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ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА І ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ

Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні згідно з державною

національною програмою «Освіта» є формування освіченої, творчої особистості,

становлення її фізичного і морального здоров’я.

Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і

методів навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості

студентів. Однак цьому процесу поки що бракує цілеспрямованості та науково-методичного

забезпечення. Тому процес «особистісної» перебудови навчально-виховного процесу

відбувається спонтанно, повільно, неефективно.

У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у

створенні та реалізації особистісного підходу до студента як одного з принципів організації

навчально-виховної роботи, що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Такий

підхід має сприяти більш цілеспрямованому, гармонійному розвитку особистості учня як

громадянина і творчого, професійно діючого працівника.

Розробка особистісного підходу – дуже складна теоретична і практична проблема. Її

складність зумовлена, перш за все, тією обставиною, що особистість є чи не найскладнішим

утворенням у світі і одночасно – суб’єктом перетворення цього світу і самого себе. Серед

спеціалістів набуває все більшого визнання думка, що всебічне дослідження і розвиток

особистості – це фундаментальна комплексна наукова проблема, яка потребує

міждисциплінарного дослідження. Водночас ключову роль у розв’язанні цієї проблеми

відіграє психологія, оскільки особистість – це передусім психічне новоутворення. Тому

психологічні закономірності посідають центральне місце у загальнонауковому уявленні про

особистість, її розвиток та діяльність.

У цьому контексті особистісний підхід доцільно розглядати як важливий психолого-

педагогічний принцип, основу якого становить сукупність вихідних теоретичних положень

про особистість та практичних методичних засобів, що сприяють її цілісному розумінню,

вивченню та гармонійному розвитку. Інакше кажучи, особистісний підхід – це певний

методологічний інструментарій, розробка якого має спиратися на синтез видобутих



психологічною та педагогічною наукою закономірностей будови, функціонування та

розвитку особистості.

Розв’язання проблеми побудови та запровадження особистісного підходу не слід

розглядати спрощено, як таке, для якого достатньо лише взяти вже існуючі в науці принципи

та знання про особистість, її розвиток, засоби його стимулювання й штучно об’єднати їх у

певну сукупність теоретико-практичних понять і методів. Фактично ж з огляду на стан

дослідження проблеми особистості у сучасній психології та педагогіці, майже всі необхідні й

можливі психолого-педагогічні компоненти особистісного підходу потребують дальшого

суттєвого опрацювання або корекції у різних аспектах і узгодження одне з одним у цілісному

контексті.

Гуманістичну традицію – прагнення до возвеличення людини, найбільш повного

втілення в ній людської суті – було б несправедливо вважати явищем педагогічної думки

лише нашого часу.  Своїм корінням вона сягає глибинних витоків людської культури.

Звичайно посилаються на роботи Протагора («міра всіх речей – людина»), Сократа, Платона,

Аристотеля і пізніших римських мислителів: Плутарха, Сенеку та інших. Розквіт гуманізму

пов’язують з подоланням релігійно-канонічних та тоталітарних систем середньовіччя, коли

відбувся незвичайний злет людського духу, чим ознаменувалась епоха Відродження. Цю

епоху пов’язують з іменами Томаса Мора, Томмазо Кампанелли, Франсуа Рабле, Яна

Коменського та інших. Вони вважали людину найвищою цінністю творіння. Пізніше до цієї

плеяди почали долучати представників нового часу: Мішеля Монтеня, Жан-Жака Руссо,

Льва Толстого.  Вони  висунули ідею вільного виховання,  яке дає змогу кожній людині

розвивати свої природні здібності.

Гуманістичний підхід, як самостійний напрям у науці, виділився в 50-ті роки XX

століття. В рамках цього напряму людина розглядалася як неповторна унікальна цілісність,

якій притаманний певний ступінь свободи від зовнішньої детермінації завдяки тим

цінностям,  якими вона керується.  Людина –  це активна творча істота,  тому вона в змозі

впливати на свою долю.  Гуманістичний підхід розглядав людину як «відкриту можливість»

самоактуалізації, притаманну тільки людині.

Особистісно орієнтована освіта спирається на фундаментальні дидактичні дослідження,

присвячені особистісно розвивальним функціям навчання та виховання. На теренах СНД,

дослідженням особистісно орієнтованої освіти, опікуються І.С. Якиманська, В.В. Сєриков,

І.Д. Бех, В.В. Рибалка та інші.

І.С. Якиманська, розробляючи концепцію особистісно орієнтованої освіти, наполягає

на уявленні про особистість як про мету та фактор освітнього досвіду під час навчання.

Теоретичне призначення її концепції особистісно орієнтованого навчання полягає в



розкритті природи та умов реалізації особистісно розвивальних функцій освітнього процесу.

Практична цінність цієї концепції полягає в розробці регулятивів для практики освіти,  яка

повинна стати альтернативною традиційному навчанню.

В.В. Сєриков вбачає головну функцію особистісно орієнтованої освіти в забезпеченні

особистісного розвитку кожного суб’єкта навчального процесу, наполягаючи на визнанні за

студентом права на самовизначення та самореалізацію а процесі пізнання через оволодіння

власними способами навчальної роботи.

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість

дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктний досвід кожного спочатку розкривається, а

потім узгоджується зі змістом освіти (І.С. Якиманська).

Якщо в традиційній філософії освіти соціальнопедагогічні моделі розвитку особистості

описувались у вигляді ззовні заданих зразків, еталонів пізнавальної діяльності, то

особистісно орієнтоване навчання виходить з визнання унікальності суб’єктного досвіду

самого студента як важливого джерела індивідуальної життєдіяльності. Таким чином,

відбувається «зустріч» того, що задається, та суб’єктного досвіду, його «окультурювання»,

збагачення. Визнання студента головною фігурою всього освітнього процесу і є особистісно

орієнтована педагогіка.

І.С. Якиманська виокремлює три моделі особистісно орієнтованої педагогіки:

соціально-педагогічну, предметно-дидактичну та психологічну.

Соціально-педагогічна модель виховує особистість з попередньо заданими якостями.

Освітні інститути суспільства створюють типову структуру такої особистості. Завданням

університету є наближення кожного студента до її параметрів (носій масової культури).

Технологія освітнього процесу заснована на використанні ідей педагогічного управління,

формування, корекції особистості «ззовні», без урахування суб’єктного досвіду студента. Це

виражається в одноманітності програм, методів, форм навчання, авторитарності.

Предметно-дидактична модель особистісно орієнтованої педагогіки пов’язана з

предметною диференціацією, яка забезпечує індивідуальний підхід у навчанні. Знання

організуються в міру їх об’єктивної складності,

новизни, складності переробки, а не рівня розвитку студента. Технологія предметної

диференціації будується на урахуванні складності та обсягу навчального матеріалу (завдання

пониженої та підвищеної складності).

Особистісний підхід дедалі настійливіше утверджується як ключовий психолого-

педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу, від якого багато в чому

залежить ефективність переорієнтації системи освіти на розвиток особистості учнів. Однак

рівень його науково-методичного обґрунтування не задовольняє педагогів і психологів.



Особистісний підхід доцільно розглядати як важливий психолого-педагогічний

принцип, як методологічний інструментарій, основу якого становить сукупність вихідних

концептуальних уявлень, цільових установок, методико-психодіагностичних та

психологотехнологічних засобів, які забезпечують більш глибоке цілісне розуміння, пізнання

особистості дитини і на цій основі – її гармонійний розвиток в умовах існуючої освітньої

системи.

Моральне начало у навчанні – це те, що протистоїть його по предметній спеціалізації,

оскільки моральне ставлення до світу не залежить від природи об’єкта, що пізнається; воно

поєднує всі сфери людських пошуків сильніше, ніж будь-які міжпредметні зв’язки. Існує

тільки один спосіб реалізувати особистісний підхід у навчанні – зробити навчання сферою

самоствердження особистості. Особистісно стверджувана ситуація – це та, яка актуалізує

сили особистості. Будь-які педагогічні успіхи зумовлені актуалізацією власних сил

особистості викладача та студента.

Метою особистісно орієнтованого навчання є процес психолого-педагогічної допомоги

студента в становленні його суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому

самовизначенні. Навчальний процес насичений знаннями, які повинен засвоїти учень, а

повинен бути насичений розумінням (А.Н. Леонтьєв).

Як головні, можна виділити такі завдання орієнтованого навчання:

розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини;

максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» індивідуальний

(суб’єктний) досвід дитини;

допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись, а не

формувати попередньо задані якості;

сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно

будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

Формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно

орієнтованих систем та технологій.

Орієнтоване навчання спирається на такі вихідні положення:

· пріоритет індивідуальності, самоцінності, самобутності дитини як активного носія

суб’єктного досвіду, що, склався задовго до впливу спеціально організованого навчання

в університеті (студент не стає, а від самого початку є суб’єктом пізнання);

· при конструюванні та реалізації освітнього процесу потрібна особлива робота

викладача для виявлення суб’єктного досвіду кожного студента;

· в освітньому процесі відбувається «зустріч» суспільно-історичного досвіду, що

задається навчанням, та суб’єктного досвіду студента;



· взаємодія двох видів досвіду студента повинна відбуватись не по лінії витіснення

індивідуального, наповнення його суспільним досвідом, а шляхом їх постійного

узгодження, використання всього того, що накопичене учнем у його власній

життєдіяльності;

· розвиток студента як особистості (його соціалізація) відбувається не тільки шляхом

оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, перетворення

суб’єктного досвіду як важливого джерела власного розвитку;

· головним результатом навчання повинно бути формування пізнавальних здібностей на

основі оволодіння відповідними знаннями та уміннями.

Проектна технологія

Зміна змісту освіти на сьогоднішньому етапі розвитку університету веде до зміни її

технологій, надає їй особистісної спрямованості. Якими конкретно технологіями потрібно

користуватись, які зміни повинні відбутись всередині процесу навчання, щоб для людини

освіта набула життєвого сенсу, щоб вона вчилася з задоволенням?

Робота над проектом – практика особистісно орієнтованого навчання в процесі

конкретної праці студента, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. У

свідомості студента ідея має такий вигляд: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого це мені треба

і де я можу ці знання застосувати».

Для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і

прагматичними знаннями, уміннями та навичками.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів –

індивідуальну,  парну або групову,  яку студенти виконують впродовж визначеного відрізка

часу.

Технологія проектування передбачає розв’язання студентам або групою студентів якої-

небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів,

засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки,

творчості.

Результати виконання проектів повинні бути «відчутні»: якщо це теоретична проблема,

то конкретне її рішення, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких,

пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Таким чином, суть проектної технології – стимулювати інтерес студентів до певних

проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність,

яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування



надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з

прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього

процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Продуктивна діяльність, перш за все, плідна для освіти, є індивідуальною дією,

результатом якої може бути корисний матеріал або нематеріальний продукт, отже, вона має

практичну цінність. Оскільки таке навчання розвивається у продуктивній діяльності,

воно розширює сферу суб’єктивності в процесі самовизначення, творчості і конкретної

участі.

Під час використання технології вирішується ціла низка різнорівневих дидактичних,

вихованих і розвивальних завдань: розвиваються пізнавальні навички студентів, формується

вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному

просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо.

Можуть бути різні підставі! для вибору тематики проекту, її може бути сформульовано

фахівцями, висунено викладачами з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета,

інтересів і здібностей студентів. Тематику проекту можуть запропонувати і самі студенти.

Результати проектів повинні бути матеріальними, тобто відповідно оформленими —

відеофільм, альбом, бортжурнал, комп'ютерна газета, альманах.

Творчі проекти — не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності

учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою

логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про

заплановані результати і форму їх представлення — рукописний журнал, колективний

колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. 1 тоді потрібні сценарій фільму, програма свята, макет

журналу, альбому, газети.

Практико-орієнтовані проекти — результат діяльності учасників чітко визначено з

самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ., програма,

рекомендації, проект закону, словник,). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності

його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливими є хороша

організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація

одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.

За характером контактів проекти поділяються на внутрішні та міжнародні.

Внутрішніми називають проекти, організовані або всередині однієї школи, або між школами,

класами всередині регіону, країни. У міжнародних проектах беруть участь представники

різних країн, для їх реалізації можуть застосовуватися засоби інформаційних технологій.

За кількістю учасників проекти поділяються на особистісні, парні та групові.



За тривалістю проведення проекти розрізняють короткодіючі, середньої тривалості (від

тижня до місяця), довготривалі (кілька місяців).

Дуже важливо організувати зовнішню оцінку виконання проекту, що дозволяє

підвищити ефективність його виконання, усунути труднощі, вносити вчасну корекцію. В

ігрових проектах, що мають характер змагання, може використовуватися бальна система.

Важко оцінювати проміжні результати у творчих проектах.

Висновки.  Отже,  розвиток студента як особистості відбувається не тільки шляхом

оволодіння ним нормативною діяльністю, а й через постійне збагачення, перетворення

суб'єктного досвіду як важливого джерела власного розвитку; головним результатом

навчання повинно бути формування пізнавальних здібностей на основі оволодіння

відповідними знаннями та уміннями.
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