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Культурна освіта важлива складова у процесі формування 

особистості майбутнього фахівця. Вона покликана давати своєрідну  

метасистему знань, які б дозволяли молоді адаптуватися в сучасних умовах 

життя, професійній діяльності, знаходити своє місце в соціумі, але не 

розчинятися в ньому, не втрачати своєї індивідуальності, а зберігати й 

розвивати себе. Значну допомогу у цьому надає інститут кураторства. 

Сучасна молодь, виходячи у велике життя, не завжди готова до 

випробувань на зрілість характеру. Добре, якщо батькам вдалося зберегти 

контакт із дитиною і вони підтримують її прагнення бути самостійною 

особистістю. На жаль, бувають непоодинокі випадки, коли такий контакт 

із батьками втрачений і молода людина не має можливості вільно 

спілкуватися, обговорюючи свої ідеї і проблеми. Куратор має можливість 

стати такою людиною, яка підтримає, вислухає і зможе дати пораду 

студенту. Таке спілкування необхідне молодим людям. Вони намагаються 

жити дорослим життям, але не завжди знають як вчинити правильно в тій 

чи іншій ситуації. Доброзичлива порада дорослої людини із досвідом іноді 

може зробити більше, ніж теоретичні знання. Так, сучасні студенти 

виховані за допомогою Інтернету та телебачення насичені інформацією, а 

у повсякденному житті потребують елементарної людської участі і уваги. 

Іноземні студенти, які навчаються у нас опиняються у більш 

складному становищі, оскільки не можуть спілкуватися вільно російською 

чи українською мовами на перших курсах. Як правило, вони представники 

традиційних суспільств, отже, родина відіграє істотну роль у житті 

кожного. Тут виникає подвійна проблема: відсутність сім’ ї поряд і 



представники іншої культури навколо. Такий культурний шок істотно 

впливає на самопочуття і поведінку студентів перших курсів. Отже, нашим 

завданням є підтримка і пояснення різних моментів нашого життя. 

Важливо концентрувати увагу на тих моментах, які нас поєднують і 

зрозумілі всім людям. Людям усього світу близькі та зрозумілі такі 

цінності як Дружба, Любов, Братерство, Співчуття, Труд, бажання дбати 

про близьких й бути корисними суспільству.  

      Отже, інститут кураторства надає можливість молодим людям у 

неформальній обстановці вирішувати проблеми спілкування із дорослими, 

отримуючи необхідні поради та психологічну допомогу. Це вимагає 

значної психолого-педагогічної майстерності кураторів. Куратор сам має 

бути не тільки високопрофесійним фахівцем, але й цікавою, 

доброзичливою людиною готовою допомогти, і обов’язково, сповненою 

любові до людей. Адже, як кажуть, без любові все – ніщо! 

Обов’язок без любові робить людину роздратованою, 

Відповідальність без любові робить людину безцеремонною, 

Справедливість без любові робить людину  жорсткою, 

Правда без любові робить людину  критиканом, 

Виховання без любові робить людину дволикою, 

Розум без любові робить людину  хитрою, 

Привітність (ввічливість) без любові робить людину лицемірною, 

Компетентність без любові робить людину непоступливою, 

Влада без любові робить людину насильником, 

Честь без любові робить людину високомірною, 

Багатство без любові робить людину жадібною, 

Віра без любові робить людину  фанатиком.       

 


