвідомістю і тим самим подолання авторитарної виховної 

дії; 

4. Використання професійного інтересу студентів як чинника 

управління вихованням і навчанням і як основи педагогічної і виховної 

роботи. 

Взаємодія по лінії «викладач — студент» є одним з основних у всьому 

соціально-педагогічному процесі. Саме тут відбувається безпосередня 

«передача» всього різноманіття знань, інформації, установок, ціннісної 

орієнтації тощо, в цілій системі вищої освіти. 

У взаємодіях студентів і викладачів найбільш характерними є наступні 

причини конфліктів: 

 відмінності в ціннісних орієнтаціях; 

 нетактовність в спілкуванні; 

 відмінності у взаємних очікуваннях; 

 рівень професіоналізму викладача і успішність студентів. 

Створити належні комунікативні умови між викладачем та студентом 

можна за допомогою спеціальних умінь, які дозволяють зняти напругу і 

створити ситуацію відкритості, що сприятиме високій ефективності 

навчального процесу: 

1. Уміння керувати процесом взаємодії і фазами контакту: уміння 

продемонструвати щиру доброзичливість;  

використовувати принцип позитивного зворотного зв'язку для 

підвищення самооцінки учасників взаємодії, актуалізація їх особистісних 

ресурсів;  

відкрита демонстрація своїх почуттів, відносин; уміння «подати себе», 

створити свій позитивний образ;  



повідомити інформацію, цікаву всім, розповісти про якийсь факт 

емоційно виділяючи особистісне начало в ньому; 

навчитися керувати ініціативою під час контакту: зацікавлено слухати, 

погоджуватися з доводами, повторити якусь думку, висловлену студентом 

раніше, відреагувати мімікою на якусь дію студента (наприклад, покачати 

головою); 

розговорити самого некомунікабельного, визначити коло його інтересів 

(можна розповісти про якусь подію, поспостерігати за його реакцією, 

попросити оцінити і т.д.); 

завершити розмову, але так, щоб студенти цього не відчули; 

зменшити кількість прямих вимог, перейти на непрямі; 

уміння не втратити з поля зору інших при діалозі з одним. 

2. Уміння бути відкритим і комунікабельним у взаємодії. Часто 

викладач сам «комплексує», боїться показати свої хороші сторони, того, що 

втратить свій авторитет. Він вважає, що якщо він буде виглядати солідніше, 

то і студенти його будуть слухатися. А також часто студенти бояться 

виступати перед аудиторією, невпевненість у своїх силах тощо. 

3.Уміння перекладати спілкування на духовний, особистісний рівень. 

4.Уміння визначати «небезпечні зони» для спілкування: в яких 

випадках інша сторона може роздратуватися, стати більш агресивною, вміння 

поставити себе на місце іншої сторони і зрозуміти її реакцію, уміння 

проявляти у відносинах терпимість, повагу; 

6.Уміння знімати нервову напругу (здатність розслабитися). 

7.Уміння володіти своїм настроєм і створити собі гарний настрій і 

виразність особистості, позитивно впливати на взаємовідносини між 

суб’єктами освітнього процесу. 

Таким чином, контакт викладача зі студентами може бути: логічним 

(контакт думки), психологічним (контакт в зосередженості уваги 

студентів на інформацію і дії, які поступають від викладача), моральним 

(що забезпечує співдружність викладача і студентів). 

 


