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у статті проаналізовано сучасні тенденції фахової підготовки студентів гуманітарних спеціальностей. 
охарактеризовано основні функції сучасної професійної освіти фахівця гуманітарного профілю. окресле-
но роль індивідуальних стратегій навчання студентів гуманітарних спеціальностей та способи їх практич-
ної реалізації задля сформованості професійної компетентності.
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Постановка проблеми. Професійна освіта 
є ключовою концепцією й освітньо-орга-

нізаційним елементом сучасного етапу розвитку 
освіти, що пов’язана з побудовою наскрізних по-
слідовних ліній у підготовці і перепідготовці спе-
ціалістів. Провідною ціллю професійної підготовки 
є забезпечення інтегрованості освітніх різнорів-
невих систем і взаємозв'язок фундаментальних, 
загальноосвітніх й спеціальних дисциплін. за про-
фесійним призначенням спеціаліст гуманітарного 
профілю здійснює свою діяльність у науково-мето-
дичній, навчально-виховній та організаційній сфе-
рі. Фахівець гуманітарних спеціальностей повинен 
володіти базовими знаннями педагогічних та пси-
хологічних дисциплін. сучасний конкуретноспро-
можний спеціаліст гуманітарного профілю повинен 
володіти високим професійним рівнем, організацій-
ними навичками в гуманітарній сфері, комуніка-
тивними навичками, комп'ютерними технологіями 
та знаннями іноземної мови [3]. у новітній моделі 
розвитку суспільства на перше місце виносяться 
розвиток якості особистості, освіти та професійної 
освіти. зміни в сучасному суспільстві зумовле-
ні орієнтацією навчального процесу на створення 
умов для саморозвитку студентів, забезпечення 
освітнього середовища для формування їхньої ін-
дивідуальної активності та мобільності.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
розробка проблеми технології організації та інте-
грації навчально-виховного процесу закладів вищої 
освіти в період гуманізації та гуманітаризації вищої 
професійної освіти висвітлена в працях а. алек-
сюка, с. архангельського, н. Бібік, я. Болюбаша, 
о. дубасенюк, в. Євдокимова та у працях зарубіж-
них вчених, зокрема р. арендса, в. ріверз, дж. рі-
чардса, т. Фарела. Проблема професійної підготов-
ки гуманітарного профілю належить до активно 
досліджуваних у педагогічній науці. у науковій лі-
тературі загальну підготовку фахівців розглядають 
М. Бакум, с. гончаренко, к. корсак, в. кушнірук, 
в. луговий, П. олійник, с. сисоєва, М. солдатен-
ков; культурологічний аспект фахової підготовки 
висвітлено в працях і. Беха, в. виткалова, в. гри-
ньової, с. Подмазіна. розв'язання стратегічних за-
вдань та досягнення пріоритетних цілей в підготов-
ці висококваліфікованого спеціаліста спроможного 
у своїй професійній діяльності до самоактуаліза-
ції, самореалізації, самоефективності й самовдос-
коналення на засадах інтеграції знаходять своє 

відображення у працях в. андреєва, в. Буря-
ка, н. волкової, в. гриньової, н. гузій, П. гусака, 
в. Євдокимова, і. зязюна, н. кузьміної, в. лозової, 
о. Малихіна. серед численних зарубіжних праць 
з питань вивчення стратегій навчання найбільш 
відомими є дослідження н. андерсона, а. венден, 
дж. гріна, е. коена, р. оксфорд, дж. о’Меллі. але 
слід також наголосити, що дослідженням питання 
стратегій навчання у процесі вивчення дисциплін 
різного профілю займалися о. варнікова, р. гар-
ненр, р. гришкова, р. Маер, с. Мунтян.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. на данний момент, незважа-
ючи на значний інтерес науковців до потреби 
гармонійного розвитку особистості, цінності між-
особистісної взаємодії у навчанні, до культури 
й етики інтерактивного спілкування, проблема 
фахової підготовки студентів гуманітарних спе-
ціальностей, формування індивідуальних страте-
гій навчання студентів у процесі фахової підго-
товки потребує системного наукового розгляду.

мета статті: розглянути та проаналізувати 
реалізацію індивідуальних стратегій навчання 
студентів гуманітарних спеціальностей у процесі 
фахової підготовки.

виклад основного матеріалу. Процес фахової 
підготовки студентів гуманітарних спеціальнос-
тей спрямований на виконання провідних функ-
цій сучасної освіти. По-перше, інноваційна функ-
ція професійної гуманітарної освіти спрямована 
на розповсюдження нових знань та гуманітарних 
технологій задля загального розвитку суспіль-
ства. сутність виховної функції – формування 
в студентів загальнолюдських цінностей та мо-
ральних якостей. не менш важливою є адаптив-
на функція професійно-спрямованої освіти, що 
передбачає розвиток здібності студентів адап-
туватися до професійних і соціальних ролей. 
Передача та відтворення існуючої соціальної 
структури й національної культури у ході сво-
єї професійної діяльності реалізується в процесі 
відтворювально-ретрасляційній функції [2].

у законі україни «Про вищу освіту» зазна-
чено, що професійна підготовка являє собою 
здобуття кваліфікації за відповідним напрямом 
підготовки або спеціальністю [1]. Професійна 
підготовка спеціаліста гуманітарного профілю, 
на сьогоднішній етап, спрямована на активне 
використання знань, накопичених іншими со-
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ціально-гуманітарними науками (соціологією, 
психологією, філософією). Фахова підготовка 
студента-гуманітарія забезпечує його готовність 
до взаємодії з іншими людьми у процесі обміну 
культурними цінностями, способами самореалі-
зації, що зумовлює суттєві зміни в сфері освіти. 

головним завданням гуманітарної освіти 
є формування особистості, інтелігента і фахівця 
міжнародного рівня. серед с складових гумані-
тарної освіти виокремлюють такі: світоглядно-
філософська, соціально-політична та соціологічна 
підготовка, що передбачає процес оволодіння май-
бутнім фахівцем знаннями про сутність природи, 
людини і суспільства в цілому; про закономірнос-
ті, тенденції і перспективи соціальної будови; іс-
торична, культурологічна і філологічна підготов-
ка, яка орієнтує особистість на розуміння сутності 
і процесу творення української і світової історії; 
на створення матеріальних і духовних цінностей.

слід також, виокремити різні наукові підходу 
до підготовки студентів гуманітарних спеціаль-
ностей в процесі фахової підготовки:

– компетентнісний підхід є цілісною харак-
теристикою фахівця, компонентами якої є про-
фесійна, особистісна, комунікативна та соціальна 
компетентність;

– особистісно-діяльнісний підхід спрямований 
на формування особистості в системі суспільних 
взаємодій;

– культурологічний підхід передбачає побу-
дову освітнього процесу завдяки розширенню 
гуманітарної спрямованості освіти завдяки орга-
нічному включенню в освітній процес культурно-
значущих елементів;

– системний підхід реалізується у співвідно-
шенні цілісної системи та підсистеми професій-
ної підготовки;

– особистісно-орієнтований спирається на 
специфіку змісту гуманітарної освіти та допома-
гає сприйняти інформацію в єдності раціонально-
го та чуттєвого способів пізнання;

– психолого-педагогічний підхід спирається 
на знання індивідуальних особливостей студен-
тів та обумовлюється обов’язковим їх включен-
ням у різні види суспільної діяльності;

– інформаційно-технологічний підхід полягає 
у максимальному використанні у навчальному 
процесі новітніх технологій пошуку та викорис-
тання інформації;

– науково-методологічний підхід визначає рі-
вень розвитку методології та методики профе-
сійної гуманітарної освіти на основі використан-
ня сучасного наукового забезпечення [2].

на нашу думку, гуманітарна освіта визнача-
ється як система, що задовольняє суспільні вимо-
ги підготовки фахівців такої категорії та їх осо-
бистісні потреби щодо професійного становлення 
та самореалізації. Метою професійної підготовки 
є забезпечення високого рівня загальнокультур-
ного, професійного та індивідуального розвитку 
студента як активної, творчої особистості ком-
петентного спеціаліста гуманітарного профілю, 
здатного до неперервної самоосвіти. цінність 
гуманітарної освіти полягає в розвитку інтелек-
ту, мислення, емоцій, комунікативних навичок 
та здібностей. життєво-важливі цінності студен-
тів гуманітарних спеціальностей були предметом 
дослідження в. семікова [4]. автор зазначив що 

ці цінності пов'язані з різними особистісно-про-
фесійними характеристиками студентів (інте-
лектуальною, емоційно-вольовою і мотивацій-
ною сферою). Фахівці-гуманітарії є провідним 
елементом соціально-професійної структури 
суспільства, носіями знань педагогічної та соці-
альної спрямованості, необхідних для підтримки 
моральних цінностей суспільства вцілому.

Процес навчання у зво опосередкований ін-
дивідуальними відмінностями у здатності студен-
тів до процесу навчання. вони пов’язані з інди-
відуально-типологічними особливостями нервової 
системи кожного студента, які впливають на про-
цес учіння, швидкість утворення зв’язків, а та-
кож з пізнавальною діяльністю студента. однією 
з провідних проблем традиційної системи освіти 
є підвищення ефективності навчання завдяки його 
індивідуалізації, де в свою чергу відбувається змі-
щення центру уваги з предмета на студента [5].

з огляду на те, що в сучасному суспільстві 
інформаційний простір зазнає дуже швидких 
змін, система освіти повинна готувати фахівців, 
здатних динамічно як обробляти, так і «виробля-
ти» нові за змістом знання. тому нинішній кон-
текст навчання з фаху поряд з розвитком фахо-
вих та професійних компетенцій включає також 
й розвиток компетенцій комунікативних, мето-
дичних та соціальних. ключовими елементами 
вищеназваних компетенцій є стратегії навчання. 
в процесі виконання функцій професійної під-
готовки студентів відбувається аналіз, синтез, 
сприйняття, редагування та відтворення нав-
чальної інформації. всі періоди обробки навчаль-
ного матеріалу реалізуються завдяки стратегіям 
навчання. стратегії навчання це послідовна сис-
тема дій задля досягнення поставленої мети. 

у. едмонсон та Ю. хаус наголошують, що 
стратегії навчання є сукупність предметних 
та розумових дій суб'єкта навчання, що засто-
совуються ним в процесі оволодіння навчальною 
інформацією. науковці виокремлюють три групи 
стратегії навчання:

– когнітивні стратегії навчання забезпечують 
реальні способи організації навчального процесу;

– соціально-афективні стратегії навчання ре-
алізовуються на принципах взаємодії та інтер-
акції, обміну інформації;

– метакогнітивні стратегії навчання забезпе-
чують планування, реалізацію, контроль та ана-
ліз навчальної інформації.

на думку р. оксфорд, стратегії навчання є спо-
собами поведінки і мислення, які мають значний 
вплив на процес переробки інформації студентом. 
р. оксфорд визначає прямі та непрямі навчальні 
стратегії. непрямими навчальними стратегіями 
є метакогнітивні (самостійне визначення окрес-
леної мети навчання, організація та планування 
навчального маршруту та самооцінка); соціальні 
(взаємодія, кооперація, з'ясування взаємонепо-
розумінь); емоційні (підвищення мотиваційного 
компоненту, зниження відчуття тривоги) [6]. 

до прямих навчальних стратегій відносять-
ся: пізнавальні стратегії (рецепція, прак-
тика та продукування, аналізу); стратегії 
запам'ятовування, компенсаторні стратегії; 
стратегії запам’ятовування (утворення асоціа-
тивних зв’язків, опора на візуальний і звуковий 
образи, повторення, застосування фізичних дій, 
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відтворення необхідної інформації); компенса-
торні стратегії (використання жестів, пауз, 
здогадок чи рідної мови на занятті для змен-
шення труднощів в усному мовленні або письмі) 
[6]. Індивідуальна стратегія навчання визнача-
ється як структурована дія сприйняття, відбору 
та реалізації навчальної інформації враховуючи 
індивідуальні особливості. Продуктивними спо-
собами реалізації індивідуальних стратегій на-
вчання є використання методів інтерактивного 
навчання та проектна методика. Метод проек-
тів – це комплексний навчальний метод, який 
дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, 
дає можливість студентові проявляти самостій-
ність у плануванні, організації та контролі своєї 
діяльності. Метод проектів забезпечує прояв са-
мостійності у виборі джерел інформації, спосо-
бі її викладу і презентації. Проектна методика 

забезпечує індивідуальну роботу над темою, яка 
викликає найбільший інтерес у кожного учасни-
ка проекту, тому забезпечую мотиваційну спря-
мованість вивчення певної дисципліни.

висновки та пропозиції. реалізація індивіду-
альних стратегій навчання студентів гуманітар-
них спеціальностей в процесі їх професійної під-
готовки надає змогу у раціональному проведення 
практичних дисциплін. опанування студентами 
своїми індивідуальними стратегіями покращує 
сам процес сприйняття, переробки та відтво-
рення інформації, що паралельно базується на 
здобутих знаннях в умовах компетентнісної осві-
ти. індивідуальні стратегії навчання дозволяють 
студентові не тільки впоратись із конкретним 
навчальним завданням, але й в подальшому ко-
ристуватися ними як алгоритмами індивідуаль-
ної роботи в процесі їх фахової підготовки.
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реализация индивидУальнЫх Стратегий обУчения  
СтУдентов гУманитарнЫх СпециальноСтей  
в процеССе профеССиональной подготовки 

аннотация
в статье проанализированы современные тенденции профессиональной подготовки студентов гумани-
тарных специальностей. охарактеризованы основные функции современного профессионального обра-
зования специалиста гуманитарного профиля. определенa роль индивидуальных стратегий обучения 
студентов гуманитарных специальностей и способы их практической реализации для сформирован-
ности профессиональной компетентности.
ключевые слова: стратегия обучения, индивидуальная стратегия обучения, студенты гуманитарных 
специальностей, профессиональная подготовка.
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reaLIsatIOn Of stUdentsʼ IndIVIdUaL LearnIng  
strategIes Of prOffesIOnaL traInIng 

summary
the article deals with the modern tendencies of professional training of students of humanitarian spe-
cialties. the main functions of the modern professional education of a humanitarian specialists are  
described. the role of individual strategies for training students in humanities and the ways of their prac-
tical realization for the purpose of professional competence formation are outlined.
Keywords: learning strategy, individual approach, proffesional training.


