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РОЛЬ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 
В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО 

ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Ю лія Р У Д Е Н К О  (К іровоград)
У статті розкривається значення особистісно орієнтованого підходу у  

навчально-виховному процесі студентів. Аналізуються завдання та вимоги до 
особистісно орієнтованого навчання з метою створення атмосфери становлення 
індивідуальності, розвитку та особистісного самовизначення майбутнього 
соціального педагога.

В статье раскрывается значение личностно ориентированного подхода в 
учебно-воспитательном процессе студентов. Анализируются задание и 
требования к личностно ориентированной учебе с целью создания атмосферы 
становления индивидуальности, развития и личностного самоопределения 
будущего социального педагога.
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Одне з актуальних питань сучасної педагогіки -  розробити системи 
навчання, які б забезпечили повноцінний розвиток особистості. Виконати таке 
завдання можна завдяки створенню активного навчального середовища, що, в 
свою чергу, вимагає зміни функцій викладача, розробки якісного психолого- 
педагогічного та науково-методологічного забезпечення, необхідного 
професійного становлення майбутнього фахівця.

Сьогодні в педагогічній науці яскраво заявив про себе особистісно 
орієнтований підхід, який і створює нові механізми навчання та виховання і 
ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи 
та врахуванні індивідуальності. Він покликаний суттєво гуманізувати 
навчально-виховний процес, наповнити його високими морально-духовними 
переживаннями, утвердити принципи справедливості й поваги та максимально 
розкрити потенційні можливості студента, стимулюючи його до творчої 
діяльності.

Метою статті є узагальнений аналіз наукової теорії й практики щодо 
особистісно орієнтованого навчання як умови формування готовності до 
особистісного самовизначення майбутнього соціального педагога.

Визначенню місця даного підходу в навчально-виховному процесі 
майбутніх соціальних педагогів передує систематизація накопичених знань із 
цього питання. Є. Степанов визначив особистісно орієнтований підхід як 
методологічну орієнтацію в педагогічній діяльності, яка дозволяє через опору 
на систему взаємопов’язаних понять, ідей та способів дій забезпечити й 
підтримати процеси самопізнання, самобудови та самореалізації особистості, 
розвитку її неповторної індивідуальності [3, с. 3].

Сучасне визначення особистісного підходу запропонували в 60-х роках 
минулого століття відомі зарубіжні вчені К. Роджерс, А. Маслоу та В. Франкл. 
Утверджуючи напрям гуманістичної психології, вони засвідчували, що 
повноцінне виховання можливе лише в тому випадку, коли будуть створені 
умови для відкриття дитиною свого унікального "Я", розкриття власних 
можливостей, становлення самосвідомості для здійснення особистісно 
значущого й суспільно прийнятого самовизначення, самореалізації та 
самоствердження.

Значний внесок у розробку методології й теорії особистісно орієнтованої 
освіти, визначення напрямів та технологій створення особистісно 
орієнтованого навчання та виховання учнів і студентів зробили В. Й. Бочелюк, 
І. Д. Бех, С. І. Подмазін, М. І. Приходько, В. В. Рибалка, І. А. Зязюн,
О. М. Пєхота, М. Г. Чобітько, І. С. Якиманська та інші.

Центром особистісно орієнтованого підходу є особистість студента, його 
самобутність, самоцінність. Він допомагає майбутньому фахівцю в 
становленні його суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації та 
життєвого самовизначення. Особистісно орієнтований підхід поєднує 
виховання та освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально- 
педагогічного захисту, розвитку особистості, підготовки її до життєтворчості.
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І. С. Я ки м анська під особистісно орієнтованим навчанням  розуміє таке 
навчання, ядром якого є особистість студента, її сам оцінність, коли 
су б ’єктивний д о свід  спочатку розкривається, а потім узгодж ується зі змістом 
освіти  [7].

Головним и можна вваж ати такі завдання особистісно орієнтованого 
навчання: 1) розвинути індивідуальні п ізнавальні здібності кож ного студента; 
2 ) максимально виявити, ініцію вати, використати індивідуальний досвід
студента; 3) допомогти особистості пізнати себе, сам овизначитись та 
сам ореалізуватись, а не лише формувати попередньо задані здібності; 
4 ) сф ормувати в особистості культуру ж иттєдіяльності, яка дає мож ливість 
продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначити лінії 
життя.

О сновною  метою  особистісно орієнтованого навчання є створення
атмосфери становлення індивідуальності, особистісного розвитку, 
самореалізації, здатності до реф лексії, адаптації, сам озахисту, сам овиховання, 
самовизначення, сам оствердж ення студен тів, тощо. Том у організація 
особистісно орієнтованого навчання потребує переходу в ід  спрямованості на 
запам’ятовування готови х знань до формування особистісних новоутворень. 
О працьовую чи наукові знання і суспільний практичний досвід , студенти 
повинні навчитися творчо мислити та застосовувати  набуті знання в 
нестандартних ситуаціях. Головним  критерієм п ідготовки сучасного
спеціаліста має бути не лише оволодіння знаннями з ф ундам ентальних 
дисциплін, але й вироблення допитливого сам остійного мислення, збагаченого 
уявленням , фантазією, що дасть мож ливість не тільки доводити,
обґрунтовувати, аргум ентувати, але й передбачати. Здатність передбачати на 
основі ф ундам ентальних знань повинна забезпечуватись закономірностями 
діалектичного мислення [1, с. 16].

Виділяю ть такі вимоги до проектування особистісно орієнтованої 
систем и навчання: - забезпечення розвитку та сам орозвитку особистості 
м айбутнього фахівця, спираючись на виявлення його інди відуальних 
особливостей як с у б ’єкта пізнання й предметної діяльності; - надання кожному 
студентові, орієнтую чись на його здібності, схильності, інтереси, ціннісні 
орієнтири та с у б ’єктивний досвід , м ож ливість реалізувати себе в  пізнанні, 
навчальній  діяльності, поведінці; - зм іст освіти, його засоби і методи 
добираю ться й організовую ться так, щоб майбутній соціальний педагог мав 
мож ливість вибору навчального матеріалу, його ви ду та форми; - базування на 
принципі варіативності, тобто визнанні розмаїття зм істу і форм навчального 
процесу, обирати які викладач повинен із урахуванням  розвитку кожного 
м айбутнього соціального педагога, його педагогічної підтримки в 
пізнавальном у процесі, скрутних ж иттєвих обстави нах [4, с. 7].

На п ідставі аналізу викладених вим ог можна твердити, що особистісно 
орієнтоване навчання -  це такий тип навчання, який зумовлю є творчу 
взаємодію  викладачів та студен тів як рівноправних су б ’єктів навчання та 
відбувається з урахуванням  індивідуально-типологічних особливостей 
м айбутніх соціальних педагогів, залученням їх  особистісних якостей та 
су б ’єктивного досвіду.
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І. С. Я ки м анська [7] вважає, що кожен майбутній ф ахівець дивиться на 
світ , спираючись на с у б ’єктивний досвід. В ін  користується передзнаннями, 
сформованими культурою , що його оточує. Том у так важ ливо педагогові 
спочатку виявити су б ’єктивний досвід  м айбутнього соціального педагога, а 
далі, спираючись на цей досвід , формувати наукові знання.

Кож ен студен т прагне розкрити свій  особистий потенціал, і педагогові 
необхідно просто допомогти, створивш и для цього необхідні умови. 
А кти вн ість м айбутнього соціального педагога має вияв у  д во х  напрямках: 
адаптивності до вим ог викладачів, які створю ю ть для нього нормативні 
ситуації, та креативності, що спонукає його завж ди ш укати та знаходити ви хід  
із ситуації, долати її та створю вати нову, опираючись на вж е відом і знання й 
способи дій. У  з в ’язку з цим і особистісно орієнтоване навчання спирається на 
положення про те, що тільки особистісно значущ і знання засвою ю ться 
майбутніми фахівцями.

Д еякі вчен і ствердж ую ть, що необхідно визнати право м айбутніх 
соціальних педагогів на сам овизначення та самореалізацію в  процесі пізнання 
через оволодіння власними способами навчальної роботи. Це п о в’язано з тим, 
що кож ен студен т має сво ї особисті способи засвоєння нови х знань. Для 
продуктивного виконання одного й того ж завдання різні студенти 
використовую ть різні способи та прийоми. П еред викладачем постає завдання 
виявити ці способи, застосовую чи різноманітний дидактичний матеріал, який 
допоможе майбутньому соціальном у педагогові сам остійно обирати 
особистісно значущ і для нього способи навчання. На дум ку І. С. Яким анської, 
саме при таком у підході до навчання кож ен студен т розглядається як окрема, 
унікальна особистість. Том у необхідно зм іню вати вектор навчання: рухатися в 
напрямку не в ід  п едагогічни х дій до студента, а від  студента до дій, які той 
обирає. Н еобхідно скеровуватися інди відуальністю  м айбутнього соціального 
педагога й на основі цього будувати та реалізовувати в  педагогічном у процесі 
адаптивні навчальні програми, сприймаючи особистість адекватно їй.

Зм іст особистісно орієнтованого навчання перш очергово спрямований на 
задоволення внутріш ніх потреб м айбутнього соціального педагога, тобто 
потреб його буття, особистісного існування: свободи, вільного вибору 
світогляду, дій, вчи нків, позицій, сам остійності, самореалізації, 
сам овизначення тощо. У  досягненні цих цілей С. І. П одмазін [2] виділяє 
світоглядний та праксеологічний складники. Складники зм істу особистісно 
орієнтованого навчання -  це систем не інтегрування знань, цінностей та 
переконань, яке забезпечить формування цілісного світогляду особистості. 
П раксеологічний складник особистісно орієнтованого навчання 
характеризується входж енням  м айбутнього соціального педагога в  культуру 
ж иттєдіяльності в  основни х сф ерах буття людини: у  природі, культурі, 
соціумі, с ім ’ї тощо. Саме в ін  покликаний забезпечити необхідний рівень 
ком петентності людини для готовності до особистісного самовизначення і 
ж иттєтворчості.

Н абути світоглядної та праксеологічної освічен ості особистості 
допомагає реалізація цілеорієнтованих компонентів зм істу особистісно
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орієнтованого навчання: аксіологічного, телеологічного, когнітивного,
діяльнісного та реф лексивного.

А ксіологічний компонент має на меті увести  м айбутніх соціальних 
педагогів у  св іт  цінностей і надати їм допом огу під час вибору особистісно 
значущ их цінностей та особистісних см ислів. Ц іннісна систем а виступає 
своєрідним регулятором діяльності особистості. М ож на твердити, що, 
пізнаю чи цінності, майбутній ф ахівець пізнає себе. С истем а особистісних 
цінностей виступає найбільш  адекватним  індикатором рівня розвитку 
м айбутнього соціального педагога.

Телеологічний компонент допомагає ввести  м айбутніх соціальних 
педагогів до св іту  значимих цілей освіти. Важ ливу роль тут відіграє сторона 
духовн ості цих цілей. Вл асне, усвідом лення двобічної відп овідальності та 
взаємного об о в’язку м айбутнього ф ахівця (з одного боку), та сусп іл ьства й 
держави (з інш ого боку) стає основою  гум анізації буття лю дства. І це, в  свою  
чергу, стає основною  причиною та руш ійною  силою розробки особистісно 
орієнтованого навчання.

К огнітивний компонент забезпечує студен та знаннями, які складаю ть 
основу праксеологічної та світоглядної освічен ості м айбутніх соціальних 
п едагогів. Така особи стість буде діяти не лише з позиції свого  внутріш нього 
"Я ", але й в  контексті соціальних цінностей. Ц ей компонент забезпечує 
м айбутнього соціального педагога науковим и знаннями про лю дину, культуру, 
природу, історію , ноосф еру як основу духовного розвитку.

Д іяльнісний (діяльнісно-творчий) компонент сприяє ф ормуванню  й 
розвитку м айбутніх соціальних п едагогів як  с у б ’єктів діяльності та соціальних 
відноси н; сприяє ф ормуванню  й розвитку різноманітних способів діяльності, 
творчих здібностей, необхідни х для самореалізації особистості в  пізнанні, 
праці тощо. Стрижнем у  цьому компоненті є утвердж ення індивіда як су б ’єкта, 
здатного діяти сам остійно та нести  відп овідальність за сво ї вчинки. Водночас 
у  процесі діяльності майбутній ф ахівець освою є її структуру й етапи, 
різноманітні способи реалізації та розкриває творчі здібності. І лише в 
діяльності майбутній соціальний педагог набуває почуття відп овідальності за 
одержані результати.

Реф лексивний компонент забезпечує самопізнання, розвиток здібностей 
до реф лексії, оволодіння способами саморегуляції, сам овдосконалення, 
м орального сам овизначення та сприяє формуванню ж иттєвої позиції.

О собистісно орієнтоване навчання спрямоване на реалізацію сутн існ о ї 
природи особистості, стимулю є розкриття сам обутності людини та подальший 
поетапний розвиток її інтелектуальних можливостей, створю є ум ови для 
сам овизначення особистості.

А налізую чи ідеї провідних науковців (М . А. Алєксєєва, 
О. В . Бондаревської, А. А. П лігіна, С. І. П одмазіна), можна зазначити, що 
перехід до особистісно орієнтованого навчання залежить в ід  викладача, його 
бажання, загальної та педагогічної культури, особистісних цінностей тощо. 
Кож ен викладач повинен мати ціннісне ставлення до м айбутніх ф ахівців, 
виявляти гум анну п едагогічну позицію, прагнути збагатити культурно- 
інформаційне й предметно-розвивальне освітнє середовищ е, ум іти працювати
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зі змістом навчання; володіти різноманітними педагогічним и технологіям и та 
надавати їм особистісно розвивальної спрямованості тощо.

О собистісно орієнтований характер взаємодії викладача й м айбутнього 
соціального педагога буде встановлений тоді, коли їх  відносини перейдуть від  
с у б ’єктивно-об’єктивних до с у б ’єкти вно-суб’єктивних. В  ум овах таких 
відноси н у  студента з ’являється відп овідальність не тільки за результат своєї 
діяльності, але й за інш их. У р ахуван ня емоційного й психічного стану 
м айбутнього ф ахівця є одним із принципів особистісно орієнтованого 
навчання. Це свідчить на користь важ ливості виховання в  майбутнього 
соціального педагога емоційно-позитивного ставлення до навчання. Проблема 
спілкування стосується найваж ливіш их для студентів сфер ж иттєдіяльності. 
В ід  того, як  буде складатися спілкування, залежить формування й корекція 
особистості.

Вищ езазначене актуалізує проблему перебудови традиційно існ ую чи х 
стосун ків між викладачем  і майбутнім соціальним педагогом  у  напрямку 
збільш ення с у б ’єктності кожного з них. У  з в ’язку з цим головне завдання 
педагогічни х ун іверси тетів на сьогодні -  створення ум ов для виявлення, 
формування й розвитку особистості кож ного м айбутнього соціального 
педагога, з акцентом на "Я  концепцію " ниніш нього студента ВН З. Характер 
стосун ків викладача ву зу  та студента повинен бути спрямований не на 
керівництво, а на управління. При чом у не просто управління студентам и, а 
пош ук кожним викладачем  моделі управлінської поведінки, спрямований на 
"Я  концепцію " м айбутнього фахівця. Т ака поведінка повинна спричинити 
цінний позитивний вплив.

В  особистісно орієнтованому навчанні головною  одиницею виступає 
діалогічна ц ілісність: особистість студента -  особистість викладача. Окрім 
цього, сам майбутній ф ахівець виступає центром цього процесу. Таким 
центром є його особистість: особистість у  минулому -  особистість тепер -  
особистість у  майбутньому. О собистість у  минулому -  це його с у б ’єктивний 
досвід  (що зазначалося вищ е). О собистість тепер -  це особистість м айбутнього 
соціального педагога як с у б ’єкта діяльності й відносин, що має певну систем у 
особистісних цінностей. О собистість у  м айбутньому -  це той "Я -ідеал", якого 
прагне сама людина та соціум, зм іст ж иттєвих розумінь, планів та цілей 
м айбутнього фахівця.

Щ об майбутній соціальний педагог ви ступав с у б ’єктом діяльності, в ін  
повинен розуміти особистісно значущ у м ету цієї діяльності. Звідси випливає 
законом ірність: залучення особистості до освітнього  процесу вимагає
усвідом лення нею  власної важ ливості для цього процесу.

Концепція особистісно орієнтованого навчання суголосна з особистісно- 
діяльнісним  підходом, у  рам ках якого процес навчання розглядається як 
формування пізнавальної діяльності м айбутніх ф ахівців. У  навчальній 
діяльності знання, вм іння та навички -  це те, на що майбутній соціальний 
педагог спрямовує свою  активність. У  момент переходу в ід  навчальної 
діяльності до професійної, знання з предмета діяльності перетворю ю ться на 
засіб її реалізації. У  процесі особистісно орієнтованого навчання знання для 
м айбутнього ф ахівця стаю ть осмисленими. Для м айбутнього соціального
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педагога стає зрозумілим, що було (теорія), що є (пізнавальна діяльність) та 
що буде (м одельовані ситуації професійної діяльності). В с е  це робить його 
навчальну діяльність осмисленою  та продуктивною  [6, с. 50].

М и поділяємо дум ку М . Г . Ч обітько [7], що навчальна діяльність у  
процесі особистісно орієнтованого навчання не стає єдиною метою  -  
навчатися для здобуття знань. В о н а є ще й формою активності особистості, яка 
забезпечує важ ливі для м айбутньої роботи предметно-професійні й соціальні

• u 1 т  т • U • U ••• XJ • U • XJ

якості м айбутнього фахівця. У кожній новій  ситуації майбутній соціальний 
педагог використовує свій  досвід , щ оразу видозміню ю чи його, проявляючи 
свою  творчість. Саме том у початковою  ланкою  творчого мислення педагога є 
проблемна ситуація. Том у в будь-якій ситуації майбутній соціальний педагог 
має проаналізувати обставини, ви хідн і дані, джерело інформації і, звичайно, 
сам овизначитись у  ній. Отримавш и в с і дані, студен т формулює для себе 
завдання, які є особистісно значущ ими. Це стає моделлю пізнавальної 
діяльності м айбутнього фахівця в  навчанні, що має особистісно орієнтований 
професійний напрямок.

Звичайно, в  таком у випадку навчальна діяльність викладача переноситься 
на пізнавальну діяльність студента, що передбачає підвищ ення рівня 
особистісної активності інш их. М іра залучення м айбутнього ф ахівця до 
навчання визначається тим, наскільки широкі м ож ливості надаю ться йому для 
активності -  сам овизначення, самореалізації, сам овиховання та саморозвитку.

О сновною  одиницею такого навчання є навчальне професійне завдання, 
що м оделю ється за допомогою  систем и навчальних проблем, проблемних 
ситуацій і завдань. Виріш ення професійних задач позитивно впливає на 
розвиток студента як м айбутнього фахівця. В одн очас успіш ність буде 
залежати в ід  його активності. Це спонукає до активізації п ізнавальної 
активності м айбутніх соціальних педагогів, забезпечення її еф ективності й 
таких ум ов навчання, за яких різні психічні функції були б в  оптимальному 
або близькому до нього стані.

У загальнивш и розглянуті вищ е деф ініції, особистісно орієнтоване 
навчання розуміємо як певним чином спроектовану організацію процесу 
навчання, що створю є ум ови для формування готовності до особистісного 
сам овизначення м айбутніх ф ахівців, яка дає зм огу повніш е виявити й 
реалізувати їхн і мож ливості відповідно до підготовки, здібностей та 
психоф ізіологічних особливостей. Звідси випливає положення про сутн ість 
особистісно орієнтованого навчання як діяльності, що розвиває м айбутнього 
соціального педагога, зберігає й передає культуру, створю є середовищ е для 
творчого зростання студента, стимулює його інди відуальну та колективну 
творчість.
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