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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. 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 формах і методах пізнавальної діяльності. 

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. 

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  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. 

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. 

Соціокультурне середовище вищого навчального закладу покликане 

формувати загальну спрямованість і ціннісні орієнтації особистості студента, 

що стануть основою поведінки та  всієї його життєдіяльності. У цьому сенсі 

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

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

життєвого шляху. 

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. 

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, который базируется на развитии личности, ее праве выбора участия  в 

воспитательных мероприятиях с учетом интересов и  возможностей.  

 

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. 

 

Література  

1. Адлер А. Наука жить. - Киев: Port-Royal, 1997. - 288 с. 

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М.: 

Наука,1977.-380 с. 

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Избр. психол. тр.: В 2 т.- М.: 

Педагогика, 1980. – Т.I. - 232 с. 

4. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. 

- Казань: Изд-во Казанского вуза, 1996. Кн. 1. - 567 с. 

5. Братусь Б.С. Опыт обоснования гуманитарной психологии //Вопросы 

психологии. - 1990. - №6. - С. 9-17. 

6. Бех І. Д. Виховання сучасної вузівської молоді // Філософія освіти ХХІ 

століття: проблеми і перспективи: Зб. наук. пр. – К.: Знання, 2000. – 520 с. 

7. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Навч.-метод. посібник. – К.: 

ІЗМН, 1998. – 415 с. 

8. Гребенюк С.С. Педагогика индивидуальности: Курс лекций. - 

Калининград: Изд-во Калининград. ун-та, 1995. - 94 с. 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975. - 304 с. 

10. Лихачёв Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. – М.: Высшая школа, 

1982. – 249 с. 

11. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. / Под. ред. Е.Л. Климова. - 

Воронеж, 1996. - 448 с. 

12. Оллпорт Г. Личность в психологии. - СПб.: М: Ювента, 1998. -345 с. 



13. Петровский В.А. Феномены субъектности в развитии личности. - Самара, 

1997. - 102 с. 

14. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - 

М.:Издательская группа “Прогресс”, “Универс”, 1994. - 480 с. 

15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712с. 

16. Франкл В. Человек в поисках смысла. - М: Прогресс, 1990. -368 с. 

17. Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности 

// Методологические проблемы социальной психологии. —М.: Наука, 1975. -256 с. 

18. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной 

школе. - М.: Сентябрь, 1996. - 96 с. 

 

 


