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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО- 
ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

Актуальною проблемою сучасної професійної педагогіки є ефективне 
забезпечення самостійної роботи студентів. Це тим більше важливо в умовах 
реалізації індивідуально-орієнтованого підходу. Особливої уваги заслуговує 
обґрунтування способів визначення індивідуально-типологічних 
особливостей студентів. 

Реалізація індивідуально-орієнтованого підходу до організації 
самостійної роботи студентів передбачає розв’язання проблеми як із 
різноманіття ознак, якими характеризується їх самостійна пізнавальна 
діяльність, так і необхідність визначити мінімальний комплекс, який 
потенційно характеризує індивідуальні особливості тих, хто навчається. 

Ця проблема ставить перед нами завдання виявити систему психолого-
педагогічних ознак, які визначають індивідуально-типологічні особливості 
студентів. 

Для її вирішення необхідно: 
– проаналізувати різноманітні підходи до відбору суттєвих ознак, які 

мають бути врахованими в рамках реалізації індивідуально-орієнтованого 
підходу; 

– встановити можливі шляхи його здійснення. 
Для виявлення індивідуально-психологічних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності студентів нами використовувалися філософський, 
психологічний і педагогічний підходи. 

Філософський підхід до визначення типологічних особливостей 
полягає у розгляді діалектики одиничного, особливого і загального.  

У роботах філософів показано, що одиничне, визначаючи 
індивідуальність предмета, його своєрідність, специфічно неповторні 
особливості, детермінується системою зв’язків, які склалися і всередині яких 
існує предмет [6].  

Об’єднати предмети в певні класи дозволяють ознаки, які 
повторюються. Ці загальні для даного класу предметів ознаки виступають як 
особливе. 

Ознаки, притаманні деяким об’єктам, які належать до певного класу, 
виступають як особливе. Інші ознаки, що виявляються у всіх без винятку 
представників цього класу, розглядаються як загальні. 

Таким чином, використовуючи діалектичні взаємозв’язки одиничного, 
особливого і загального, можна вважати окремого студента, його 
індивідуальні особливості, які проявляються в навчальній діяльності, – 
одиничними, індивідуальні особливості студентів, притаманні окремим 
групам, – особливими, а індивідуальні ознаки, характерні для всіх студентів, 
– загальними. Отже, індивідуальність – це риса особистості, своєрідний, 
неповторний прояв загального. 



Психологічний підхід полягає у вивченні індивідуально-психологічних 
особливостей навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

В основі психологічного підходу лежить вивчення психологічних 
відмінностей як між індивідами, так і між групами людей, причини і наслідки 
цих відмінностей.  

Реалізація підходу, що розглядається здійснюється вченими-
психологами за різними напрямками. 

Наприклад, Г.І.Щукіна, беручи за основу діалектику філософських 
категорій одиничного, особливого і загального, розглядає такі психологічні 
категорії: людина, особистість, індивід, індивідуальність. Людина є носієм 
вищої форми руху матерії – соціальної. 

Індивідуальність, за словами Г.І.Щукіної, несе в собі те особливе, що 
утворюється під впливом своєрідних умов її способу життя і діяльності. Ця 
єдність загального і особливого надає індивідуальності особливої 
значущості, оскільки кожна людина неповторна, унікальна, можливості її 
розвитку індивідуальні, але її суспільна сутність одна [7]. 

Представники другого напрямку – Є.А.Голубєва, В.І.Рождественська, 
Б.М.Теплов – основою класифікації вважають психологічні ознаки: обсяг, 
стійкість уваги, швидкість запам’ятовування та інтегральні, когнітивні стилі. 
Представники третього напрямку, до яких належать К.М.Гуревич, 
В.Д.Небиліцин, основу типології вбачають у непсихологічних 
характеристиках (властивості нервової системи). 

Встановлено, що міжіндивідуальна варіативність є однією із передумов 
формування індивідуальних відмінностей на психологічному рівні. 

На думку деяких дослідників (Н.С.Копеїна, В.М.Русалов), головними є 
взаємозв’язки між різними рівнями, які утворюють “інтегральну 
індивідуальність”. Системоутворюючим фактором тут виступає 
індивідуальний стиль діяльності – ігрової, навчальної, трудової [1, 146]. 

У рамках концепції діяльності було запропоновано декілька підходів до 
аналізу індивідуальних відмінностей. Один з них тлумачить індивідуальні 
відмінності як співвідношення різних рівнів сформованості мотиваційно-
орієнтувальної, “робочої”, “перетворюючої” і контрольно-оцінювальної 
діяльності (Г.С.Абрамова, А.К.Маркова); другий – як відмінності в 
особистісних характеристиках, особливості когнітивного стилю і мотивації 
досягнень (Г.Клаус); третій — як характер навчальної діяльності залежно від 
віку (А.М.Колесова). 

Таким чином, теоретичний аналіз психологічних підходів, які 
використовуються в дослідженнях різних авторів, передбачає розгляд 
індивідуальних відмінностей з різних позицій: на основі властивостей 
нервової системи; різного рівня сформованості мотиваційно-орієнтувальної, 
“робочої”, “перетворюючої” і контрольно-оцінювальної діяльності; 
психологічних ознак – окремих та інтегральних; індивідуального стилю 
навчальної діяльності; відмінностей в особистісних характеристиках. 

Як бачимо, різні варіанти систематики психологічних ознак 
відображають теоретичні позиції і точки зору авторів. У кожному науковому 



підході до індивідуально-психологічних відмінностей виділяється 
системоутворююча своя суттєва ознака. За цією ознакою індивідуальні 
відмінності поєднуються в логічно пов’язані групи. 

У нашому дослідженні такою суттєвої ознакою виступають психологічні 
ознаки самостійної пізнавальної діяльності студентів, а саме: рівень 
домагань, працездатність, продуктивність, ознаки самопочуття, активності, 
настрою (САН). 

Педагогічний підхід передбачає те, що до уваги беруться індивідуальні 
особливості студента тому, що кожна людина навчається по-своєму. Г.Клаус 
відзначає, що індивідуальні відмінності в навчальній діяльності мають багато 
параметрів і виявляються в широкому діапазоні. Передусім до них належать 
міжіндивідуальні відмінності, але наявні також і відмінності в навчальній 
діяльності однієї і тієї ж людини — індивідуальні, які, виражаючи стійкі та 
ситуативні особливості навчальної діяльності даної людини, відображають 
той факт, що не кожна людина вчиться завжди і всього однаково. 

Г.І.Щукіна вважає, що розвиток діяльності в педагогічному процесі 
спричиняє розвиток особистості, оскільки змінюється характер діяльності: 
виконавська, активно-виконавська, активно-самостійна, творчо-самостійна 
[7]. 

Відповідно педагогічний підхід базується на урахуванні індивідуальних 
особливостей студента, розвитку особистості в процесі навчальної 
діяльності, тобто на психологічних закономірностях навчально-пізнавальної 
діяльності.  

При визначені індивідуально-типологічних особливостей студентів ми 
використовували твердження Н.С.Скопеїної, що “різноманітне поєднання тих 
чи  інших властивостей у різних комбінаціях або висунення однієї риси як 
домінанти і дозволяє визначити типологічне в особистості, дає 
характеристику властивостей особистості“ [1]. 

Крім того, для обґрунтування можливості і доцільності типологізації 
студентів за психолого-педагогічними ознаками, що характеризують 
навчально-пізнавальну діяльність, був проведений теоретичний аналіз 
літератури з питань типології студентських груп. 

Так, К.М.Гуревич [2] здійснює типологію тих, хто навчається, за 
відношенням до природної основи індивідуальності – генотипу. Ним 
виділено дві групи індивідуально-психологічних особливостей: перша – тісно 
пов’язані з генотипом: статево-вікові особливості і особливості нервової 
системи; друга – відмінності за здібностями. 

Ю.М.Кулюткін, Г.С.Сухобська [3] проводили типології дорослих, що 
навчаються, за відношенням до індивідуальних відмінностей мисленнєвої 
діяльності, яка здійснювалася при розв’язані завдань. Причому типологію 
проводили після теоретичного аналізу мислительних дій, які здійснювалися 
при розв’язанні таких завдань: орієнтованих, виконавських і контрольних. 

На основі експериментальних даних ними виділені найбільш типові 
групи за співвідношенням орієнтованих і контрольних дій: 1 група – з 
урівноваженістю процесів висунення гіпотез і контрольних дій (середня); 2 



група – з імпульсивними; 3 група – з обережним, сповільненим характером 
співвідношення між вище вказаними діями. 

Для тих, хто навчається у 1 групі виявлені основні індивідуальні 
відмінності за такими ознаками: властивості нервової системи, які 
проявляються як індивідуальний стиль діяльності (імпульсивність – 
обережність, гнучкість – інертність); характер мотивації як результат 
самооцінки своїх можливостей, який виражається у рівні домагань 
особистості; характер мислительної діяльності, який виражається 
співвідношенням між орієнтованими, виконавськими і контрольними діями; 
особливостями навчальної роботи, що проявляються в темпі роботи, у 
формах навчальної роботи – індивідуальної, колективної, за допомогою 
викладача; адекватної самооцінки  своєї діяльності. 

Особливу увагу дослідники приділяють створенню позитивної мотивації 
навчальної діяльності. Успішність навчальної роботи, на їх думку, 
визначається врахуванням індивідуальних особливостей студентів у процесі 
навчання, тобто створенням умов, які в найбільшій мірі відповідають всьому 
комплексові розглянутих характеристик даної людини: індивідуальна чи 
групова робота, зі швидким чи повільним темпом здійснення, з характером 
завдань і формами допомоги, з особливостями мотивації. 

З метою вироблення ефективних засобів і прийомів психологічного 
впливу на особистість для розвитку її в певному напрямку Н.С.Скопеїна 
вивчала структуру самоорганізації студентів, на основі якої проводила 
типологізацію груп [1, 145-150]. 

Як основний компонент самоорганізації досліджувалися мотиви, які 
забезпечують успішність навчальної діяльності; самопізнання, як сукупність 
самооцінок основних властивостей, включених у навчальну діяльність: 
емоційних, комунікативних, інтелектуальних якостей; стиль навчальної 
діяльності, який визначається похідною характеру, темпераменту, мотивації, 
тобто пов’язаний з властивостями нервової системи.  

У дослідженні показано, що самооцінка пов’язана з рівнем 
задоволеності особистості собою, що успішність навчальної діяльності 
студентів визначається спільною діагностикою інтелекту і самоорганізації. 

На основі експериментальних даних Н.С.Скопеїна виділила 6 типів 
самоорганізації студентів, які відрізняються ступенем вираженості соцільно-
психологічної зрілості; мотивацією, систематичністю самостійної навчальної 
діяльності, рисами характеру, адекватністю самооцінки [1]. 

Соціологічні дослідження типологічних особливостей особистості 
студентів базуються на вивченні ціннісних орієнтацій, інтересів, цілей 
діяльності, ставлення до навчання і товаришів. 

Таким чином, узагальнюючи все вище викладене, можна констатувати, 
що різні дослідники залежно від суттєвої ознаки, стосовно до якої 
проводиться типологія, виділяють як основні різні ознаки:  

1 – особливості нервової системи, пов’язані з працездатністю; здібності і 
позитивну мотивацію, які визначають успішність навчальної діяльності; 

2 – властивості нервової системи, які проявляються як індивідуальний 



стиль діяльності; мотивація, виражена на рівні домагань особистості; 
характер мисленнєвої діяльності, особливості навчальної роботи; 

3 – мотиви, які забезпечують успішність самостійної навчальної 
діяльності; самооцінка інтелектуальних, комунікативних, емоційних якостей; 
стиль навчальної діяльності як висхідна характеру, темпераменту, мотивації, 
тобто пов’язаний з властивостями нервової системи. 

З другого боку можна відмітити, що при всіх підходах до визначення 
типологічних особливостей домінують такі ознаки як успішність навчальної 
діяльності, мотивація, властивості нервової системи, здібності. 

У дослідженні при встановлені індивідуально-типологічних 
особливостей студентів ми спиралися саме на ці домінуючі ознаки. Отже, як 
суттєві ознаки, що визначають самостійну навчальну діяльність студентів, ми 
виділяємо: успішність, рівень домагань особистості, працездатність. 

Критеріями відбору вищеназваних психолого-педагогічних ознак для 
типологізації студентських груп є їх інтегральний характер, відносна 
простота і зручність вимірювання. 

Проведений теоретичний аналіз різних підходів до типології студентів 
дозволив встановити, що різні автори пов’язують успішність самостійної 
навчальної діяльності з різними ознаками: із спільною діагностикою, 
інтелектом і самоорганізацією (Н.С.Скопеїна) [1]; з комплексом 
характеристик: індивідуальною або груповою роботою, темпом роботи, 
формами допомоги, особливостями мотивації (Ю.М.Кулюткін, 
Г.С.Сухобська) [3]; із здібностями і позитивною мотивацією (К.М.Гуревич) 
[2]. 

Успішність є інтегральним показником індивідуальності і характеризує 
внутрішні здібності засвоювання навчального матеріалу, тобто легкість 
засвоєння знань тими, хто навчається. Оцінюють успішність виконання 
самостійної навчальної діяльності самоконтроль, самооцінка та педагогічна 
оцінка. Педагогічна оцінка характеризує успішність виконання навчальної 
діяльності і є зовнішнім проявом успішності пізнавальної діяльності, 
одержаної в результаті самоконтролю і самооцінки. 

Педагогічна оцінка має орієнтувальний і стимулюючий вплив, тобто 
сприяє усвідомленню студентом власних знань, формуванню домагань і 
намірів, є стимулятором, мотивом самостійної навчальної діяльності.  

Ми розуміємо успішність самостійної навчальної діяльності як міру 
продуктивності, яку визначає викладач-майстер. Продуктивність 
характеризує формування новоутворень у структурі особистості. 

Успішність самостійної навчальної діяльності будемо визначати на 
основі: 

1) оцінки за діагностичним тестом, який характеризує рівень 
попередньої підготовки; 2) поточної успішності (підсумки поточного 
контролю); 3) оцінки на екзамені; 4) тривалості виконання тестового 
завдання.  

Наступна ознака, за якою проводимо типологізацію студентських груп, 
— рівень домагань, який характеризує мотивацію самостійної навчальної 



діяльності. На важливість цієї ознаки для виявлення індивідуальних 
особливостей вказували у своїй дослідженнях Ю.М.Кулюткін, 
Г.С.Сухобська. 

Рівень домагань особистості в сучасній науці характеризується як 
“прагнення до досягнення мети того ступеня складності, на який людина 
вважає себе здатною. В основі рівня домагань особистості лежить така оцінка 
своїх можливостей, збереження якої стало для людини потребою” [5, 378].  

Від того, як людина оцінює свої можливості, залежить її готовність 
включитися у виконання навчальної діяльності, її ставлення до завдань різної 
складності і успішність їх розв’язання.  

І, нарешті, працездатність, оскільки будь-яка діяльність людини, і 
самостійна навчальна також, виконується при певному психічному стані. 
М.М.Пейсаховим запропоновано характеризувати психічний стан за 
допомогою таких ознак: самопочуття, активність, настрій, задоволеність 
своєю працею, бажання працювати, напруженість [4].  

Перераховані ознаки пов’язані з індивідуальними природними 
особливостями людини і є характеристиками його працездатності. Саме 
працездатність ми використали як критерій відбору, оскільки в 
психологічному словнику вона визначається як “потенційна можливість 
індивіда виконувати доцільну діяльність на заданому рівні складності 
протягом певного часу” [5]. 

Групу особистісних індивідуально-психологічних характеристик, які 
визначають працездатність, прийнято позначати САН. 

Вплив ознак САН на успішність самостійної навчальної діяльності 
досліджувався за різними напрямками: 

– вплив самопочуття, активності, настрою; 
– вивчення активності як особистісного утворення, що виражає 

особливий стан того, хто навчається, та його ставлення до діяльності як до 
суспільно-необхідної; 

– визначення настрою як емоційного фону навчально-пізнавальної 
діяльності, що обумовлений позиціями, які людина займає у суспільстві, їх 
відповідністю рівню домагань; 

– розгляд задоволеності працею, що являє собою реакцію людини на 
вплив середовища, і соціального зокрема, і визначається рівнем домагань як 
значущого мотиву навчальної діяльності. 

Відповідно, аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави для 
твердження, що ознаки САН суттєво впливають на успішність самостійної 
навчальної діяльності, працездатність і рівень домагань. 

Таким чином, нами розв’язане одне із головних завдань дослідження – 
встановлені психолого-педагогічні ознаки, за якими проводиться 
типологізація студентських груп: 1) oцінка за тестом; 2) поточна успішність; 
3) оцінка на екзамені; 4) час виконання тестового завдання; 5) рівень 
домагань особистості; 6) працездатність на початку заняття; 7) 
працездатність у кінці заняття; 8) самопочуття на початку заняття; 9) 
активність на початку заняття; 10) настрій на початку заняття; 11) бажання 



працювати на початку заняття; 12) задоволеність результатами своєї праці; 
13) напруженість на початку заняття; 14) самопочуття в кінці заняття; 15) 
активність у кінці заняття; 16) настрій у кінці заняття; 17) бажання 
працювати в кінці заняття; 18) задоволеність результатами своєї праці в кінці 
заняття; 19) напруженість у кінці заняття.  

Отже, використовуючи описані підходи до визначення індивідуально-
типологічних особливостей, виділення психолого-педагогічних ознак, за 
якими проведено типологізацію студентських груп, ми сформулювали своє 
поняття “типологічна мікрогрупа”. Типологічна мікрогрупа – це група 
студентів, яка характеризується системою ознак, що обумовлюють 
можливість досягнення певної успішності у фіксованих умовах її організації. 

Принципова можливість уведення поняття “типологічна мікрогрупа” 
дозволяє сформувати її за допомогою психолого-педагогічних 
характеристик: успішності, рівня домагань, працездатності. 

Ми вважаємо, що запропонований нами набір ознак є достатнім, 
оскільки теоретичний аналіз засвідчує, що саме ці ознаки визначають 
специфіку самостійної навчальної діяльності. Крім того, виділені 
системоутворюючі ознаки індивідуально-типологічних особливостей: 
успішність, рівень домагань, працездатність. Ці ознаки наділені доступністю 
і зручністю, тому що легко вимірюються за існуючими і добре апробованими 
методиками. 

Для зручності проведення типології студентів обрано два критерії 
оцінки системоутворюючих ознак — високий і низький рівень їх прояву. 

Отже, при виділені типологічних мікрогруп можливі такі варіанти: 
Перша мікрогрупа – з високим рівнем успішності, з високим рівнем 

домагань, високою працездатністю (L-L-L). 
Друга мікрогрупа – з низьким рівнем успішності, низьким рівнем 

домагань, низькою  працездатністю (S-S-S). 
Третя мікрогрупа – включає різні поєднання вказаних ознак з низькими і 

високими рівнями. У цих межах можливе виділення 6 типологічних 
мікрогруп, а саме: L-L-S, L-S-L, S-L-L, S-S-L, S-L-S, L-S-S. 

У подальшій науково-дослідній роботі необхідно буде розробити і 
експериментально перевірити алгоритм утворення типологічних мікрогруп 
студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання. 
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