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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ П І Д Х І Д У ПРОЦЕСІ Н А В Ч А Н Н Я 
ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДІ, ЯКА НАВЧАЄТЬСЯ 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, 
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Статья посвящена важной проблеме обучения и воспитания сту-
денческой молодёжи — проблеме становления личности. В статье 
описано опыт кураторской работы преподавания в ВНТУ, подчёрки-
ваются преимущества гуманитарного компонента обучения в про-
цессе формирования духовно-моральных ценностей студентов, а так-
же преимущества индивидуального подхода к личности в процессе 
обучения. 

The article is dealt with important problem of teaching and bringing up 
student, and the problem of becoming personality. The description of expe-
rience of curator's work is given in the article. The stress is laid on the 
advantages of humanitarian component in the process of becoming stu-
dents' personality as well as advantages of individual approach to each 
student. 

У процесі підготовки молодих спеціалістів в умовах вищого на-
вчального закладу велике значення має індивідуальний підхід до мо-
лоді. Особливо актуальним це є сьогодні, коли в суспільстві панує 
атмосфера бездуховності, цілковитого морального занепаду, коли 
в умовах тотальної кризи суспільства через відсутність доходів зачи-
нені театри, кінотеатри, музеї, а екрани телевізорів заповнюються 
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порнографією і насильством. І тільки вищі навчальні заклади 
у змозі протистояти цьому і, на мій погляд, зобов'язані поши-
рювати гуманітарну компоненту навчання, навіть якщо вони мають 
негуманітарний профіль [2; 103]. 

Дуже важлива особливість праці викладача вищого навчального 
закладу полягає в тому, що її об'єктом є людина як живий індивіду-
ум, це праця в царині навчання, виховання і розвитку, тобто 
формування людини як особистості. Праця викладача вищого на-
вчального закладу значно відрізняється від інших видів праці вик-
ладача шкіл чи технікумів. Ці відмінності зумовлені головним чи-
ном потребою у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації, а також 
значенням вищого навчального закладу у розвитку науки, що зу-
мовлює особливості його викладацького складу [3; 37]. 

Праця викладача вищого навчального закладу являє собою 
свідому, цілеспрямовану діяльність навчання, виховання та розвит-
ку студентів. Викладачеві-педагогу треба забезпечити засвоєння 
студентами знань, що будуть важливі для майбутньої роботи за йо-
го спеціальністю. Викладачеві належить провідне місце у форму-
ванні в майбутніх спеціалістів добросовісного ставлення до праці, 
вихованні в них активної життєвої позиції [3; 32]. 

В історії України питання індивідуального підходу до молоді 
ставилося із давніх-давен. Візьмемо, приміром, Києво-Могилянсь-
ку академію. Так, установка на особистість була в Київському жіно-
чому педагогічному інституту Фребелівського товариства, який 
очолила 1919 р. Софія Русова [1; 123]. 

Адже ще 1907 р. в Київському Фребелівському педагогічному інсти-
туті, на думку відомого представника експериментальної педагогіки Е. 
Меймана, «педагог мав прагнути одержати загальну картину життя ди-
тини. А для цього, крім знання її духовного життя, потрібне ще й ґрун-
товне знайомство з фізичним життям, устроєм і функціями його ор-
ганів, аналіз його стомлюваності і здатності до відпочинку, 
схильність до захворювань, хід його фізичного розвитку тощо» [5; 61]. 

Київський Фребелівський інститут може правити як взірець 
досвіду поєднання теоретичної і практичної роботи, індивідуаль-
ного консультативного підходу, амбулаторії педагогічної допомо-
ги батькам у вихованні дітей. Завдяки новітнім психологічним 
дослідженням названий заклад набув великої популярності як 
в Україні, так і за її межами. Особлива увага приділялася катего-
рії дітей, важких у виховному значенні, а також дітей, слабких 
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у навчанні та нестійких у моральному відношенні. Дослідження 
проводились педагогом-психіатром у присутності слухачок інсти-
туту [5; 62]. 

У процесі виховання варто пам'ятати, що психічний розвиток 
індивіда зумовлюється конкретно-історичними умовами його жит-
тя. Існує точка зору, згідно з якою індивідуальний психічний розви-
ток відбувається у процесі засвоєння індивідом соціальних відно-
син, форм і способів діяльності [1; 366]. 

Розвиток особистості, певна річ, не може відбуватися окремо від 
виховання. Зрозуміло також і те, що якби людина, народившись, 
могла зростати фізично за повної відсутності сенсорних подраз-
ників, то така істота була б цілком позбавлена психічних функцій. 
З огляду на це, К. Маркс і Ф. Енгельс слушно наголошували на то-
му, що «розвиток індивіда зумовлений розвитком усіх інших інди-
відів, з якими він має прямі або опосередковані стосунки, і різні по-
коління індивідів, які вступають у відносини одне з одним, пов'язані 
між собою, фізичне існування пізніших поколінь визначене їх 
попередниками, ці пізніші покоління успадковують нагромаджені 
попередніми поколіннями продуктивні сили і форми спілкування, 
що визначає їхні особисті взаємовідносини. Словом, ми бачимо, 
що відбувається розвиток і що історія окремого індивіда аж ніяк не 
може бути відірвана від історії попередніх або сучасних йому 
індивідів, а визначається нею» [ 1; 366]. 

Індивідуальні особливості людини визначаються її природними 
задатками, різними життєвими умовами, результатами попередньо-
го виховання. Неабияке значення мають і типологічні особливості 
нервової системи, темперамент, характер, сформовані здібності 
майбутнього спеціаліста. До подальшого розвитку індивідуальності 
студента веде єдино правильний шлях — шлях розвитку його інте-
ресів, потреб, працьовитості. 

У вирішенні питань вікових чи індивідуальних можливостей лю-
дини, на противагу деяким біологізаторським психолого-педагогіч-
ним концепціям, вітчизняна педагогіка не визначає біологічні 
стадії у формуванні людини як певні встановлені межі чи умови. 
Встановлено, що можливі різного роду затримки у розвитку люди-
ни, які рано чи пізно долаються (у цьому разі ми не беремо до ува-
ги хвороби). Наприклад, Альберт Ейнштейн почав говорити лише 
у трирічному віці. У деяких випадках талант виявляється, коли лю-
дині виповнюється 30—40 і навіть більше років. 
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Проблема полягає в побудові так званої духовної культури у вищих 
навчальних закладах гехнічного напряму. Річ у тім, що у вищому 
навчальному закладі технічного спрямування зовсім невелика частка 
предметів припадає на гуманітарні дисципліни, а основними пред-
метами є точні, технічні, вища математика, фізика, хімія тощо. 

Поділяючи думку, що гуманітарна освіта як фундамент духовної 
культури, що взаємопов'язана з формами суспільної свідомості, 
відіграє вирішальну роль у формуванні особистості студента, треба 
водночас пам'ятати про недостатню кількість предметів гуманітар-
ного спрямування в технічних вищих навчальних закладах. Гу-
манітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах тривалий 
час мала надмірно ідеологічний, обмежений характер і недооціню-
валася культурологічна дисципліна, мало місце чітке відособлення від 
суспільної і філософської думки Заходу. 

Тим часом реформа гуманітарної освіти 90-х pp. сприяла знач-
ному розширенню структури суспільно гуманітарного циклу, пере-
ходу від моноідеалізму до плюралізму, залученню студентів до гу-
манітарних цінностей зарубіжних країн. Концепція гуманітарної 
освіти становить основу для вирішення нових завдань, подолання 
кризових станів і труднощів, пов'язаних із реформою та подальшим 
покращенням якості гуманітарної освіти [2; 92]. 

Для того, щоб здійснити індивідуальний підхід до студента, 
потрібно проаналізувати його особистість, яка формується в якості 
майбутнього спеціаліста. Керуватися педагогу варто загальноприй-
нятими науковими поглядами видатних учених-психологів Росії 
й України (О. Л гонтьєв, С. Рубинштейн, П. Зінченко та інші вчені). 

У філософській енциклопедії особистість трактується як продукт 
суспільного розвитку, суб'єкт праці, спілкування і пізнання, детер-
мінований конкретно-історичними умовами життя суспільства. 

Разом з тим особистість має й свої біологічні основи, які треба 
враховувати в розумінні людини як біосоціальної істоти. Як і вся-
кий організм, людина володіє біологічними, або життєвими потре-
бами, що успадковані нею, не залежать від свідомості й особистого 
досвіду, тобто властиві усім живим організмам. Ці потреби і ста-
новлять, за визначенням П. Сорокина, біологічні чинники поведін-
ки та суспільного життя людей. Кожна незадоволена біологічна 
потреба вимагає свого задоволення, спонукає людину до низки дій 
і вчинків, спрямованих на її реалізацію. 

Біологічні чинники деякі вчені розглядають як головні, що ви-
значають життєдіяльність особистості. Саме біологічні потреби 
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людини, і передусім сексуальні, є, як стверджував 3. Фрейд, голов-
ними в людській природі, тому доводи розуму безсилі проти прист-
растей, хоча суспільство намагається обмежити задоволення цих 
потреб за допомогою культури, моралі, права. Адже в усіх людей 
мають місце деструктивні, тобто антисуспільні і антикультурні, 
тенденції, і у великої кількості осіб вони досить сильні, щоб визна-
чити собою поведінку в людському суспільстві. 

Фатальна детермінація психіки людини за Фрейдом закладена 
в його генофонді. Через це людина приречена залишатись у полоні 
біологічних законів, а отже, усяка спроба виховання як цілеспря-
мованої дії на процес формування особи і її поведінку приречена на 
провал. 

Розуміння особистості як продукту і суб'єкта суспільних відно-
син зовсім не заперечує її біологічної природи, що властива будь-
якому організмові. Але головне в суб'єкті не біологічна і фізіологіч-
на, а соціальна сутність. Людина, на відміну від інших біологічних 
видів, володіє свідомістю і здатністю до діяльності. 

Особистість залежить насамперед від об'єктивних суспільно-
економічних, соціально-культурних і предметно-діяльнісних умов 
життя як носій соціальних якостей. Суть особистості становить су-
купність усіх суспільних відносин. Індивід є продуктом суспільства, 
спільної діяльності людей. При народженні людина не має свідо-
мості, природжених ідей. Свідомість виникає як віддзеркалення 
людиною суспільних відносин, що історично склалися, матеріаль-
ної і духовної культури, певного типу суспільних відносин, як ре-
зультат виховання. Риси особистості зумовлюються історичним ти-
пом суспільства (феодальним, капіталістичним, соціалістичним), її 
приналежністю до певного суспільного класу або верстви (робочі, 
селяни, інтелігенція та інші) населення специфікою умов та змісту 
її діяльності. 

У дослідженні особистості застосовують у своєму взаємозв'язку 
соціологічний і психологічний підходи: їхньою загальною методо-
логічною основою є матеріалістична філософія, що вивчає роль 
особистості в історичному процесі, співвідношення особистого 
і суспільного, цілі і спрямованість виховання людини, умов її фор-
мування та розвитку. 

У соціології спостерігається інтеріндивідуальний (міжособис-
тий) підхід, в якому головний акцент робиться на дослідженні за-
кономірностей міжособистісних стосунків людей при виконанні 

Розділ І 
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ними різних соціальних ролей. Соціологічний підхід до досліджен-
ня особистості спирається як відправна точка не на індивідуальні 
особливості людини, а на її соціальне оточення — соціальну систе-
му, в яку вона входить, і соціальні ролі, які вона в ній виконує. 

У психології застосовують інтраіндивідуальний підхід, що зосе-
реджує увагу на вивченні типових рис, установок і властивостей 
особистості. Психологічний підхід спрямований на дослідження 
внутрішньої структури особистості і тенденцій її розвитку. Осо-
бистість, як зазначав С. Рубінштейн, виступає як воєдино пов'яза-
на сукупність внутрішніх умов, і лише в них виявляються зовнішні 
умови. 

Поєднання соціального і психологічного підходів створює пере-
думови для соціального моделювання індивіда, прогнозування тен-
денцій його розвитку, а також для взаємодії особистості і сус-
пільства. 

Аналіз основних соціологічних теорій і концепцій особистості 
дає змогу виокремити коло провідних проблем, досліджуваних ни-
ми: формування особистості і розвиток її потреб в нерозривному 
зв'язку з функціюванням і розвитком суспільства; закономірності 
її взаємозв'язків і взаємодії особистості з суспільством, зі своєю 
соціальною групою; регуляція і саморегуляція соціальної по-
ведінки особистості у зв'язку з ЇЇ спрямованістю, структура осо-
бистості. 

У сучасній соціології існує кілька підходів до дослідження 
структури особистості. Один із них можна визначити як культуро-
логічний (або культурно-діяльнісний). Найважливішими компо-
нентами структури особистості є пам'ять, культура і діяльність. 
Пам'ять розуміють як систему знань, що людина засвоїла, інтегру-
вала у процесі життєвого шляху, відбитого у вигляді наукових і бу-
денних знань. Ті та інші знання формуються залежно від характеру 
цілей, яких досягає особистість. Культура особистості розглядаєть-
ся як сукупність соціальних норм і цінностей, якими керується 
індивід у процесі практичної діяльності. 

Нормативний підхід до дослідження структури особистості по-
лягає у виділенні сукупності найважливіших рис ідеальної особис-
тості, до досягнення яких треба прагнути. Такими нормативними 
елементами виступають науковий світогляд, духовне багатство, мо-
ральність. Ці елементи виражають найважливіше в її структурі — 
спрямованість особистості. 
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Теорії соціального статусу визнають виконання індивідом пев-
ної соціальної ролі. Під соціальною роллю в соціології розуміють 
нормативний зразок поведінки індивіда відповідно до займаної 
ним соціальної позиції і виконання ним певних функцій. Із соціаль-
ною роллю звичайно пов'язують певні права й обов'язки індивіда. 
Ступінь реалізації ролей залежить не тільки від їхнього змісту, але 
й від можливостей і якостей самого індивіда. Невідповідність між 
роллю та якостями особи покладено в основу соціального конфлікту. 
Причиною його виникнення може бути також невідповідність або 
протилежність рольових вимог при одночасно виконуваних індивідом 
кількох ролях. 

Спрямованість особистості, на відміну від двох попередніх 
структурних елементів, є суб'єктивною характеристикою особи, 
яка розкриває її ставлення як до навколишньої дійсності, так і до 
самої себе, дає реальність і відчуттю, і розуму, і волі, і генію, як пи-
сав В. Бєлінський [2; 25]. 

Ефективність цієї діяльності залежить як від особистих якостей 
людини, так і, особливо, від зовнішніх умов і обставин, в яких ця 
діяльність протікає. Якими б високими достоїнствами не володіла 
особа, яку б не мала шляхетну мету, вона не може досягти успіху, 
якщо для цього немає сприятливих умов. 

Діяльності суб'єкта передує розвиток його активності. Від її рів-
ня визначальною мірою залежить реалізація цілей особи, її праг-
нень та ідеалів. Тому в будь-якій сфері діяльності активність має 
соціальний характер як єдність соціально-психологічних, ідейно-
політичних і ділових якостей людей. Суспільна активність особи 
виражає її життєву позицію, готовність, волю і вміння діяти в пев-
ній царині суспільного життя. 

Формування і розвиток соціальної активності детерміновані, го-
ловним чином, ідейними та моральними мотивами, потребами й інте-
ресами, ціннісними орієнтаціями. Соціальна активність і діяльність 
співвідносяться як можливість і дійсність, бо діяльність є реалізована 
активність, поза нею вона не може здійснитися на практиці. 

Викладачеві треба постійно виходити зі специфіки колективу, 
в якому виховується молода людина, — студентського колективу. 
Останній відрізняється від інших, оскільки його функціювання 
має тимчасовий характер лише на період навчання, після чого сту-
дентство переходить у стабільну частину соціального прошарку 
інтелігенції. По суті, це предінтелегенція, хоча є підстави вважати 
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вже студентський колектив одним із угруповань інтелігенції, адже 
вона займається навчанням як видом розумової праці. 

Студентському колективу властиві загострений інтерес до всього 
нового, незвичайного, допитливість і критичний підхід до дійсності, 
прагнення до самостійності, незалежності від свого оточення, хвороб-
лива реакція на погіршення свого становища, підвищена емоційність 
і збудливість, протест проти несправедливості, зла та насильства. 

Через різні умови життя студентів, різнорідні впливи у психіці 
виникають і протилежні риси — байдужість, і зокрема байдужість 
до навколишніх явищ, утриманство, примирення з недоліками, 
несправедливістю, нейтральність у боротьбі добра зі злом, політич-
на наївність тощо. 

Названі загальні риси, які тією чи іншою мірою властиві студент-
ству, поєднуються з великим розмаїттям соціальних якостей, влас-
тивих різним його групам, з яскраво вираженою неоднорідністю 
зовнішності студентства, що виступає у процесі його формування 
як осіб під впливом навколишнього середовища [3; 123]. 

За останніх 5—6 років склалися нові соціально-економічні умо-
ви в Україні — це перехід до ринкових відносин і народження капі-
талістичних форм господарства, глибока економічна криза, розпад 
і моральна деградація культури, розростання корупції та інших ви-
дів злочинності, дегуманізація людських відносин у різних соціаль-
них верствах суспільства. 

У минулому «єдиний радянський народ», що складався із трьох 
його складових частин — робочих, колгоспників, інтелігенції, вперше 
опинився розколеним на дві протилежні частини — багатих і бідних, 
імущих і неімущих. З одного боку, це представники промислової, 
фінансово-банківської і торгово-посередницької буржуазії і інтелек-
туали, які володіють високим матеріальним достатком, з іншого боку 
— широкі верстви робочих, селян, трудової інтелігенції, які в пере-
важній більшості опинилися за межею бідності. 

Загострення суперечностей між так званими новими українця-
ми і трудящими знаходить своє віддзеркалення в політичній бороть-
бі, на арені якої трудиться понад 50 політичних партій і суспільних 
рухів, представники яких виступають у парламенті, у засобах масо-
вої інформації, громадських організаціях. 

За цих умов складається соціально-психологічна сутність студент-
ства — його політична, етична, світоглядна і інтелектуальна культу-
ра, що сформує особистість студента. Водночас формується і так 
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звана професійна культура, що містить професійно-ділові 
якості, що стосуються навчання студента та його майбутньої спе-
ціальності. 

Здійснюючи індивідуалізацію навчання студентів технічного 
ВНЗ, варто враховувати професійну культуру студента. 

Професійна культура студента та інженера, що формується на-
самперед у вищих навчальних закладах, завершується на практичній 
роботі. Зародки професійної орієнтації складались у середніх нав-
чальних закладах, де майбутні студенти виявляють свою вибіркову 
цікавість до дисциплін, що вивчаються, прагнуть оволодіти знан-
нями, що відповідають їхній майбутній спеціальності. 

За останні роки дещо знизилася привабливість інженерної про-
фесії, так вважають 43% опитаних, а для 15% вона зовсім зникла. 
З цими ж відповідями асоціюються і думки студентів про свою май-
бутню роботу після закінчення вищих навчальних закладах. 

Результати досліджень доводять, що під впливом проведеної 
експериментальної роботи у творчій групі під керівництвом кура-
тора відбулися істотні зміни в установчій системі викладачів 
стосовно студентів. Особливо це помітно щодо студентів 1—2-х кур-
сів, де куратор працює з щойно сформованою групою. Студен-
там, приміром, було запропоновано відповісти на запитання 
«Хто Ви?», враховуючи «Я-концепцію». Дві відповіді, разом 
узяті, визначили концепцію уявлення молодої людини про себе. 
Елементи її (Я-структура) — це «психічні моделі», за допомогою 
яких ми організуємо наше життя [8; 105]. Після експеримен-
тальної роботи 30% першокурсників, 50—60% студентів інших 
курсів не оцінювали ставлення викладачів до себе як до майбут-
ніх фахівців, як до особистості. Помітні позитивні зміни спо-
стерігаються лише в тих студентів, з якими проводилася 
відповідна кураторська робота (43,2% проти 30% у попередньому 
випадку серед першокурсників і 76,7% проти 50—60% серед сту-
дентів другого курсу). Результати опитування свідчать, що 80—95% 
студентів як на першому, так і на другому курсах мають потребу 
в тому, щоб у студенті вбачали насамперед особистість. Адже ви-
ховна сила виливається лише із живого джерела людської особис-
тості [5; 123] 

Психологічні дослідження, що були проведені в педагогічних 
вищих навчальних закладах, де був застосований індивідуальний під-
хід до студентства, довели, що інноваційна освіта здатна руйнувати 
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стереотипи, що часто-густо мають негативний характер. Річ утім, 
що стиль діяльності педагога закладено ще в середній школі 
і зберігається, наперекір методикам, що використовуються у вищих 
навчальних закладах [7; 224]. 

Кураторська робота, що широко застосовується у ВНТУ, вже пока-
зала свої позитивні результати. Куратор (від англ. curator — попечи-
тель, опікун) прикріпляється до групи з першого курсу і працює з нею 
два роки. Наставницька роль куратора полягає в певному емоційно-
му контакті, що встановлюється з групою загалом і з кожним студен-
том зокрема. Куратори розподіляють певні доручення серед сту-
дентів, чим вихсвується воля і формується характер молодої людини. 

Куратори працюють над правильною організацією навчання, що 
містить індивідуальну роботу зі студентами, спрямовану на творче 
мислення студентів, можливість змінити та збагатити існуючі у сту-
дентів погляди, навіть до цілковитої відмови від невірних стереоти-
пів. Куратору завжди треба пам'ятати, що перед ним не просто студент-
першокурсник, учорашній школяр, а майбутній спеціаліст. Тому 
психологічна підготовка майбутніх фахівців проходить у межах без-
посередньої освіти і спрямована на формування основ професійної 
діяльності |7; 225]. Кураторські години, що проводяться щотижня 
у ВНТУ, походи в театри, музеї, кінотеатри — ось низка заходів, що 
спрямовані на розвиток інтелектуальної сфери особистості. Куратор 
ставить собі за мету особистісний творчий розвиток студента. 

Поділяючи думку В. М. Федорова, варто зазначити, що вища 
школа не повинна стояти осторонь проблем, що хвилюють людство. 
Охорона природи, біосфери, екології — ось низка проблем, на тлі 
яких проходить сьогодні найактивніший процес інтеграції гумані-
тарної, технічної і природничо-наукової освіти [6; 83]. Так, поки 
студентам-екологам можна успішно ставити для вирішення завдан-
ня виховання дбайливого ставлення до природи, розуміння тісного 
взаємозв'язку всіх природних явищ і процесів, упровадження 
і підтримку екологічно чистих технологій і умов виробництва тощо. 

Викладачам-кураторам варто поглиблено спілкуватись із студен-
тами малими групами або індивідуально за рахунок збільшення 
кількості розширення тематики творчих досліджень з психології, що 
охоплюють проблеми старшого юнацького віку. Співпраця з психо-
логами, які працюють у ВНТУ, сприяє вирішенню особистих проблем 
на теоретичному рівні. З одного боку, студенти проводять роботу 
з галузі самопізнання, рефлектують свої особливості, а з іншого — 
вчаться поціновувати та розвивати індивідуальність інших. Кураторові 
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ж належить роль здійснювати психологічну підтримку, приділяти 
більше уваги своїй психотерапевтичній ролі [7; 233]. 

Нині, коли держава відмовилась контролювати духовні пошуки 
суспільства, коли свобода нічим не обмежується, практична 
діяльність викладача-педагога повинна посісти визначне місце. 
Першочерговим в освіті мусить бути «відчуття живого» (тобто 
зацікавленої поваги й уваги до інших людей). Щоб викликати таке 
почуття потрібно навчити студента осмислювати психологічні явища 
і факти, творчо будувати систему знань та користуватись нею в но-
вих умовах [7; 223—224]. У контексті сказаного треба пам'ятати такі 
слова В. Вернадського: «Перед вищою школою стоїть завдання 
першочергової важливості готувати фахівців, які глибоко оволоділи 
теоретичним змістом проблем і здатні знаходити потрібні прак-
тичні шляхи їх подолання, формувати науковий світогляд і вихову-
вати відповідні етичні й моральні норми поведінки» [6; 77]. 
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