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Анотація. В дані статті розглядаються і аналізуються деякі управлінські підходи до реалізації 
індивідуалізованого навчання студентів у педагогічному процесі вищої школи. Всі методи управління 
педагогічним процесом відрізняються один від одного. Проте в комплексі є нерозривною і 
взаємодоповнюваною єдністю способів досягнення поставлених цілей і реалізації функцій управління. 
Управлінські підходи не повною мірою можуть розв'язати проблеми індивідуалізованого навчання студентів. 
Необхідна інтегральна управлінська система, яка поєднувала б в собі не тільки технологію раціоналістичного 
напряму управлінської науки, але і досягнення соціальної психології.  
Ключові слова: управління, індивідуалізоване навчання, студент, педагогічний процес. 
Аннотация. Ажиппо А.Ю. Некоторые управленческие подходы к реализации индивидуализированного 
обучения студентов. В данной статье рассматриваются и анализируются некоторые управленческие подходы к 
реализации индивидуализируемого обучения студентов в педагогическом процессе высшей школы. Все методы 
управления педагогическим процессом отличаются один от другого. Тем не менее, в комплексе они являются 
неразрывным и взаимодополняющим единством способов достижения поставленных целей и реализации 
функций управления. Управленческие подходы не в полной мере могут решить проблемы 
индивидуализированного обучения студентов. Необходимая интегральная управленческая система, которая 
объединяла бы в себе не только технологию рационалистического направления управленческой науки, но и 
достижение социальной психологии.  
Ключевые слова: управление, индивидуализированное обучение, студент, педагогический процесс. 
Annotation. Aghyppo A.U. Some administrative approaches of realization individualized teaching of students. 
Some administrative approaches to realization of the individualized teaching of students in the pedagogical process of 
high school are examined in the given article and analyses. All methods of management of pedagogical process are 
differ one from other. In complex they continuous and complementary unity methods of reaching objects in view and 
realizations of control functions. Administrative approaches can not decide in full all problems of individualized 
learning of students. Necessary integrated administrative system. It unites technology of rationalistic direction of 
administrative science and reaching of social psychology.  
Key words: management individualized teaching, student, pedagogical process. 

 
Вступ. 
У самому, широкому розумінні управління є “елемент, функція організованих різних систем, 

(біологічних, соціальних, технічних), де забезпечується збереження їх певної структури, підтримка режиму 
діяльності, реалізація програми, мети діяльності” [1, с.704]. 

Специфіка управлінської діяльності по відношенню до освіти визначається особливостями об'єкту 
управління. Цим об'єктом є освіта як соціальний інститут, тобто “елемент соціальної структури, історичної 
форми і організації, і регулювання суспільного життя” [6. с.200]. В цьому значенні освіту можна визначити як 
інститут відтворювання духовних структур суспільства, що знаходяться в певних відносинах з іншими 
інститутами. Специфіка інституту освіти полягає в тому, що він “забезпечує персональну трансляцію духовних 
цінностей від одного покоління і педагогічно гарантоване їх відтворювання в іншому, як споживачу і 
майбутньому користувачу культурними досягненнями попереднього покоління” [7, с.10]. 

Дослідження виконано згідно напрямків практичної діяльності факультету фізичної культури 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета дослідження. Проаналізувати управлінські підходи до реалізації індивідуалізованого навчання 

студентів у педагогічному процесі.  
Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, філософської, соціологічної  літератури, 

спостереження, аналіз документів, різні види опитування. 
Результати дослідження їх обговорення.  
Наукове управління освітою - це, на думку А.Н. Орлова, свідома, цілеспрямована дія людей на освітню 

систему і її компоненти для досягнення поставленої мети на основі вивчення і використовування об'єктивних 
закономірностей [9, с.9]. 

Останніми роками посилився науковий пошук за визначенням ефективних шляхів управління вищою 
освітою. Так розроблена концепція управління якістю вищої освіти, в яку входить чотири напрями. Перший 
напрям - дослідження феномена якості в системі вищої освіти, структури суспільних і особових потреб, що 
задовольняються через діяльність вищої школи. Другий напрям - визначення цілей в системах управління 
якістю вищої освіти, їх нормування з урахуванням результатів досліджень по першому напряму. Третій напрям 
пов'язаний з пошуком шляхів, методів і засобів дії на керований об'єкт (якість вищої освіти) для оптимального 
досягнення цілей управління і розробки механізму управління, відповідного його природі. Четвертий напрям - 
це приведення в дію механізму управління якістю вищої освіти, забезпечення його стабільного функціонування 
і вдосконалення [13]. 
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Керуючись в цілому даними напрямами ми при розробці і управлінні системою індивідуалізованого 
навчання студентів, особливу увагу надали педагогічному процесу, як найважливішій ланці вищої освіти. 

Для того, щоб зробити педагогічний процес керованим, необхідно мати чітке уявлення про 
закономірності, які лежать в його основі. Вони визначені в цілому ряду досліджень. Так, М.А. Данилов виділяє 
такі закономірності, як обумовленість змісту, логіки, методів педагогічного процесу, цілям виховання і 
потребам суспільства, відповідне віковим особливостям і рівню розвитку колективу його членів, тим хто 
навчається і окремих, керівна роль педагога, що забезпечує свідому активність і творчий характер 
індивідуальної і колективної діяльності учнів, цілісність і взаємозв'язок структурних елементів [5]. 

Досліджуючи педагогічний процес, Н.Д. Хмель встановила наступні його закономірності: 
- педагогічний процес тривалий в часі; 
- компоненти педагогічного процесу не рівнозначні по відношенню один до одного, існує їх певна 

підпорядкованість; складні взаємозв'язки компонентів педагогічного процесу по відношенню один до 
одного і в часі функціонування і в кожний даний момент обумовлюють необхідність обліку не одного 
показника, а їх сукупності; 

- у педагогічному процесі школи з віком учнів росте посилення впливу колективу на особистість; 
- педагогічний процес відрізняється постійною взаємодією вихователя з вихованцями і самих учнів між 

собою, що характеризується діяльністю обох сторін, двосторонній характер педагогічного процесу [11]. 
У учбових закладах, управління визначається, як цілеспрямована активна взаємодія суб'єктів, яке 

направлено на забезпечення оптимального функціонування системи і переклад її в новий якісний склад, 
відповідний соціальному замовленню суспільства [14]. 

Управління педагогічним процесом розглядається, як складна система, що складається з певних 
взаємозв'язаних компонентів, основними з яких є: мета, задачі, зміст, засоби, форми і методи, суб'єкт і об'єкт 
управління, функції, принципи і чинники, що визначають діяльність суб'єкта управління. 

Цілі педагогічного процесу в структурі педагогічної освіти не залишаються постійними. Вони 
змінюються у зв'язку з прогресом суспільства, поглибленням і розширенням сфери соціального пізнання, 
розвитком педагогічної науки. Результат, зафіксований в педагогічній меті “виражається в змінах, які 
відбуваються в знаннях, уміннях, особових якостях, характері учнів, їх відносинах, ціннісних орієнтаціях, в 
розвитку їх особистості в цілому” [3, с.13]. 

Управління педагогічним процесом реалізується на трьох рівнях: учбово-виховної установи (вузу); 
академічної групи і на рівні конкретної особистості того хто навчається. Тому відносини управління 
формуються між адміністрацією вузу і педагогами, між педагогами, між студентами і між педагогами і 
студентами [9]. 

Основною лінією в діяльності суб'єктів управління є педагогічна взаємодія між викладачами і 
студентами в процесі їх інтелектуальної і емоційної взаємодії. Така взаємодія вимагає дослідження всіх 
чинників, що впливають на його ефективність. 

У філософській, психологічній і педагогічній літературі з комплексу чинників, що впливають на 
поведінку людини, виділяється вузловий чинник - потреби особистості, як ведучий внутрішнє джерело її 
активності. “Потреби, - наголошує А.Г. Ковальов, фундаментальна властивість особистості, її відносини до 
дійсності і образ її поведінки і діяльності” [8, с.119]. 

Поняття “діяльність” полягає в тому, що воно відображає відношення суб'єкта до дійсності, яка 
змінюється в ході її перетворення. В психологічній концепції А.Н. Леонтьева, діяльність виникає в ході 
реалізації такого ланцюжка, як потреби ↔ мотив ↔ мета ↔ умови досягнення мети і діяльність ↔ дія ↔ 
операція, яка співвідносяться з ними. Тому аналіз конкретної діяльності людини можна здійснити в тому 
випадку, якщо будуть визначені потреби, мотиви цієї діяльності і умови досягнення цієї мети [10]. 

Діяльність спонукає комплексом мотивів особистості, які формуються під впливом, як навколишнього 
середовища, так і цілого ряду взаємодіючих потреб. “Людина в кожний момент знаходиться під впливом цілої 
системи актуалізованих мотиваційних відносин і спонукань, що становлять в слідстві взаємодії свого роду 
мотиваційне поле, яке динамічне і гнучко визначає, як цілі, що досягаються їм, так і численні нюанси способу 
їх досягнення” [2, с.248]. 

Ефективність педагогічного процесу багато в чому визначається системою його функціонування. Не 
дивлячись на наявність загального підходу до проблеми дослідження функцій управління педагогічним 
процесом на їх структуру до теперішнього часу не склалося єдиної точки зору. Так М.М. Поташник виділяє такі 
функції, як прогнозування, організація, аналіз, контроль, стимулювання і корекція [12]. На думку Н.Д. Хміль, в 
структуру функцій управління повинні входити планування, організація, корекція, контроль і стимулювання 
[11]. Н.А. Шубін вичленує такі функції, як постановка мети, організація, планування, контроль і облік, 
регулювання і оцінка ефективності циклу. 

Разом з організацією, контролем і регулюванням, деякі дослідники виділяють таку функцію управління, 
як вироблення і ухвалення управлінського рішення, яке на нашу думку є важливою функцією управлінського 
циклу. 

Приведені схеми функціонального складу управління педагогічним процесом показують, що 
інваріантними у всіх класифікаціях є функції планування, організації, контролю, ухвалення рішень і 
регулювання. 

Планування, як функція управління педагогічним процесом полягає в розробці плану діяльності, по 



досягненню наміченої мети. План припускає послідовне, логічне, уявне передбачення етапів, засобів, способів 
діяльності для реалізації мети. 

Підготовка, вироблення і ухвалення рішення, як єдина функція управління певною мірою є основою, 
оскільки від правильності ухвалення рішення залежить вся подальша робота. Управлінські рішення носять 
єдинопочатковий, колективний, усний і письмовий характер і можуть бути оформлені як накази, рішення, 
ухвали, інструкції, положення і т.д. 

Після того, як рішення ухвалене, виникає функція організації. Вона припускає формування педагогічної 
системи або приведення реальної системи в новий якісний стан. В задачу суб'єкта управління педагогічним 
процесом входить визначення предмету діяльності, підбір і розстановка кадрів, встановлення засобів, форм і 
методів організації процесу діяльності. 

Найважливіша функція управління - це контроль і облік. Контроль - це управлінська праця, направлена 
на погляд і перевірку відповідності одержаних результатів ухваленому рішенню. В ході контролю виявляються 
відхилення і розкриваються причини недоліків у виконанні ухваленого рішення, а також намічаються шляхи по 
їх усуненню. 

Система контролю служить декільком цілям: мотивує і заохочує бажану поведінку об'єкту управління; 
економить час суб'єкта управління, оскільки його увага зосереджується тільки на значних відхиленнях від 
плану; забезпечує суб'єкт управління зворотним зв'язком. Контроль є самою довготривалою формою 
управлінського процесу, оскільки здійснюється в ході всього часу реалізації рішення. 

Роль функції регулювання полягає в реалізації суперечності між організованістю і дезорганізацією 
педагогічного процесу, обумовлених зовнішніми і внутрішніми факторами. Тенденція до дезорганізації 
залежить від притоки нових людей, постановки нових задач, а також інших випадкових дій. На думку В.Г. 
Афанасьєва “регулювання і є той вид управлінської праці, метою і призначенням якої є подолання суперечності 
між організацією і дезорганізацією, станом порядку і чинниками що порушують і обурюють цей порядок. Це 
відтворення впорядкованості системи все в нових і нових умовах, на все новому і новому рівні”. 

Регулюванню піддається планування (коректування планів), організація (внесення змін в педагогічний 
процес), контроль (перевірка відповідності результатів педагогічного процесу цілям і ухваленим рішенням). 
Іншими словами регулюванню піддаються всі функції управління, починаючи з планування і кінчаючи 
контролем. 

Кожна функція управління набуває властиву їй форму на основі реалізації відповідного методу 
управління. По класифікації Г.Г. Габдуллина всі методи управління підрозділяються на: психолого-педагогічні; 
соціально-педагогічні; організаційно-педагогічні і соціально-економічні [4]. 

Соціально-економічні методи управління - направлені на досягнення поставлених цілей за допомогою 
різних стимулів, що впливають на економічні інтереси учнів і викладачів. 

Організаційно-педагогічні методи управління - можна визначити, як способи дії на реалізацію 
педагогічної взаємодії між людьми в учбово-виховних закладах. Вони направлені на формування і регулювання 
відносин між викладачами, між студентами, між викладачами і студентами і т.д. Організаційно-педагогічні 
методи реалізуються в таких формах як, педагогічна рада, вчена рада, науково-методичні конференції, 
методичні семінари і ін. 

Соціально-педагогічні методи управління - відрізняються тим, що в їх основі лежить дія яка направлена 
на мотиваційну сферу особистості. Соціальна мотивація припускає дію на політичні, національні, моральні, 
сімейні і інші соціальні інтереси. Реалізація цих методів здійснюється, як через заохочення, так і через різні 
санкції. 

Психологічна мотивація включає вплив на педагогічний колектив або окрему особу, для активізації 
трудової і суспільної діяльності. Вона підрозділяється на прямі і непрямі види дії на особу. Прямими видами 
мотивації є переконання, навіювання, наслідування, залучення, спонукання, примушення. Непрямі види 
мотивації визначаються умовами праці, специфікою педагогічної системи, особовими, соціальними і соціально-
психологічними факторами. 

Всі методи управління педагогічним процесом відрізняються один від одного. Проте в комплексі є 
нерозривною і взаємодоповнюваною єдністю способів досягнення поставлених цілей і реалізації функцій 
управління. 

Висновки 
Таким чином, вищенаведені управлінські підходи не повною мірою можуть розв'язати проблеми 

індивідуалізованого навчання студентів. Необхідна інтегральна управлінська система, яка поєднувала б в собі 
не тільки технологію раціоналістичного напряму управлінської науки, але і досягнення соціальної психології.  

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впровадження 
управлінських підходів до реалізації індивідуалізованого навчання студентів. 
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