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Вчитель у контексті особистісно керованої освіти: амери-
канський досвід 

 
Принципово новий погляд на особистість в сучасній вітчизняній 

педагогіці – з позицій гуманістичної парадигми освіти – зумовлює 
необхідність вивчення світового досвіду особистісно орієнтованого нав-
чання. Значну цінність являє досвід особистісно орієнтованої підготовки 
та діяльності вчителя в США, де традиційно культивуються ідеали сво-
боди та індивідуалізму. Саме там сформувалися і згодом поширилися у 
світовому освітньому просторі ідеї щодо особистості вчителя відомих 
вчених-гуманістів К.Роджерса, Р.Бернса, А.Комбса, Р.Блума та ін. 
Вітчизняними вченими досліджені такі напрямки в межах особистісно 
орієнтованого підходу до підготовки вчителя, як "Персоналізована 
педагогічна освіта" ("Personalized Teacher Education"), "Педагогічна 
освіта, що базується на свідомості" ("Deliberate Teacher Education") та ін. 
[1]. 

Робота з науковими джерелами дозволяє поставити в один ряд з ци-
ми напрямками ще один – "Individually Guided Education", який може бу-
ти означений як "Особистісно керована освіта" (OKО), виходячи із зна-
чень провідних термінів назви (to guide – керувати, вести, бути поводи-
рем). 

Концепція OKО визначилась на початку 60-х років під час одного із 
дослідних проектів Інституту розвитку освітніх програм (The Institute for 
Development of Educational Activities (IDEA), що мав за мету розробку і 
втілення на практиці принципово нових підходів до реформування 
освіти. 

За визначенням професора кафедри педагогіки вчительського колед-
жу у Вестфілді штат Масачусетс Бернарда Фльорі, ОКО – це освітня мо-
дель, що поєднує в собі навчання в спільнотах різних за віком дітей, 
індивідуальні консультації, навчання вчительськими командами (team-
teaching), неухильне просування до висунутих цілей, зв'язок з громадою, 
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спільне планування і прийняття рішень всім вчительським колективом 
[2]. Як і всі педоцентристські моделі навчання, ОКО розглядає учня як 
центр навчального процесу, суб'єкт власного навчання і життєдіяльності. 

Ядром програми були 35 процесів учіння та навчання. Ці процеси 
були стрижневими в підготовці вчителів у вузі та в їх розвитку протягом 
всієї професійної діяльності. 

Якщо їх згрупувати за принциповими ідеями, то центральною, безу-
мовно, є ідея індивідуалізації і особистісної зорієнтованості учіння і вик-
ладання. Визнаючи той факт, що учні відрізняються один від одного 
здібностями, талантом, інтересами так само як вагою, зростом та 
фізичною силою, програма ОКО дозволяла їм просуватися в 
індивідуальному темпі: кожний учень (сам, з іншими учнями, вчителями, 
батьками) планує і оцінює своє просування до намічених навчальних 
цілей, може висувати свої навчальні завдання для навчальної діяльності, 
в якій бере участь. В той же час він бере на себе відповідальність за: а) 
вибір цих задач; б) за вибір і здійснення навчальної діяльності для досяг-
нення цих задач; в) за здійснення своєї навчальної програми в цілому. 

Для вчителів проблема полягає в тому, щоб врахувати різноманітні 
інтереси і здібності учнів при викладанні. Як варіанти вирішення були 
запропоновані наступні: 1) перегрупування учнів для певної навчальної 
діяльності незалежно від віку; 2) пристосування способів викладання 
матеріалу до різних стилів сприйняття та засвоєння учнів; 3) 
урізноманітнення навчальних ситуацій з метою досягти різних цілей з 
різними учнями; 4) така організація навчального процесу, яка дозволяє 
пристосувати індивідуальні особливості учнів до даного вчителя. 

Друга грунтовна ідея ОКО – організація спільноти учіння, що сприяє 
неухильному просуванню в учінні та індивідуальному учінню. Спільнота 
учіння об'єднувала вчителів і учнів у високо інтегровані групи, здатні до 
проведення постійних інновацій, оцінки і поліпшення навчальних 
програм. Структурно це виглядало так: вся школа поділялася на декілька 
спільнот із 150-200 учнів різного віку зі своєю командою вчителів. Учні 
виконують свої навчальні плани в своїх спільнотах за винятком випадків, 
коли навчальні цілі можуть бути досягнуті в іншому оточенні з викори-
станням особливих людських чи матеріальних ресурсів. 

Всі вчителі спільноти поділяють відповідальність за всіх дітей, з яки-
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ми працюють. Вони регулярно збираються, щоб приймати рішення щодо 
навчальних цілей і моделей учіння. Вони розподіляють учнів за навчаль-
ними групами так, щоб це відповідало найближчим цілям. 

Оскільки учні залишаються членами своєї спільноти декілька років, 
у них встановлюються майже родинні стосунки між собою і дружні 
відносини зі своїми вчителями, в яких в цій ситуації є всі можливості для 
особистісного спілкування з учнями. Таким чином, шлях до 
інтелектуального розвитку особистості лежить через її емоційну сферу. 
При такому спілкуванні регулярна оцінка, критика, обговорення 
навчальної і викладацької діяльності один одного має доброзичливий і 
конструктивний характер. 

Третій принцип ОКО пов'язаний з діяльністю вчителя-радника. Кож-
ний вчитель є керівником-наставником певної кількості учнів у своїй 
спільноті учіння. Його функція скерована на потребу дітей довіритися 
комусь, відчувати себе впевнено і захищено, знаючи, що є на кого покла-
стися, що хтось підбадьорить і порадить. Гарні людські взаємини, 
емоційний контакт в особистісному спілкуванні є частиною цілісного 
навчального процесу і для вчителів, і для учнів, адже один із принципів 
ОКО – "шлях до розумового сприйняття пролягає через емоційну сферу". 
Радник приймає на себе відповідальність за керівництво освітою своїх 
20-30 підопічних, має дбати про те, щоб, виконуючи свої навчальні про-
грами, вони навчалися вчитися. 

Ідеї ОКО захопили освітян відразу після виникнення. Щоб проде-
монструвати динаміку залучення шкіл різного рівня до процесу, наведе-
мо такі цифри із звітів IDEA: якщо в 1974 р. програми ОКО виконували 
більш ніж 1000 початкових шкіл у 33 штатах і більш 40 спонсорованих 
Америкою шкіл в інших країнах, то до 1980 р. ця цифра сягнула 2000 і до 
початкових шкіл приєдналися середні і старші класи, а також три 
коледжі. 

Серед них – вчительський коледж у Вестфілді штат Масачусетс, де 
протягом 8-ми років (1976-1984) функціонувала спільнота учіння з 150 
студентів і 8 професорів. Вони встановили зв'язок з IDEA і з різною 
мірою повноти втілювали 35 стрижневих ідей. 

Спостерігачі IDEA після відвідування занять, анкетування і бесід зі 
студентами і професорами у своїй оціночній доповіді відзначили, що в 
спільноті завдяки ефективним відносинам між викладачами і студентами 
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створена краща атмосфера для учіння. Спільнота учіння відбирає 
навчальні цілі, створює індивідуальні програми. Відзначалося викори-
стання різноманітних засобів і методів учіння, при відборі яких бралися 
до уваги: 

• відносини з товаришами по спільноті; 
• вже досягнутий рівень; 
• стиль учіння (сприйняття, засвоєння); 
• інтерес до певної області предмета; 
• самосприйняття (образ власного Я). 
 
Що особливо важливо для майбутнього вчителя – через усю програ-

му підкреслюється важливість самооцінки і оцінки з боку студентів з ме-
тою її постійного поліпшення. Всі мають бути відкриті для критики, щоб 
вчасно скорегувати свою індивідуальну програму. Шляхом самокерова-
ного учіння студент стає все більш відповідальним за відбір цілей і нав-
чальних дій для їх досягнення. 

Аналіз результатів програми дає можливість стверджувати, що її ідеї 
залишилися актуальними в наш час і лягли у підґрунтя сучасних 
пропозицій з реформування освіти і підготовки вчителів. Про це свідчить 
дослідження С.Бенджаміна "Нові ідеї в освіті: що пропонують футури-
сти". Проаналізувавши багаточисельні публікації в пресі, в яких фахівці-
освітяни, батьки, представники широкої громадськості ділилися своїми 
думками щодо реформи і пропонували рекоменації щодо змін, автор 
відібрав 14 рис освіти майбутнього, на необхідності яких найчастіше на-
полягали дописувачі. Виявилося, що переважна більшість їх відповідає 
тим чи іншим принципам програми ОКО: активне учіння, особистісно 
спрямоване навчання, освіта для спілкування, неперервна освіта, освіта, 
що охоплює всі сфери особистості, процесуальний піхід до навчання і та 
ін. [3]. 

Таким чином, проаналізовані матеріали щодо особистісно керованої 
освіти в США засвідчують, що ця освітня програма входить у спектр 
гуманістичного напряму в педагогіці, її принципові положення 
синхронізують пошукам вітчизняних освітян щодо реформи освіти в 
умовах державотворення. Безперечно реформаторська для свого часу, 
ОКО не вичерпала себе і сьогодні. Її основні ідеї і процеси – створення 
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спільноти учіння, принцип вчителя-радника, індивідуальний підхід при 
складанні навчальних планів, самоспрямованість особистості на досяг-
нення поставлених навчальних цілей і відповідальність за свою освіту 
мають бути використані в сучасному процесі педагогічної освіти, в 
підготовці вчителя і його професійній діяльності в школі ХХІ сторіччя. 
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