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Бровко Катерина Андріївна,
аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка

СТВОРЕННЯ ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ ЯК ЕФЕКТИВНА УМОВА 

ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Реалії сучасного життя все більше підводять дослідників до необ 
враховувати зростаюче значення виховного середовищаурозвитку 

стості. Під середовищем розуміють сукупність умов існування лю 
та суспільства, тобто все те, що оточує людину від народження до і 
життя, починаючи з сім’ї, ближнього оточення і закінчуючи вихов 
середовищем, у якому вона народжується і яке створює умови 
розвитку, соціалізації та формування як особистості. Виходячи з т~ 
розуміння категорії «середовище», виховне середовище можна визна 
як сукупність факторів, що реально склалася і функціонують в сог 
результат конструктивної діяльності кураторів, менеджерів освіти 
процесу зі створення умов для розвитку студентської молоді [3].

Серед потужних виховних факторів, що впливають на всебі 
гармонійний розвиток студента, вагоме місце займає створення цілі 
виховного середовища, що стає запорукою ефективного форм) 
корпоративної культури студентської молоді. Адже саме створення 
виховного середовища в умовах закладу вищої освіти має бути з 
товане на узгодження виховних цілей та завдань, які закладені в 
корпоративної культури університету та є його об’єднувальною ос 
для усіх суб’єктів освітнього процесу.

У світовій педагогіці теоретично обґрунтована ідея виховання се 
щем була реалізована в досвіді німецьких інтегрованих шкіл (Е. Нігер 
Ю. Цілмер та ін.), французької «паралельної школи» (Б. Бло, Л. П 
Б. Ферра та ін.), американських «шкіл без стін» (Р. Уолтер, С. Уо 
Б. Хоскен та ін.), школи «екосистеми» (Дж. Гудленд та ін.). Ідея вих 
через середовище знайшла практичне втілення у так званій пед 
середовища (Н. Іорданський, А. Калашников, М. Крупеніна, С. Моло 
С. Шацький, В. Шульгін та ін.).
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Різноманітні аспекти створення виховного середовища у студентській 
гоупі як ефективної умови формування корпоративної культури студен
тської молоді, у своїх працях досліджували ряд науковців, а саме: освітнє 
.ередовище як джерело розвитку особистості (Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, 
Й. Песталоцці, Й. Дістервег, К. Ушинський, Л. Толстой, О. Лазурський, 
П Лесгафт та ін.); вплив освітнього середовища на особистість (Дж. Дьюї, 

Штейнер та ін.); освітнє середовище як об’єкт впливу освітньої систе
ми (С. Дерябо, В. Панов, В. Муромець, Т. Ісаєнко, В. Мартинюк, та ін.); 
спософсько-педагогічні концепції виховання (І. Бех, О. Вишневський, 
С Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.); 
штрпоративну культуру особистості (М. Дмитренко, Л. Орбан-Лембрик, 
Зі Тернопільська), корпоративну культуру студентів (С. Ковалевський, 
пшенко, Н. Морзе, В. Огнев' юк), роль куратора академічної групи у ор- 
•снізаційно-виховній роботі студентів (М. Васильєва, В. Тернопільська, 
, Шевчук) та ін.

У педагогіку термін «середовище» був введений ще в епоху 
Егосвітництва і розумівся як суспільні, матеріальні та духовні умови 
їссо існування, формування і діяльності, що оточували людину. У цьому 

ченні середовище розглядалося як: макросередовище, суспільно- 
комічна система в цілому (продуктивні сили, сукупність виробничих 
осин і соціальних інститутів, свідомість, релігія і культура конкретного 
гьства); мікросередовище як безпосереднє соціальне оточення людини 

-’я, колектив і групи різних рівнів) [7].
На думку В. Тернопільської, виховання — це процес цілеспрямованої 
;:домо контрольованої соціалізації (у нашому випадку вузівське); як 

ідний механізм управління процесом соціалізації, ідеальною метою 
є людина, яка відповідає соціальним вимогам й одночасно протистоїть 

івним тенденціям у розвитку суспільства, життєвим обставинам, що 
мують розвиток її індивідуальності. Виховання виконує дві основні 

іії: упорядковує весь спектр впливів на особистість і створює умови 
прискорення процесів соціалізації з метою розвитку особистості 

■ С -  6 ] .

Н. Селіванова вважає, що виховне середовище — це результат творчої 
ьності, спрямованої на визначення компонентів середовища, виявлення 
ановлення зв’язку між компонентами та включення студентів у цю 
ність [4, с. 242-259].
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Завдання педагога — організувати середовище в такий спосіб, 
кожен студент був суб’єктом середовища, міг його освоїти та брати уч 
у його розвитку.

Корпоративну культуру варто трактувати як систему спільних пе 
конань, вірувань, цінностей, що слугує спрямуванням щодо підтри: 
корпоративної поведінки особистості [8, с. 176].

Корпоративна культура особистості є важливим механізом, я 
впливає на вмотивованість, моральність, модель поведінки, самоід 
тифікацію особистістю себе, як члена певної організації. Вона вист 
об’єднуючим елементом працівників у організації як для вирішен 
спільної мети та завдань, так і для досягнення власних цілей та орієнтирі 
Чим вищий рівень корпоративної культури особистості, тим ефективн 
вона продукується у зміст та характер спілкування з іншими суб’єк- 
організації та формування культурних норм поведінки.

Вона виступає соціальним механізмом, який покликаний орієнт- 
індивіда до вирішення спільних завдань організації, мобілізації ініціа 
й забезпечення ефективності взаємодії всіх членів означеного колект

Свідоме формування корпоративної культури особистості відбува 
лише за умови активної діяльності керівництва організації та курат 
академічної групи, яка містить: розробку стратегічно важливих корг 
ративних цінностей; пропагування групи тих цінностей, які супереч 
особистісним; надання підтримки носіям цінностей; стимулюва- 
до вироблення поведінки, яка відповідає корпоративним ціннос- 
організації [9, с. 44].

Провідна роль у створенні виховного середовища у студентській груг 
що сприятиме ефективному формуванню корпоративної культури 
дентської молоді належить куратору академічної групи. Куратор допом 
студентам знайти себе і своє місце не тільки в студентському колектт 
але й в соціальному житті університету, він є організатором діяльн 
студентів й координатором виховних дій спрямованих на формува- 
у них корпоративної культури. У своїй виховній роботі куратор реал' 
педагогічні принципи гуманізації, соціальної обумовленості навча 
і виховання, індивідуалізації, створення корпоративного виховуюч 
середовища.

Куратор допомагає студентам в особистісному розвитку, засвоєнні 
прийнятті суспільних, моральних норм, цінностей. Він бере на себе мі 
в оволодінні студентом позитивними соціальними ролями, викори
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т позааудиторну виховну роботу — як ситуації морального досвіду 
дінки, оскільки, потрапляючи до закладу вищої освіти студент стає 
ною цього великого соціуму, безпосереднім учасником усіх заходів, 

сієм корпоративної культури [6, с. 141].
Як зазначає В. Тернопільська, при організації виховного процесу слід 
одити з того, що особистість наставника групи, стиль його спілкування 

студентами є одним із визначальних факторів створення сприятливого 
ційного фону у студентському середовищі. Від здатності куратора 

загоджувати у взаємодії зі студентами емоційно відверті, комфортні, 
'атійні стосунки суттєвим чином залежить виховний потенціал його 
агогічної діяльності [6, с. 141].
Робота куратора академічної групи спрямована на організацію навчання 
позааудиторних занять з метою вирішення завдань корпоративного 
овання, досягнення високої культури міжособистісних відносин, 
виток у студентів духовності, моральності, толерантності у відношенні 
інших. Також важливо куратору здійснювати роботу з розвитку на- 
зок самоорганізації, самодисципліни, самоконтролю, самовиховання 
формування корпоративної культури особистості. Куратор повинен 

стежити та аналізувати ефективність виховної роботи, позааудиторної 
пильності, студентського самоврядування; вести індивідуальну роботу 
і студентами; виявляти нахили та здібності студентів й сприяти ї участі 

з культурних товариствах, які сприяють формуванню у них корпоративної 
гльтури; сприяти залученню студентів до загально університетських 
: -ходів, які також мають значний вплив на формування корпоративної 
культури.

Оптимальною для виховного процесу в закладі вищої освіти є установка 
гхратора академічної групи на створення особистісно-орієнтованих 
-юральних ситуацій в особистісних взаєминах студентів. Розв’язання 
гсобистісно-орієнтованих ситуацій актуалізує такі якості студентів, 
жк готовність діяти з урахуванням позиції іншого, брати на себе відпо
відальність у розв’язанні проблеми, переводити конфліктну ситуацію 
з діалог шляхом аналізу її причин і вироблення спільної позиції, вміння 
трислухатися до чужої думки, відчувати емоційний настрій співрозмовника 
[2, с. 85].

До функцій куратора академічної групи відносяться такі, як: аналітична, 
грганізаторська, комунікативна та соціальна. Аналітична функція перед- 
:ачає планування та організацію виховної роботи студентською групою на

ю  111 ся



диференціація у  шкільній освіті

підставі урахування куратором: особливостей міжособистісної взає 
у групі, індивідуальних особливостей, соціально-побутових умов; 
та ін. Організаторська функція забезпечує надання необхідної допом 
студентському самоврядуванню, творчим групам, радам тощо [5, с. 9 

Соціальна функція реалізується у гуманістично-орієнтованій взаєг 
«педагог — студент», де куратор академічної групи допомагає студе 
в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті ним суспільних н 
цінностей, дотриманні засад духовно повноцінного буття організації 
він навчається. Куратор бере на себе важливу місію в оволодінні студе 
позитивними соціальними ролями, використовуючи позааудит* 
виховну роботу як «ситуації соціального досвіду поведінки». Але й 
куратор виступає суб’єктом соціалізації, тому що також приймає та 
робляє соціальний досвід, носієм якого є студентство. Отже, педагогі 
засобом соціалізації є множинність стосунків, які виникають не ті 
в навчальному процесі, а й в  організації виховної позааудиторної рс 

Окреслені завдання диктують куратору відповідні форми та ме 
виховної діяльності спрямованої на формування корпоративної куль 
студентів. Важливе місце серед них займають кураторські години, ( 
зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, вікторини, круглі столи, 
зустрічі, тематичні конференції, диспути, дискусійні гойдалки, тема 
вечори запитань і відповідей, свята, обряди, участь в державних а* 
флешмобах, робота клубів за інтересами, фестивалі, відео лекторії 
кратівські бесіди, творчі монологи, промови, суди та ін. [1, с. 18].

Висновки. Таким чином, створення виховного середовища у з 
вищої освіти має ґрунтуватися на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
учасників, що стає запорукою для ефективного формування корпора 
культури студентської молоді. Такий підхід дозволяє підвищити ефек 
діяльності корпоративної культури та піднести корпоративний дух в : 
установі. Натомість одним із найвагоміших чинників успішної орга 
виховної роботи у закладі вищої освіти є робота куратора академічної
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
ЗА РІВНЯМИ СКЛАДНОСТІ. МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Особистісно зорієнтоване навчання тісно пов’язане з об’єктивним 
оцінюванням навчальних досягнень учнів. Учень має бути за- 

Дкавлений у цій об’єктивності, тоді буде подолано страх перед негативною 
D цінкою. Поки що з основних функцій оцінювання — навчальної, діа
гностичної, мотиваційної, виховної і контрольної переважає остання, 
хоча поступово реалізуються й інші. Набули поширення різнорівневі 
завдання, причому ці рівні пристосовані до 12-бальної шкали оцінювання
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