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Актуальність. Сучасні трансформаційні зміни в освіті 
зорієнтовані на формування у майбутніх фахівців не тільки 
професійних здібностей і вмінь, але й навичок соціальної 
комунікації та взаємодії, вміння працювати в команді. Для 
здобувачів освіти медичних спеціальностей такі вміння є 
вкрай важливими, оскільки саме навички роботи в коман-
ді є показником успіху всього медичного колективу. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Інститут 
кураторства є предметом вивчення багатьох дослідників-
суспільствознавців, серед яких варто виокремити С. Ро-
манову [9], В. Буряка [2], О. Некрасову [6], Т. Волковницьку 
[4], В. Тернопільську [10], Р. Абдулова [8], Ю. Борисенка [1],  

С. Омельченко [7] та багатьох інших. Основну увагу вони 
концентрують на ролі та місці куратора в освітньому про-
цесі, основних аспектах роботи куратора в академічно-
му середовищі, а також проблемах, із якими стикаються 
під час взаємодії зі здобувачами освіти та колективом  
викладачів. 

Такі дослідники як: І. Авдєєва, І. Мельникова [5], М. Со-
ловей, В. Демчук [3] у своїх дослідженнях наголошують на 
необхідності використання куратором у роботі з акаде-
мічними групами інноваційно-комунікативних технологій 
фасилітаційної взаємодії з метою покращення процесу со-
ціальної адаптації студентів до освітнього процесу. 

Проаналізовані основні завдання, функції та напрями роботи, які здійснюються педагогом-куратором у процесі фасилітацій-
ної взаємодії зі здобувачами освіти в межах особистісно-орієнтованого освітнього процесу; досліджені організаційні умови 
соціальної адаптації здобувачів освіти до навчання у закладі фахової передвищої освіти та найпоширеніші форми роботи 
куратора зі студентами в період адаптаційної кризи.
Ключові слова: куратор; суб’єктність; суб’єкт-суб’єктні відносини; фасилітація; фасилітаційна взаємодія; ключова компетент-
ність; адаптаційні здібності; соціальна адаптація

А

Prokopenko Viktoriіa, Andreiko Svitlana, Dashevsky Igor. The role of a curator in the optimization process of social adaptation 
of medical students of vocational education institutions.
The article defines the content and place of the phenomenon of facilitation in humanistic-oriented pedagogical activity. The main tasks, 
functions and directions of work performed by a curator during the facilitation process interaction with students within the personality-
oriented educational process are analyzed. The key problems faced by future medical workers when adapting to a new educational space 
are revealed. The influence of the adaptive abilities of the individual on the activity of the process of his comfortable psycho-emotional 
integration into the academic team is determined. The standard criteria necessary for a curator to make an accurate assessment of the level 
of adaptability of both the individual and the academic group as a whole are outlined. The organizational conditions of social adaptation 
of students to study at vocational education institutions and the most common forms of work of the curator with students during the 
adaptation crisis are investigated.
Key words: curator; subjectivity; subject-subject relations; facilitation; facilitation interaction; key competence; adaptive abilities; 
social adaptation
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Виділення невирішених раніше частин загальної  
проблеми. У контексті ефективної діяльності інституту 
кураторства у закладах фахової передвищої освіти, нині 
маловивченим залишається аспект, пов'язаний із покра-
щенням соціальної адаптації майбутніх фахівців медичної 
галузі до освітнього процесу через призму специфічної 
фасилітаційної взаємодії.

Мета статті: проаналізувати основні завдання, функ-
ції та напрями роботи куратора зі студентами фахової 
передвищої освіти, що зорієнтовані на покращення со-
ціальної адаптації здобувачів освіти в освітньому середо-
вищі через призму фасилітаційної взаємодії між усіма 
суб’єктами освітнього процесу.

Викладення основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність, гнучкість, уміння спілкуватися, аргументовано 
відстоювати свою позицію, залученість до спільної спра-
ви та уміння брати на себе відповідальність – це ті компе-
тентності, що стоять на порядку денному закладу фахової 
передвищої освіти. Без них неможливе становлення про-
фесіонала своєї справи, фахівця, який здатен адекватно 
реагувати на виклики часу та професії, швидко навчатися, 
адаптуватися до нових умов, не втрачаючи при цьому про-
дуктивності. І тут постає питання: коли ці компетентності 
формуються, і що цьому процесу буде сприяти? Безпере-
чну першість у процесі формування вищезазначених на-
вичок мають гуманітарні дисципліни, потенціал яких у 
даному напрямі просто безмежний. Саме гуманітарна під-
готовка відкриває можливості для «прокачування» вмінь 
ефективно взаємодіяти в команді, активно слухати, кри-
тично мислити та відстоювати свою думку. Але це не єди-
ний шлях. 

У цьому контексті не менш важливими є навички 
суб’єктної взаємодії здобувачів освіти в академічній групі. 
Академічна група – це перший етап соціалізації студента-
першокурсника у межах закладу освіти, а тому важливо 
створити такі умови, які б дозволили максимально реалі-
зувати його потенціал та створити передумови для форму-
вання корпоративної свідомості всіх учасників освітнього 
процесу.  

Важлива роль у цьому процесі належить куратору. Часто 
роль куратора зводиться до простого посередництва між 
адміністрацією та здобувачами освіти. Однак сучасні тен-
денції освіти свідчать про важливість відходу від подібних 
формалізованих відносин і актуалізують роль куратора в 
організації якісного, гуманістично-орієнтованого освіт-
нього середовища. Особливості функцій куратора поля- 
гають у тому, що він може забезпечити компонент ціліснос-
ті у підході до формування особистісного, соціального та 
професійного аспектів розвитку здобувача освіти, тобто 
охопити цей процес максимально всеосяжно. 

Метою будь-якого педагогічного процесу є формування 
особистості, здатної до творчого саморозвитку. Основною 
характеристикою особистісно-орієнтованого навчання є 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу. 

У ній педагог-куратор стосовно здобувачів освіти виступає 
в першу чергу у ролі фасилітатора. Саме явище фасилітації 
на практиці втілюється через систему різноманітних при-
йомів, методів і технологій навчання та виховання. Проте в 
її основі лежить певний набір світоглядних цінностей і рис, 
які нерозривно пов’язані зі способом життя та мисленням 
педагога-куратора. 

Для покращення фасилітаційної взаємодії між здобува-
чами освіти та викладачем, останньому варто дотримува-
тися низки особистісних настанов, які передбачають фор-
мування довірливих стосунків між суб’єктами освітнього 
процесу за допомогою вираження «щирості», «відверто-
сті» та «самовираження» у спілкуванні, відкритості власних 
думок для транслювання їхньому оточенню. 

Особливо важливий приклад куратора для майбутніх 
медичних працівників, зокрема, медичних сестер, оскіль-
ки гуманність і вміння співпереживати у виконанні ними 
свого професійного обов’язку є першочерговими для збе-
реження та підтримання життя пацієнтів. Такий підхід уне-
можливить «сухе», формальне ставлення до роботи, що не-
припустимо для медичного працівника. Формування його 
позитивного морального образу відбувається в процесі 
виховання основних моральних і професійних якостей, 
прикладом яких має бути сам куратор. Медична сестра 
повинна уміти достойно репрезентувати себе у колективі, 
оскільки лише в умовах колективної праці у медичних пра-
цівників формуються позитивні моральні якості, зокрема, 
терпіння, витримка, повага до хворої людини.

Отже, наскрізною лінією всього освітнього процесу є 
особистий досвід і світогляд того, хто навчається, під регу-
льованим керівництвом того, хто навчає.

На основі цього можна сформулювати ключові завдан-
ня куратора у процесі такої взаємодії. До них відносимо: 
сприяння усвідомленню всіма її учасниками вимог, які ста-
вить перед освітнім процесом заклад фахової передвищої 
освіти; забезпечення формування алгоритму зворотної 
реакції на потребу соціальної ситуації; допомога на всіх 
етапах самостійного пошуку здобувачами освіти відпові-
дей на виклики освітнього середовища.

Для їх успішної реалізації педагогу-куратору та академіч-
ному колективу варто реалізувати наступні етапи. До них 
належать: залучення кожного здобувача освіти до взаємо-
дії через стимулювання впевненості та спонтанності у своїх 
відповідях під час діалогу; спільний пошук альтернативних 
рішень дискусійної проблеми, що, безумовно, сприяють 
формуванню самостійної пізнавальної діяльності суб’єктів 
взаємодії, їхнього критичного мислення та колективної 
відповідальності; підтримка один одного з метою само-
стійної активності до творчої самореалізації як у процесі 
навчання, так і в процесі життєдіяльності, взаємодії з ото-
чуючим середовищем тощо.

Працюючи індивідуально зі здобувачем освіти, куратор 
реалізує комунікативно-організаційну функцію, де в про-
цесі діалогу, використовуючи конструктивний стиль спіл-
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кування, сприяє «мозковому штурму» та активному по-
шуку варіантів виходу з певної ситуації. Створюючи умови 
для пошуку самостійних рішень, куратор втілює на практи-
ці організаційно-консультативну функцію, яка має діяти як 
певна психологічна підтримка перших творчих спроб як 
окремої молодої людини, так і академічної групи загалом. 

Ступінь ефективності розглянутих функцій на практиці, 
на нашу думку, неодмінно мають підкріплюватися фасилі-
тативними тренінгами для кураторів, мета яких полягає у 
розширенні їхнього творчого інструментарію взаємодії з 
вихованцями.

Перш ніж перейти до основних напрямів роботи кура-
торів варто зупинитися на найпоширеніших проблемах, з 
якими зустрічаються здобувачі освіти після вступу до зак-
ладу освіти. Перша, і значуща проблема, полягає в необ-
хідності подолання стану тривожності у колективі. Вона 
пов’язана з кризовими явищами переходу колишніх стар-
шокласників до нового соціального інституту та освоєння 
нової соціальної ролі. Багато з них виявляються не готови-
ми до самокерованої діяльності. Друга проблема, з якою 
стикаються молоді люди – це складність у спілкуванні та 
взаємодії між собою в межах нового колективу, як під час 
відпочинку, так і під час навчання. З нею пов’язана і проб-
лема самотності у колективі. 

Ці проблеми суттєво впливають на процес соціальної 
адаптації здобувачів освіти, які інколи вони долають само-
стійно, що неодмінно призводить до погіршення їхнього 
фізичного та психологічного самопочуття, низької успіш-
ності тощо. Сприятливий процес соціальної адаптації пе-
редбачає дієву взаємодію здобувачів освіти з принципо-
во новим для них середовищем без суттєвого психічного 
напруження. Зважаючи на те, що у різних індивідів є різні 
адаптаційні можливості, педагог-куратор, аби виявити 
останні має користуватися різноманітними системами 
опитування, методиками тестування учасників освітнього 
процесу тощо. Куратори у роботі з аудиторією мають роз-
робити власні методико-організаційні умови соціальної 
адаптації здобувачів освіти, зважаючи на психолого-педа-
гогічні особливості колективу. 

У плануванні роботи куратора не менш важливим аспек-
том є правильне визначення рівня адаптивності як окре-
мих суб’єктів, так і всього колективу загалом. Для цього пе-
дагог має неодмінно враховувати такі критерії: самооцінку 
та особистий потенціал студента, його прагнення до гро-
мадянської активності та реалізації власних світоглядних 
вподобань, рівень інтеграції у колектив однолітків, а також 
психоемоційне самопочуття.

Отже, робота куратора має бути спрямована в першу 
чергу на формування комфортних психолого-педагогічних 
умов для соціальної адаптації здобувачів освіти як у межах 
однієї групи чи курсу, так і в освітньому процесі закладу 
освіти в цілому; організацію особистої допомоги у взаємо-
відносинах як з одногрупниками, так із іншими членами 
колективу закладу освіти; створення такого мікроклімату 

в колективі, де б існували необхідні умови для всебічної 
творчої самореалізації кожного здобувача освіти. Форма-
ми їхньої реалізації, особливо в період адаптаційної кризи, 
можуть бути як зустрічі з відомими діячами науки, культу-
ри та мистецтва у форматі діалогу чи публічних лекцій, так 
і різноманітні конкурси, олімпіади, тижні циклових комісій 
тощо. Крім того, доволі ефективним є відвідування разом 
з академічною групою чи курсом загалом кінофільмів, 
концертів, виставок, музеїв, а також проведення між ними 
інтелектуальних змагань і конкурсів, спрямованих на роз-
криття та реалізацію їхнього творчого потенціалу.

Дієвою формою міжособистісного спілкування куратора 
з академічним колективом є психологічні та соціальні тре-
нінги, спрямовані на досягнення згуртованості та забезпе-
чення психологічної підтримки здобувачами освіти одне 
одного в складних ситуаціях. Крім того, вони допомагають 
підвищити рівень комунікативних навичок вихованців у їх-
ній взаємодії із соціумом.

Для реалізації цих напрямів педагог має вибір різнома-
нітних методів і способів роботи зі своїми вихованцями, де 
поряд із традиційними методами все більшої популярності 
набувають інтерактивні технології, спрямовані на всебіч-
ний розвиток сучасної особистості.

Результати дослідження. Проаналізувавши роль ку-
ратора у процесі соціальної адаптації студентів закладів 
фахової передвищої освіти, ми спробували відобразити 
магістральні напрями роботи з академічним колективом, 
спрямовані на комфортну та ефективну соціальну адапта-
цію здобувачів освіти до нових освітніх умов.

Висновки з даного дослідження. Констатуємо, що у про-
цесі навчання здобувачі освіти, на жаль, часто стикаються 
зі складністю адаптації до нових освітніх умов і нового для 
них колективу. Для спрощення цього процесу в кожному 
закладі освіти існує інститут кураторства. Педагог-куратор 
є тією людиною, яка має забезпечити комфортне психое-
моційне включення до нового колективу всіх його учас-
ників і допомогти швидко адаптуватися до особливостей 
та умов освітнього процесу, використовуючи для фасилі-
таційної взаємодії необхідне організаційно-методичне за-
безпечення та арсенал методів у межах особистісно-орієн-
тованої, гуманістичної парадигми навчання та виховання 
підростаючого покоління.

Перспективами подальших наукових розвідок має 
стати всебічне розширення методичного арсеналу педаго-
га-куратора у процесі його фасилітаційної взаємодії із здо-
бувачами освіти за рахунок активного використання ним 
інноваційно-інтерактивних технологій.
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