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Сутність та принципи особистісно орієнтованого виховання 

студентів з особливими потребами 

Ключові поняття: індивідуальність,  гуманізм, розвиток 

індивідуальності, виховання, особистісно орієнтоване виховання, цінності,  

індивідуально-психічні та особистісні властивості. 

Особистісно орієнтоване виховання виникло і розвивається як напрям 

гуманістичної педагогіки. Це складне за природою явище об’єктивної 

дійсності, в якому поєдналися прогресивні погляди філософів, педагогів, 

психологів на місце і роль людини у житті. Виховання ввібрало в себе найкращі 

наукові надбання у сфері “олюднення” педагогічних впливів на підростаючі 

покоління. 

Гуманізм в освіті і вихованні (лат. humanus — людяний) — це, перш за 

все, перенесення ціннісних орієнтацій з держави на людину, побудова 

педагогічної діяльності, що зорієнтована на захист прав і свобод студента , 

визнання його як домінантного суб’єкта педагогічного процесу і суб’єкта 

саморозвитку. Гуманістичний характер виховання  це  пріоритет 

загальнолюдських цінностей, життя і здоров’я людини, вільного розвитку 

особистості, виховання почуття громадянина, поваги до прав і свобод людини, 

любові до природи, Батьківщини, родини. Гуманізм — розумна ідея 

взаємозв’язку, що обстоює життя і смисл, любов і доброзичливість у 

людському житті” [5, с 41]. Для характеристики поняття “виховання” гуманізм 

є вихідною категорією. У широкому розумінні — це історично змінювана 

система поглядів, що визнає цінність людини як особистості, її права і свободи, 

розвиток і виявлення здібностей, права на щастя, де основним критерієм 

оцінювання соціальних інститутів є благо людини, а принцип рівності, 

справедливості, людяності — бажаною нормою життя  між людьми. 

Гуманізація виховання в практичній площині означає не тільки повагу до 

особистості студента, до його гідності, але і прийняття його особистісних цілей, 

запитів, інтересів. Сучасні освітні та виховні технології повинні враховувати 

його індивідуально-психічні та особистісні властивості. Це і особливості 



пізнавальних здібностей студентів, їх темперамент, врахування структури 

мотивів, самооцінки, рівня бажань, тривожності, соціального статусу, 

фізіологічних можливостей. Оскільки саме особистісний фактор відіграватиме 

дедалі вагомішу роль у побудові майбутнього світу. Іншими словами, з 

розвитком історії всі проблеми (або більшість проблем) людства все тісніше 

будуть “зав’язані” в орбіту людиномірності, світоглядних і смисложиттєвих 

параметрів буття. Це особливо важливо для аналізу проблем вищої освіти, 

культури та виховання студентства, адже ці сфери у сучасному світі є майже 

визначальними в процесі формування людини як особистості, як 

індивідуальності.  

Навчання відносно виховання є його органічною частиною, духовним 

стержнем. Воно формує духовне ядро особистості — її світогляд, морально-

естетичне ставлення до дійсності. Навчання, на відміну від виховання, має свої 

специфічні особливості. Ці особливості складаються насамперед у строгому 

відборі змісту культури, наукового матеріалу, у своєрідності пізнавального 

процесу та форм і методів пізнавальної діяльності. 

Спроба представити людину як соціальну реальність у вигляді 

особистості і суб’єкта була розпочата Б. Ананьєвим. Він вважав, що суб’єкт 

характеризується сукупністю діяльностей, а особистість сукупністю суспільних 

відносин [2]. Суб’єкт виступає як особистість, на думку В. Давидова, лише тоді, 

коли в ньому спостерігається реальне перетворення предметної діяльності, 

культури та самого себе, тобто реальний акт творчості . 

Виходячи з того, що людина реалізується в соціальному бутті як 

свідома, так і несвідома істота, доцільно виділити дві основні сторони її 

соціальної сутності: особистості і соціального індивіда [5]. Розвиток 

соціального індивіда пов’язаний з життям певної соціальної сукупності. 

Провідну роль тут відіграє оволодіння нормами існування. Соціальний індивід 

завжди виступає носієм суспільної думки. Необхідною умовою розвитку 

соціального індивіда є включення людини в соціальне життя певної соціальної 

групи. Взаємини між особистістю і соціальним індивідом у сучасному 



суспільстві обумовлюються протиріччями, в основі яких найчастіше 

перебувають потреби особистості та соціального індивіда. Якщо особистісні 

потреби здебільшого мають духовну виразність, то потреби соціального 

індивіда — соціально-адаптивні. 

Інтелектуальна сфера соціальної сутності людини характеризується 

особливостями загального, невербального та вербального інтелекту, що 

забезпечує життєдіяльність людини. Інтелект є однією з філолофсько-

психологічних категорій, яка по-різному трактується в науці. 

Комунікативна сфера соціальної сутності людини проявляється через 

вербальне і невербальне спілкування. Спілкування можна представити як 

специфічну форму взаємодії людини з іншими людьми, як взаємодію суб’єктів 

[9, с. 249]. 

Процес спілкування здійснюється на вербальному та невербальному 

рівнях, у формі вербальної і невербальної комунікації. Вербальні і невербальні 

цінності спілкування становлять основу комунікативної сфери. Переважним 

способом спілкування людини з оточуючими людьми є діалогічна мова. У 

діалогічній мові велике місце приділяється рефлексивному і нерефлексивному 

слуханню. Особистісне спілкування завжди має емпатійний характер. 

Реалізація названих соціально-психологічних сфер соціального індивіда має 

свою специфіку. 

Однією з інтегральних характеристик індивідуальності є стиль 

діяльності. Під стилем у психології розуміють: стиль як характеристика 

індивідуальної стратегії системи проміжних цілей (А. Адлер) [1]; стиль як 

характеристика системи операцій, до якої особистість схильна в силу своїх 

індивідуальних властивостей (Г. Оллпорт) [12]; стиль як характеристика 

взаємин об’єктивних вимог діяльності і властивостей особистості (В. Мерлін) 

[11]. 

Індивідуальний стиль діяльності варто розуміти як доцільну систему 

взаємозалежних дій, за допомогою яких досягається певний результат 

(В. Мерлін). Завдяки засвоєнню індивідуального стилю змінюються і самі 



індивідуальні властивості особистості. Соціальний тип особистості складається 

в конкретних суспільно-історичних умовах і видозмінюється залежно від 

характеру взаємин в колективах та соціальних групах, членом яких є даний 

індивід. Оскільки формування соціально типових властивостей особистості в 

колективі відбувається індивідуальним стилем діяльності, соціальний тип 

реалізується у великому різноманітті індивідуальних варіацій. Отже, розвиток 

тих або інших соціально типових властивостей особистості студента  при 

відповідних взаєминах у колективі залежить від індивідуального вибору дій. 

Студент сам, своїми діями формує свою особистість, яка більшою чи меншою 

мірою гармонує з характером взаємин у колективі . У зв’язку із цим В. Мерлін 

рекомендує для керування розвитком особистості створювати найбільш 

сприятливі умови для активного вибору таких дій, які сприяють найбільшій 

гармонійності індивідуального та соціально типового в особистості. 

Індивідуальний стиль вибирається самим суб’єктом діяльності. Індивідуальний 

стиль вибирається не тільки тому, що він успішніший, але й тому, що він 

приносить більше емоційне задоволення, викликає стан внутрішнього 

комфорту. Індивідуальний стиль життєдіяльності і діяльності виконує основну 

системо утворюючу функцію в розвитку інтегральної індивідуальності. 

Основний принцип розвитку інтегральної індивідуальності визначається 

самостійним вибором свого стилю [11]. 

Суспільно необхідне значення дії, з погляду А. Леонтьєва, відбивається 

у свідомості тільки через зміст [9]. Для того, щоб мотив спрямував діяльність і 

набув смислоутворюючої функції, він повинен бути втілений у суспільному 

значенні. В. Франкл спробував узагальнити можливі шляхи, за допомогою яких 

людина може зробити своє життя осмисленим: 1) за допомогою того, що ми 

даємо життя (у змісті нашої творчої роботи); 2) за допомогою того, що ми 

беремо від світу (у змісті переживання, цінностей); 3) за допомогою позиції, що 

ми займаємо стосовно долі, яку  ми не в змозі змінити. 

Відповідно до цих трьох шляхів він виділяє три групи цінностей: 

цінності творчості, цінності переживання та цінності відносин. Пріоритет 



належить цінностям творчості, основним шляхом реалізації яких є праця. 

Цінність і зміст праці сприймається як внесок у життя суспільства, а не просто 

як заняття людини. Зміст праці студента полягає, насамперед, у тім, що він  

робить понад свої обов’язки, що  приносить як особистість у свою роботу. 

Цінності творчості є найбільш природними та важливими, але не необхідними. 

Із числа цінностей переживання В. Франкл виділяє любов, що має багатий 

ціннісний потенціал. Любов — це взаємини на рівні духовного, значеннєвого 

виміру, переживання іншої людини в її неповторності та унікальності, пізнання 

її глибинної сутності. 

Найбільша увага В. Франклом приділяється цінностям відносин. До цих 

цінностей особистість звертається, коли  потрапляє  у владу обставин, які вона 

не в змозі змінити. Але, при будь-яких обставинах, вона вільна зайняти 

осмислену позицію стосовно них і додати своєму стражданню глибокий 

життєвий зміст, тому людське існування ніколи не може виявитися безглуздим 

за своєю внутрішньою суттю. Життя зберігає свій зміст до кінця [16]. 

У діяльності студентів особистісний зміст має велике значення. Він 

розглядається в нами  у взаємозв’язку зі спілкуванням і міжособистісними 

відносинами студентів. Спілкування як комунікаційна діяльність виконує 

рушійну роль: воно служить засобом задоволення однієї з основних потреб 

особистості - взаємодії  суб’єкта із суб’єктом, що виконує кілька різних 

функцій: обмін інформацією, експресивно-емоційну функцію, функцію 

перспективну і впливову. 

У результаті взаємодії суб’єкта із суб’єктом у спілкуванні складаються 

певні міжособистісні відносини — ділові, емоційні. Різні види міжособистісних 

відносин здійснюються за допомогою специфічних висловлювань або 

відповідних дій. Висловлювання здійснюють експресивну функцію 

спілкування. Індивідуальний стиль спілкування характеризується як 

індивідуальна система операцій. Операції, які не мають мовних характеристик, 

і які мають емоційний підтекст — це тактовність, ввічливість, спілкування на 

особистісному або рольовому рівні. 



Діяльність людини обумовлена не тільки об’єктивними вимогами та 

особистісним змістом, але й міжособистісними відносинами. А. Петровський 

включає у свою формулу спілкування міжособистісні відносини: суб’єкт-

суб’єкт-об’єктні відносини [13]. Так, встановлення ділових відносин з 

підлеглими — необхідна умова діяльності керівника. Залежність 

індивідуального стилю спілкування від індивідуальних властивостей 

особистості виявляється при порівнянні спілкування різних студентів в 

однакових або подібних об’єктивних умовах. Становлення індивідуального 

стилю спілкування протікає двома шляхами: через самовиховання та 

виховання. 

Здійснений аналіз різних точок зору на особливе в людині, що 

називають індивідуальним, дозволяє представити в загальному вигляді 

особливості поняття індивідуальності. Особистість із яскраво вираженими 

особливостями називають індивідуальністю, що характеризується сукупністю 

інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис особистості. 

Кожна людина — єдина і неповторна у своїй індивідуальності. Індивідуальні 

особливості впливають на розвиток особистості та спричиняються 

формуванням її якостей. 

Вітчизняна педагогіка орієнтує здійснювати виховання з максимальним 

акцентом на індивідуальність. Педагогіка індивідуального підходу має на увазі 

не пристосування цілей і основного змісту навчання та виховання до окремого 

студента, а пристосування форм і методів педагогічного впливу до його 

індивідуальних особливостей для того, щоб забезпечити запроектований рівень 

розвитку особистості. Прогресивна педагогіка виступає за єдність і поєднання 

загальних та індивідуальних цілей виховання і навчання. Мета виховання 

виступає як загальна, коли вона виражає якості, які повинні бути сформовані у 

всіх учасників навчально-виховного процесу, і, як індивідуальна, коли 

передбачається виховання окремої людини. Необхідно відзначити, що сьогодні 

головна мета загальноосвітньої школи — сприяти розумовому, моральному, 

емоційному і фізичному розвитку особистості, всебічно розкривати її творчі 



можливості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різноманітні 

умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її вікових 

особливостей. При об’єктивному  підході до виховання,  ця тенденція повинна 

зберегтися як наступність  мети  і у вищих навчальних закладах. 

Особистість Б. Ананьєв розглядає як “вершину” усієї структури 

людських властивостей. Особистість, відповідно до його концепції, з’являється, 

набуваючи статус у суспільстві, так само як і статус у спільноті, в якій 

складається і формується дана особистість. “На основі статусу, пише 

Б. Ананьєв, і в постійному взаємозв’язку з ним будуються системи: 

а) суспільних функцій-ролей і б) цілей і ціннісних орієнтацій” [2, с. 210]. 

Вчений виділяє два класи особистісних властивостей. До першого класу 

входять статус, ролі і ціннісні орієнтації. Цей клас особистісних характеристик 

визначає особливості другого класу властивостей особистості, до яких 

відносяться: мотивація поведінки, структура суспільної поведінки. 

Інтегративним фактором двох класів особистісних властивостей виступає 

характер людини, з одного боку, і схильності — з іншого боку. Отже, 

показником розвитку особистості є мотивація поведінки і здійснення поведінки 

[8]. 

Проблему поведінки всебічно розкрив С. Рубінштейн. “Під поведінкою 

розуміють певним чином організовану діяльність, що здійснює зв’язок 

організму з навколишнім середовищем” [15, с. 120]. При характеристиці 

поведінки, відзначає він, виділяють три її основних типи: інстинктивну 

поведінку, навички і розумну поведінку. Ці форми поведінки в людині 

утворюють складну єдність, котрі функціонують одна в одній. С. Рубінштейн 

підкреслює, що розвиток різних форм поведінки відбувається в результаті 

боротьби двох антагоністичних, внутрішньо суперечливих тенденцій 

спадковості і мінливості, фіксованості і лабільності . Інстинктивна діяльність 

здійснюється автоматично, але і вона спирається на “мотивацію”, на органічну 

мотивацію, що виходить з біологічних потреб. Що стосується навичок, то вони 

являють собою такі реакції або дії, що виникають на основі тренувань або 



індивідуального досвіду. Соціокультурне середовище вузу покликане 

формувати і доводити до автоматизму вироблені навички у студентів. Але 

студент не пасивно закріплює автоматизовані дії, а використовує, як пише 

С. Рубінштейн, “механізми” інтелектуального порядку, а саме, встановлює 

більш-менш генералізовані змістові зв’язки . Навички можуть виступати 

самостійною формою поведінки, але найчастіше вони входять компонентами в 

складну структуру поведінки. У свою чергу, навички формуються в 

поведінці — це індивідуально набута форма поведінки. Вплив соціокультурних 

умов вузу виявляється в тому, що в цих умовах формуються і закріплюються у 

студентів визначені типи поведінки [15]. 

В. Ядовим розроблена концепція про диспозиційну регуляцію соціальної 

поведінки особистості, що дозволяє вивчати соціальний характер особистості 

як рівневу систему диспозицій. У цій концепції розкриваються наступні рівні 

диспозицій: елементарно фіксовані установки, соціально фіксовані установки, 

загальна спрямованість інтересів особистості і система ціннісних орієнтацій на 

цілі життєдіяльності і засоби їхнього досягнення. Диспозиції виникають при 

взаємодії потреб і умов діяльності та формують ієрархію рівнів поведінки 

особистості. Найпростіші поведінкові акти визначаються фіксованими 

елементарними установками, вчинки особистості залежать від соціальних 

установок, поведінка людини, її життєдіяльність в цілому детермінуються 

загальною спрямованістю і ціннісними орієнтаціями [17]. 

Соціокультурне середовище вищого навчального закладу покликане 

формувати загальну спрямованість і ціннісні орієнтації особистості студента, 

що послужать основою поведінки і всієї його життєдіяльності. У цьому сенсі 

особистість завжди конкретно історична, вона — продукт своєї епохи і життя 

країни, сучасник і учасник подій, що складають віхи історії суспільства і її 

життєвого шляху. 

І. Якиманська відзначає, що ще в недалекому минулому науковими і 

єдино правильними вважалися ті ідеї, згідно з якими колектив формував 

особистість, що суспільство цілком забезпечує всебічність і гармонійність 



розвитку особистості. Далі вона вказує, що психологія як культурна складова 

суспільного розвитку повинна відстоювати цінності і пріоритети особистості як 

індивідуальності. І. Якиманська підкреслює: “Становлення індивідуальності в 

нашому суспільстві пов’язане, насамперед, з визнанням самобутності і 

самоцінності кожної людини, повагою особистості, дотриманням її прав і 

обов’язків, наданням вибору в прийнятті рішень, відповідальності за їх 

наслідки” [18, с. 23]. 

Д. Леонтьєв, розвиваючи теоретичні положення концепції особистості та 

особистісного змісту, розробив теорію значеннєвої сфери особистості як 

вищого компонента структури особистості, що визначає індивідуальність 

особистості. Д. Леонтьев дає таке визначення: “Особистість як психологічне 

утворення, як регуляторна система конституюється функціями виділення 

суб’єктом себе з навколишнього світу, презентації і структурування ним своїх 

відносин зі світом і підпорядкування своєї життєдіяльності стійкій структурі 

цих відносин, у противагу актуальним на даний момент імпульсам і зовнішнім 

стимулам” [9, с. 154]. Цю систему функцій здійснює значеннєва сфера. 

Особистість студента як суб’єкта життєдіяльності керується різними логіками 

значеннєвої регуляції. Вчений відзначає, що можливі шість логічних або 

зазначених регуляцій, що співвідносяться із системами регуляції 

життєдіяльності: 1. Логіка задоволення потреб. У людини є бажання, тяжіння і 

його треба задовольнити. 2. Логіка реагування на стимул. Це реагування по 

типу стимул-реакція. 3. Логіка схильності, стереотипу, диспозиції. 4. Логіка 

соціальної нормативності, соціальних очікувань. 5. Логіка змісту або логіка 

життєвої необхідності. 6. Логіка вільного вибору. 

Якщо перші п’ять логік поведінки або систем регуляції діяльності в тій 

чи іншій мірі властиві всім психічно здоровим і повноцінним людям, то шоста 

логіка або система властива не всім людям і відбиває міру особистісної зрілості 

як її основну диференційно-психологічну характеристику . Значеннєва сфера 

особистості, з погляду Д. Леонтьєва, співвідноситься з іншими сферами, 



системами і компонентами, що утворюють її структуру. Психолог виділяє такі 

рівні структурної організації особистості: 

1. Вищий рівень — це рівень таких механізмів особистості, що 

утворюють основний психологічний кістяк або каркас, на який згодом 

нанизується все інше. 2. Значеннєвий рівень — відносини особистості зі світом, 

взяті з їх змістової сторони, тобто, по суті, те, що позначається поняттям 

“внутрішній світ людини”. 3. Експресивно-інструментальний рівень — 

структури, які характеризують типові для особистості форми або способи 

зовнішнього прояву, взаємодії зі світом, її зовнішню оболонку. 

4. Психофізіологічний рівень — рівень тілесних і мозкових механізмів вчений 

відносить до передумов особистості і не включає його в структуру особистості 

[9]. 

А. Адлер відзначає, що в людини є три головних напрями або три 

головних питання в житті: спрямованість на життя в суспільстві, 

спрямованість на діяльність і спрямованість на любов і шлюб [1]. Концепція 

А. Адлера важлива тим, що в ній мова йде про мету життя, що визначає 

цілісність особистості та  види  спрямованості особистості. Ставлячи завдання 

розвитку особистості студента необхідно враховувати спрямованість його 

життя та орієнтир на вибір мети життя. 

Представники гуманістичного напряму в педагогіці і психології 

розглядали індивідуальність як рівень розвитку особистості, але це рівень 

самоактуалізації особистості. Особистість сама здійснює свою самопобудову, 

свій розвиток. Слід зазначити, що якщо у вітчизняній філософії і психології 

строго розмежовуються  поняття: “людина”, “індивід”, “особистість”, “суб’єкт”, 

“індивідуальність”, то в зарубіжній психології, особливо в гуманістичному 

напрямі, такої чіткості в дефініції понять немає. Тут мова йде про розвиток 

людини як особистості, так і індивідуальності. Гуманістичний напрям також 

називають феноменологічним напрямом, що виходить із внутрішнього світу 

людини, із суб’єкта. Представники цього напряму вважають реальним для 

індивіда те, що існує в межах внутрішньої системи координат особистості, яка 



включає все, що усвідомлюється в будь-який момент часу. Кожен з нас реагує 

не на самі події, які вони, а на те, як ми їх суб’єктивно сприймаємо, які 

феномени ми допускаємо у свій внутрішній досвід [14]. 

Така, в цілому, методологія індивідуальності, яка має місце у 

вітчизняній і зарубіжній психології. Разом з тим, великий інтерес мають теорії 

індивідуальності. Серед них можна виділити, по-перше, розробку 

індивідуального підходу до виховання, яким займалися Л. Занков, Ю. Орлов, 

А. Савєнков, А. Сухарєва і багато інших. Індивідуальний підхід розглядається 

цими авторами, як здійснення педагогічного процесу з врахуванням 

індивідуальних особливостей учнів (темпераменту і характеру, здібностей, 

мотивів та інтересів, та ін.), які значною мірою впливають на їх поведінку в 

різних життєвих ситуаціях. У зв’язку з цим суть індивідуального підходу 

складає гнучке використання педагогом різних форм і методів виховання з 

метою досягнення оптимальних результатів особистісно орієнтованого 

виховного процесу .  

Природа творчої індивідуальності розглядалася також у роботах 

В. Андрєєва, Г. Волкової, С. Гільманова, В. Загвязінського, Н. Куланіної, 

Н. Нікандрова, Я. Пономарьова, Н. Посталюк, Г. Селевко, С. Сисоєвої, 

В. Сластьоніна, В. Шубинського та ін. При цьому особливо варто підкреслити 

точку зору науковця О. Гребенюка, що зробив істотний внесок у розробку 

поняття “індивідуальність студента”. Він показав, що саме індивідуальність 

повинна зайняти гідне місце не тільки в ряді інших педагогічних категорій, але 

й у практиці навчально-виховного процесу вищого навчального закладу в 

цілому. Вчений вважає, що індивідуальність студента обумовлена його 

становищем у суспільстві, обов’язками і функціями людини, що знаходиться у 

вищому навчальному закладі, наприклад, такими як участь у навчальному 

процесі, виконанні необхідного мінімуму навчальної роботи та  розвитку 

психічних сфер в різних ситуаціях навчально-виховного процесу .[8, 64]. 

В наукових працях І. Беха визначена сутність особистісно 

зорієнтованого виховання, де науковець констатує, що лише особистісно 



зорієнтованому вихованню під силу досягнення особистісно розвиваючої мети, 

оскільки воно спрямоване на усвідомлення вихованцем себе як особистості, на 

його вільне і відповідальне самовираження [6,7]. 

Аналіз наукової літератури дозволив нам визначити сутність та 

принципи особистісно орієнтованого виховання, що дозволяють студентові під 

час навчання у вищому навчальному закладі реалізовувати себе або, по-іншому 

самоактуалізуватися. При цьому самоактуалізація може виступати критерієм 

формування індивідуальності особистості, компонентами або положеннями 

якої є: цінності і ціннісні орієнтації, самосприйняття (відношення до самого 

себе, оцінка себе, своїх можливостей і здібностей та їх  розкриття ), 

міжособистісна чутливість, ставлення до пізнання і змістожиттєві орієнтації. 

Зважаючи на аналіз наукових джерел ми прийшли до висновку що, особистісно 

орієнтоване виховання у вищому навчальному закладі — це цілеспрямований 

навчально-виховний процес, який будується з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, гуманних відносин і  спрямований на розвиток особистості, право 

вибору участі студентів у виховних заходах з врахуванням їх  інтересів, 

можливостей та здібностей. 

 

Анотация: 

В статье рассматриваеться сущность и принципи личносно ориентированого  

воспитания студентов з особенными потребностями. Ключевым направлением воспитания 

является гуманизм. Выделено три групы  ценностей  личносно ориентированого  воспитания: 

ценности творчества, ценности переживаний и ценности отношений. 

 

The article shows the essence and principles of personal oriented  training of the students 

with special needs. The main direction of training is humanism. Three groups of personal oriented  

training are emphasized: creation value, experience value and value of relationship. 
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