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Наприкінці березня в актовій 
залі Харківського нац іонального  тех
нічного університету сільського госпо
дарства ім. Петра Василенка відбувся 
заключний етап конкурсу «Кращ ий 
куратор - 2016». Д аний захід зібрав 5 
найталановитіших, найкреативніш их і 
наймудріших викладачів ВНЗ, для яких 
педагогічний процес - це не тільки ро 
бота, а й стан душ і та спосіб життя.

За перемогу змагалися: Остро- 
верх Ольга Василівна - куратор 22 М Н а  
групи ННІ БМ ; Задорож ня Вікторія Во
л о д и м и р ів н а - куратор 22 М  групи ННІ 
М СМ ; Сорокін М аксим  Сергійович -  ку
ратор 41 Е групи ННІ ЕКТ; Бережна На
таля Георгіївна -  куратор 22 ТТ групи 
ТС; Черняєв Олександр О лександро
вич -  куратор 51 ПЗ групи ННІ ПХВ.

Заключний етап складався з 2-х 
конкурсів - візитки «Давайте знайо 
митись » і творчого - «Я куратор і не 
тільки». У  перш ом у змаганні, учасники 
заходу представили на розсуд журі пре
зентації, в яких розкрили себе як осо 
бистість, показали свою  професійність 
та співпрацю зі студентами. У  другом у - 
куратори мали змогу продем онструва
ти свої таланти і показати взаєм од ію  з 
вихованцями.

О ціню вали виступи учасників 
члени конкурсної комісії: М оісєєва На
талія Іванівна - голова комітету з питань 
молоді та спорту; Вітковський Ю рій 
Петрович - начальник навчального від
ділу; Бабенко Аліна Олегівна - голо
вний редактор газети «СВІТОЧ ЗНАНЬ»; 
М ам єдова Карина - заступник голови 
студентського комітету з орган ізац ій 
ної роботи. О чолю вав журі: професор, 
проректор з науково-педагогічної ро
боти Жила Віктор Іванович.

За р іш енням  журі титул «Кра
щий куратор-2016» отрим ав Сорокін 
Максим Сергійович -  куратор 41 Е гру
пи ННІ ЕКТ.

Як розповів нам  Віктор Жила 
«такого ще не було в історії університе
ту! Жоден жарт «не порвав» так зал, як 
емоції кращих вболівальників навчаль
них інститутів! Атмосфера в прим іщ ен 
ні була неймовірно ж ивою  і зарядж е
ною!»

У свою  чергу М аксим  Сорокін 
поділився своїми враженнями від кон
курсу: «Повинен  зізнатися, я неска
занно щасливий, щ о у мене була така 
група підтримки! М и  намагалися і ми 
будемо намагатися ще більш е та краще

розвиватися! Дуже дякую  ректорату, 
студкому, а особливо дуж е талановитій  
і просто гарній лю дин і - голові коміте
ту з питань молоді та спорту М оісєєвій  
Наталії Іванівні за саму ідею створення 
такого цікавого конкурсу.
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Післямова.
По зак інченню  цього чудового 

заходу, нам  вдалося взяти коротеньке 
інтерв 'ю  у перем ож ця конкурсу. Він по
ділився з нами найпотаєм ніш им : хто ж 
був його головним  пом ічником  на ш ля
ху до  перемоги.

-  Максим Сергійович, як ви 
вважаєте, чи потрібні куратори у ви
щих навчальних закладах і чому?

-  Так, куратор обов 'я зково  по
трібен у ВНЗ. Справа в том у що, сту
дентське життя наповнено  безліччю 
труднощ ів і сюрпризів. Навіть, якщ о ми 
вже не діти, то це зовсім  не означає, 
що нам  не потрібен наставник. Часто 
буває так, що необхідна допом ога д о 
свідченої в тих чи інших справах лю ди
ни. Хто, якщ о не куратор, допом ож е ? 
У студентські роки я сам багато разів 
звертався до  куратора за порадами. 
Коли з 'являлися якісь проблеми або 
непорозум іння, ми завж ди звертали
ся до  куратора, бо саме він допом агав 
нам  розібратися у заплутаній ситуації. 
Також, на мій погляд, куратор сприяє 
згуртуванню  групи. Який куратор, така 
і група, (посміхається).

-  На перервах м іж  парами, ми 
провели опитування серед студен
тів навчально-наукового інституту 
енергетики та комп'ютерних техно
логій . Вони всі в один голос відповіли, 
що Ваша перемога у конкурсі «Кращий 

'куратор - 2016» була дійсно заслуже
ною. Нашим читачам дуже цікаво, в 
чому секрет Вашого успіху?

-  Ж одна лю дина не схожа на 
іншу і відм інності ці дуже істотні. Що 
стосується викладача, то він повинен 
поважати студента, уникати п ідвищ ен
ня голосу на нього, вчиняти будь-які дії, 
що ображ аю ть особистість студента. У 
спілкуванні та і у всіх інших випадках, 
викладач м ає бути вв ічливим і корек
тним, ставитися до  оточую чих з пова
гою. Також повинен знати і дотрим у
ватися норм  етикету у кожній окремій 
життєвій ситуації. Справа в тому, що 
нам  необхідно  глибоко розуміти наших 
учнів та допом агати  їм  звикати до  тер
нистого дорослого  життя. Чим  більш е у 
викладача учнів, тим  ш ирш им и маю ть 
бути його знання та розум іння оточую 
чого світу.

-  І питання наостанок, Максим  
Сергійович, поділіться з нами найпота
ємнішим: хто ж  був Вашим головним 
помічником на шляху до перемоги?

- Д ілю сь (посміхається). М О Я  
С ІМ 'Я  -  це найдорож че з усіх моїх д о 
сягнень, а особливо моя маленька 
принцеса -  донечка! Саме вона д о п о 
магала мені готувати м узикальний но 

мер, який так сподобався глядачам. Та
кож я хочу подякувати всім лю дям, хто 
допом іг мені досягти цієї перемоги! А 
Ваш им  читачам баж аю  м иру та усього 
найкращого. О бов 'язково  ставте цілі і 
досягайте їх!

БАБЕНКО Аліна.


