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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД ДО 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Сьогодні актуальною є проблема розвитку творчих здібнос-
тей майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах. 

Особистісно-орієнтовний підхід до навчального процесу 

ґрунтується на вміннях планувати освітній процес, самостійно 
підходити до вирішення професійно-педагогічних завдань на 

основі аналізу ситуації, чітко виконувати заплановане, здійс-

нюючи необхідну корекцію відповідно до одержаних резуль-

татів. З метою розвитку в студентів цих умінь процес педаго-
гічної підготовки у ЗВО має відповідати завданням і реаліям 

системі навчання. Насправді ж вивчення педагогічних дисцип-

лін та одержання практичних умінь і навичок не завжди дає 
студентам можливість уявити процес професійно-педагогічної 

діяльності в конкретних ситуаціях, оскільки його неможливо 

достеменно відтворити під час навчання. 
Зокрема, стосовно сімейних лікарів цей аспект усклад-

нюється тим, що досить важко об‟єктивно змоделювати педаго-

гічну взаємодію з пацієнтом і створити універсальний шаблон її 

перебігу в реальному лікувально-профілактичному процесі. 
Подоланню цих труднощів сприятиме максимальне наближення 

технологій педагогічної підготовки до медичної практики, 

внаслідок чого підвищиться готовність студентів психологічно 
адаптуватися до професійної діяльності.  
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Відповідно до принципів емоційної активності, соціальної 

взаємодії, комплексності, інноваційності формування педагогіч-

ної компетентності як вагомого чинника успішності лікувально-
профілактичного процесу має здійснюватися за допомогою роз-

роблення й упровадження інноваційних педагогічних техноло-

гій. На особливу увагу в процесі педагогічної підготовки 
майбутніх сімейних лікарів заслуговують технології, здатні 

суттєво покращити основні показники сформованості їхньої 

педагогічної компетентності. Її формування, безперечно, зале-

жить від зацікавленості й активності студентів, їхнього бажання 
досягти високого рівня професійної кваліфікації. У зв‟язку з цим 

у педагогічній підготовці сімейних лікарів доцільно викорис-

товувати технології навчання, продуктивність яких «спричи-
нюється їхньою проблемізацією, структурним наповненням 

прийомами логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння, 

підсумування, узагальнення, систематизація, індукція, дедукція, 

аналогія) і посилюється внутрішнім коефіцієнтом активності» 
[242]. Вони мають відрізнятися інтенсивною подачею матеріалу, 

пізнавальною та емоційною активністю студентів, постійним 

самоконтролем, діалогічністю, проблемністю тощо.  
Ефективними засобами педагогічної підготовки майбутніх 

лікарів є застосування інноваційних джерел навчальної інформа-

ції (інтернет, електронні освітні ресурси, бази даних тощо).  
В умовах особистісно-орієнтованого навчання стає можли-

вим створення освітнього середовища, яке сприяє визнанню 

індивідуальності того, хто вчиться, передбачає спеціальний 

відбір навчального, дидактичного матеріалу, методичних реко-
мендацій до його використання, типів навчального діалогу, 

форм контролю за особистісним розвитком студентів у ході 

оволодіння знаннями.  
Особистісно-орієнтоване навчання передбачає відмову від 

готових, стандартних шляхів вирішення проблем та перехід до 

викладання дисциплін. особистісно-орієнтований підхід це нове 
розуміння індивідуалізації навчання, яке полягає у плануванні 

рівня обов‟язкових результатів навчання. Враховуючи власні 
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здібності, нахили, інтереси і потреби в умовах впровадження 

особистісно-орієнтованого навчання, кожен студент має можли-

вість вибрати обсяг та глибину засвоєння певного матеріалу, 
оптимізувати навантаження. Важливою індивідуальною особли-

вістю кожного студента, яку необхідно враховувати при орга-

нізації особистісно-орієнтованого навчання, є рівень навченості. 
При класифікації рівня навчання, що підлягають оціню-

ванню, дидакти виходять із загальновідомого поділу психічної 

діяльності, а від так навченості на два види: репродуктивний 

(відтворення) і продуктивний (творчість). Наявність значної 
кількості класифікацій, в яких рівні навченості мають різні 

назви та неоднаково окреслюються. Якщо застосувати відомі з 

теорії і практики вирази, то для кожного рівня можна навести 
кілька окреслень. Наприклад: для рівня 1 – розрізнення, форму-

вання уявлень, дифузно-розсіяне знання – низький рівень; для 

рівня 2 – запам‟ятовування, знання – низький рівень, задовільно; 

для рівня 3 – розуміння, понятійне знання – середній рівень, 
перенесення, відтворення – добре; для рівня 4 – елементарні 

вміння і навички, застосування – високий рівень, добре або 

відмінно; для рівня 5 – перенесення, творчість, аналіз – синтез – 
оцінювання – високий рівень, відмінно. 

Серед етапів такого підходу виділяють організацію викла-

дача взаємодії зі студентами, грамотне цілепокладання і 
ефективну діяльність як викладача, так і студента в процесі 

навчання. Дуже важливо для викладача розставити пріоритети 

на користь студентів і створити саму сприятливу атмосферу для 

того, щоб поставлені цілі були досягнуті. Особистісно-орієнто-
ване навчання – це навчання, в якому мета відіграє одну з 

головних ролей. Особистісні результати навчання по такому 

підходу залежать від того, наскільки правильно викладач 
застосував його основні принципи.  

Отже, особистісно орієнтований підхід до навчання продик-

тований потребами часу. Зважаючи на те, що сучасною освітою 
взято курс від наповнення майбутніх фахівців якомога більшим 

обсягом знань на формування в них умінь визначення способів 
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діяльності, саме цей підхід має здійснити свободу вибору, 

оригінальність рішень, творче ставлення до ситуацій, а це 

неможливо без урахування задатків людини, розкриття її внут-
рішнього світу, цілеспрямованого розвитку професійно важли-

вих якостей. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В  

ОСВІТНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  

Євроінтеграційний рух сучасної освіти передбачає аналіз 
досвіду інноваційних змін в організації освітнього процесу, 

вивчення труднощів та перешкод на цьому шляху. Впрова-

дження системи управління якістю в організаціях різних галузей 
економіки є однією з головних умов входження України у 

світове економічне співтовариство, що потребує удосконалення 

механізмів управління інноваційними процесами, теоретичного 
та методологічного обґрунтування методів інноваційного мене-

джменту якості тощо. Разом із тим, практично не досліджу-

ваним є процес адаптації працівників до роботи в умовах 

запровадження системи управління якістю, не виявлені основні 
психологічні ризики щодо неї. Людині взагалі притаманний 

мізонеізм – первісний, забобонний страх нового, тотожній 

реакції дикої тварини на несприятливу ситуацію. «Цивілізована 
людина, втім, часто реагує на нові ідеї дуже схожим чином, 

споруджуючи психологічні бар‟єри, щоб захиститися від шоку 

зустрічі з чимось новим» [3]. Тому, бар‟єри та труднощі при 
впровадженні інновацій є цілком очікуваними, а психологічна 

культура інноваційного управління, зокрема, полягає у передба-

ченні ризиків та усуненні бар‟єрів, протиріч, які заважають 

розвитку організації. 


