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ТЬЮТОРИНГ ЯК МЕТОД ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ОСВІТІ

Бернадзіковська Л.О.
HUB School – освітній центр для дітей та дорослих

В статті висвітлені основні поняття та принципи тьюторингу. Досліджена історія виникнення та розвит-
ку тьюторингу. Розкриті поняття індивідуальний підхід та індивідуалізація освіти, відмінності між цими 
двома поняттями. Показана роль вчителя, педагога, освітянина в процесі індивідуалізації освіти методом 
тьюторингу. Охарактеризовано основні положення Концепції нової української школи, які виражають 
принцип індивідуалізації навчання учнів у поєднанні з реалізацією компетентнісного підходу, за яких 
учень стає суб’єктом навчального процесу.
Ключові слова: тьюторинг, тьютор, тьюторант, тьюторіали, індивідуалізація навчання, індивідуальний 
підхід, тьюторський супровід.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах швидких змін і тотальної інфор-

матизації на перший план в освіті виходить 
готовність (компетентність) того, хто навча-
ється, з урахуванням особистих можливостей 
та інтересів оперативно й чітко відслідкову-
вати та відбирати інформацію, конструюва-
ти способи дій з метою успішного виконання 
конкретних завдань відповідно до поставлених 
педагогом та програмою цілей. Отже, реаліза-
ція компетентнісного підходу, і принципу інди-
відуалізації навчання – це дві сторони «однієї 
медалі». Суть індивідуалізації навчання в цьо-
му контексті полягає в тому, щоб у виборі ме-
тодів, засобів, темпу навчання якнайповніше 
враховувати індивідуальні відмінності учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Індивідуалізація навчання розглядалася вче-
ними, педагогами-практиками на різних рів-
нях і в різних ракурсах: від фундаменталь-
них педагогічних досліджень (С. Рабунський, 
І. Унт) до вивчення особливостей індивідуалі-
зації навчання в конкретних аспектах і умо-
вах: індивідуалізація навчального середовища 

учня засобами Інтернету (О. Пінчук, О. Со-
колюк); індивідуалізація в процесі вивчення 
окремих предметів – фізики (О. Гнатюк, В. Ко-
нащук, В. Сиротюк), хімії і біології (М. Лука-
щук, М. Письменна, І. Хмеляр), іноземної мови 
(С. Ніколаєва, А. Панченко, Л. Сікорська), тру-
дового навчання і креслення (Г. Гаврищак, 
А. Марущак, Г. Терещук, А. Уруський, І. Ці-
дило); індивідуалізація навчання дітей з осо-
бливими освітніми потребами (Ю. Артемова, 
Н. Голуб, О. Губар, С. Мірський, Н. Руднєва, 
Л. Шеховцов) та ін. В Україні питаннями інди-
відуалізації освіти в тьюторингу займаються 
Т. Швець, О. Греков та ін. в Міжнародній Ака-
демії Тьюторингу.

Мета статті. Розкрити принцип індивідуалі-
зації навчання в контексті тьюторингу. Пока-
зати, як можна запроваджувати індивідуалі-
зацію методом тьюторингу в початковій школі 
в контексті НУШ.

Виклад основного матеріалу. Поняття тью-
торингу стає все популярнішим в системі осві-
ти. В основі цієї моделі лежить ключове по-
няття – кожна дитина унікальна особистість, 
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яка має право на розкриття свого потенціа-
лу і індивідуальну підтримку на цьому шля-
ху. При швидкому технологічному розвиткові 
та переходу життя більше в он лайн, питан-
ня базових, соціальних та сімейних цінностей 
стає ключовим для розвитку, зростання та на-
вчання дитини, і учні, та й батьки, потребують 
допомоги у вибудувані власних систем ціннос-
тей. При колаборації освіти та сім’ї можливо 
забезпечити зростання учня як особистості, 
сприяти становленню критичного, креативного 
мислення, емоційного інтелекту, учити навча-
тись, бути самостійним, робити вибір, прийма-
ти рішення, відповідати за свій вибір, власне 
майбутнє.

Останні десятиліття трансформації в осві-
ті призвели до зміни її базової парадигми, 
а саме: необхідності переходу від навчання 
знань, умінь, навичок до здатності навчатися 
і самоудосконалюватися впродовж життя.

Як і коли виник тьюторинг? Можна жар-
тома сказати, що він старий, як світ, хоча 
в Україні він маловідомий і часто-густо це по-
няття викривлюють і неправильно трактують. 
Історія тьюторингу розпочалась в середньо-
віччі на початковому етапі роботи Оксфорду 
і Кембриджу.

У ХІ-ХІІ ст. в Європі виник надзвичайний 
інтелектуальний рух, причиною якого був 
розвиток економічного й культурного життя. 
Знання стали необхідною умовою життя і роз-
витку суспільства. На початку університети 
являлись корпораціями викладачів і студентів. 
З часом вони перетворювались в братство, яке 
«розмовляє на одній мові», тобто сповідує єди-
ні цінності і признає однакові наукові інтереси.

Перші університети мали автономію, були 
місцем свободи. Студенти були вільними слу-
хачами і самостійно вибирали предмети та лек-
ції. І особливо на початку освітнього шляху 
студенту було важко визначитись що вивча-
ти, які предмети вибирати, особливо, коли не 
дуже були зрозумілі здібності чи нахили до 
тих чи інших предметів. Саме на цьому етапі 
і з’являється тьютор, який допомагав студенту 
обрати свій шлях, тобто здійснював функцію 
посередника між вільним професором та віль-
ним школярем. Цінність свободи безпосеред-
ньо пов’язана з цінністю особистості, і зав-
дання тьютора було в тому, щоб поєднати на 
практиці особистісну сутність із академічними 
ідеалами [2].

Процес самоосвіти був єдиною можливістю 
отримання університетських знань, і тьютор-
ство виконувало функції його супроводу.

В ХVII ст. сфера діяльності тьютора роз-
ширюється – все більше значення набувають 
освітні функції. Тьютор радить студенту які 
лекції та практичні заняття відвідувати, як 
скласти план своєї учбової роботи, слідкує за 
тим, щоб його підопічні добре займались і були 
готові до університетських іспитів.

Тьютор – найближчий порадник студента 
і помічник в усіх труднощах. В цей період тью-
торський супровід офіційно признається час-
тиною англійської університетської системи.

З 1700 по 1850 рр. в англійських універси-
тетах не було публічних курсів і кафедр до іс-
питів підопічного готував тьютор. Коли напри-
кінці ХІХ ст. стали з’являтись і вільні кафедри 
і колегіальні лекції, за студентом так і зали-
шалось право вибору професорів і лекцій.

Нині приблизно 90% занять в Оксфордсько-
му та 75% в Кембриджському університетах 
проводяться тьютором з одним чи двома сту-
дентами. Актуальність та необхідність тьюто-
рингу обумовлена основною метою британської 
освіти – розвитком уміння мислити, яке реа-
лізовується в переважно завдяки самостійній 
роботі студента за супроводу тьютора [4].

В Україні застосовувалась німецька модель 
освіти, яка не передбачала ніякої свободи і ви-
бору, а лише жорстку дисципліну і обмежен-
ня. Цю модель привіз ще за часів царської Ро-
сії М. Ломоносов. Але сьогодення вимагає від 
освіти нових підходів, методів і засобів. Одною 
з таких систем і є тьюторинг.

Базову дефініцію тьюторингу визначають 
як індивідуальну роботу з підопічним, яка по-
лягає в довготривалій, систематичній роботі, 
мета якої – підтримати учня в його розвит-
ку відповідно до його схильностей, інтересів 
та можливостей. Найчастіше тьюторинг є дов-
готривалим процесом, спрямованим на інте-
гральний (поєднує знання, уміння й настанови) 
розвиток підопічного. Основа тьюторингу – ін-
дивідуальні зустрічі, на яких в атмосфері ді-
алогу, поваги і уваги одне до одного тьютор 
працює з підопічним, допомагає йому поглиби-
ти свої знання у визначеній галузі, розвинути 
вміння самостійного й максимального розвит-
ку талантів. Завдяки ретельно підготовленим 
і мотивуючим тьюторіалам (зустрічам тьюто-
ра з підопічним) учень може мати прогрес як 
у знаннях, так і в особистісному розвитку, під-
вищувати впевненість у собі та розвивати по-
зитивні риси характеру.

Тьюторинг, разом із коучингом і менторингом, 
дедалі частіше практикується як метод у тих 
навчальних закладах, де увага зосереджена на 
всебічному розвитку школярів чи студентів.

В основі тьюторигу як освітнього методу 
лежить розвиток індивідуальної особистості 
й умови ефективності цього процесу, що спи-
рається на сучасні концепції розвитку людини, 
управління своїми талантами, концепції вихо-
вання і самовиховання [1].

На відміну від принципу індивідуального 
підходу (ці принципи і досі ще плутають як 
в педагогічній літературі, так і на практиці) 
принцип індивідуалізації дозволяє орієнтува-
тись на індивідуальні освітні цілі і пріорите-
ти самого учня чи студента. Індивідуалізація 
вимагає створення реальних можливостей для 
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учня бути ініціатором навчальної активності, 
стати творцем власного індивідуального освіт-
нього шляху, який він буде вибудовувати все-
редині загального освітнього процесу. В цьому 
випадку роль освітянина і полягає в допомозі 
для кожної дитини в визначенні власного інди-
відуального шляху та супроводі його в побудо-
ві та освоєнні власної індивідуальної програми. 
Власне такий шлях педагогічного супроводу 
індивідуальної освітньої програми і називаєть-
ся тьюторським супроводом.

А індивідуальний підхід полягає в усві-
домленні необхідності передачі і засвоєння 
кожним учнем загальноприйнятих елементів 
культури в вигляді знань, вмінь та навиків. 
Тут вчитель, а не дитина, є основною ланкою 
в системі освіти. Сьогодні в світі знань, які по-
стійно оновлюються, стало вже зрозумілим, що 
навчити всьому неможливо, але навчити кож-
ного й досі підтримується загальноосвітньою 
школою та системою в цілому. Тому сам прин-
цип індивідуального підходу в навчанні продо-
вжує реалізовуватись, опираючись вже на су-
часні дослідження в психології, педагогіці, які 
пояснюють різні типи сприйняття інформації, 
специфіку навчання визначеного психічного 
типу (4 типи – сангвінік, холерик, меланхолік 
та флегматик). Тому вчитель, враховуючи ін-
дивідуальні особливості учня, добирає відпо-
відні форми, засоби і методи навчання, що до-
помагає подолати невідповідність між рівнем 
навчальної програми і реальними можливос-
тями учня засвоїти її.

Глибоке знання індивідуальних особливос-
тей учня необхідне для вирішення двох за-
вдань, взаємопов'язаних між собою:

1) індивідуалізації – підтримки і розвитку 
одиничного, особливого, своєрідного як потен-
ціалу особистості;

2) соціалізації – адаптації у соціальному се-
редовищі і самореалізації особистості в ньому.

Індивідуалізація навчання – це система 
засобів, яка сприяє усвідомленню учнем сво-
їх сильних і слабких можливостей навчання, 
підтримці і розвитку самобутності з метою са-
мостійного вибору власних Смислів навчання. 
Індивідуалізація сприяє розвитку самосвідо-
мості, самостійності й відповідальності.

Педагогічна підтримка полягає у спільно-
му з учнем визначенні його інтересів, цілей, 
можливостей і шляхів подолання перешкод 
(проблем), які заважають йому досягати по-
зитивних результатів у навчанні (О. Газман). 
Підґрунтям педагогічної підтримки є вза-
ємини рівноправності, рівноцінності, поваги 
й довір'я між учителем і учнем [5].

Індивідуалізація передбачає:
1) індивідуально орієнтовану допомогу 

учням в усвідомленні власних потреб, інте-
ресів, цілей навчання;

2) створення умов для вільної реалізації за-
вданих природою здібностей і можливостей;

3) підтримку школяра у творчому самовті-
ленні;

4) підтримку учня у рефлексії.
Процес індивідуалізації передбачає відпо-

відні етапи:
1. Поглиблену діагностику для проектуван-

ня індивідуальної траєкторії навчання та роз-
витку дитини.

2. Надання можливості вибору.
3. Діяльність з підтримки та розвитку інди-

відуальності.
4. Підвищення ролі самостійності діяльності 

учнів [1].
Дитиноцентризм і принцип індивідуалізації 

прослідковуються уже в самому визначенні по-
няття компетентності: «Компетентність – ди-
намічна комбінація знань, способів мислення, 
поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших осо-
бистих якостей, що визначає здатність особи 
успішно провадити професійну та/або подаль-
шу навчальну діяльність». І далі: «Кожна дити-
на – неповторна, наділена від природи унікаль-
ними здібностями, талантами та можливостями. 
Місія нової української школи – допомогти роз-
крити та розвинути здібності, таланти і можли-
вості кожної дитини на основі партнерства між 
учителем, учнем і батьками» [3]. 

Згідно Концепції, нова українська школа 
має максимально враховувати права дитини, 
її здібності, потреби та інтереси, на практиці 
реалізуючи принцип дитиноцентризму. «Є не-
обхідність якомога більше наблизити навчання 
і виховання кожної дитини до її сутності, кон-
кретних здібностей, майбутньої життєвої тра-
єкторії людини. Це явище я називаю дитино-
центризмом в освіті», – стверджує В. Кремень. 
Справді, дослідження свідчать, що суттєво 
покращують результати навчання такі засоби 
персоналізації навчального досвіду, як робота 
за індивідуальними планами, окремими на-
вчальним траєкторіями, у рамках індивідуаль-
них дослідницьких проектів. Концепція скеро-
вує на запровадження педагогіки партнерства 
і широке застосовування методів викладання, 
заснованих на співпраці (ігри, проекти – со-
ціальні, дослідницькі, експерименти, групові 
завдання тощо). Учні залучатимуться до спіль-
ної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації 
та успішному перейманню суспільного досвіду. 
В основі педагогіки партнерства – спілкування, 
взаємодія та співпраця між учителем, учнем 
і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані 
спільними цілями та прагненнями, є добро-
вільними і зацікавленими однодумцями, рів-
ноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат. Школа має 
ініціювати нове, глибше залучення родини до 
побудови освітньо-професійної траєкторії ди-
тини. Нова школа допомагатиме батькам здо-
бувати спеціальні знання про стадії розвитку 
дитини, ефективні способи виховання в дитині 
сильних сторін характеру і чеснот залежно від 
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її індивідуальних особливостей. Діалог і бага-
тостороння комунікація між учнями, учителя-
ми та батьками змінить односторонню авто-
ритарну комунікацію «вчитель» – «учень» [3]. 
Педагогіку партнерства і компетентнісний під-
хід пов’язують із формуванням нового освіт-
нього середовища, яке допомагають створити, 
зокрема, новітні інформаційно-комунікаційні 
технології. Вони підвищують ефективність ро-
боти педагога, управління освітнім процесом 
і водночас уможливлюють індивідуальний під-
хід до навчання. Нова українська школа по-
кликана розкривати потенціал кожної дитини. 

Висновки і пропозиції. Тьюторинг не може 
стати «панацеєю» від усіх проблем системи осві-

ти в Україні. Тьюторинг не вирішує всі питання 
та завдання освіти, але може стати методом для 
розкриття потенціалу кожного учня. Тьюторинг 
не може та не повинен бути універсальним ме-
тодом для всіх, однак, він повинен бути доступ-
ний кожному, хто вбачає в ньому потребу.

Діяльність тьютора дозволяє учневі чи сту-
дентові побачити та визначити свій освітній 
простір і розпочати ефективно застосовувати 
потенціал цього простору для побудови своєї 
власної індивідуальної освітньої програми.

Ресурсом в досягненні цієї нової якості осві-
ти стає тьюторський супровід, що може ста-
ти основною тенденцією розвитку тьюторства 
в Україні.
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ТЬЮТОРИНГ КАК МЕТОД ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация 
В статье освещены основные понятия и принципы тьюторингу. Исследованная история возникновения 
и развития тьюторингу. Раскрыты понятия индивидуальный подход и индивидуализация образования, 
отличия между этими двумя понятиями. Показана роль учителя, педагога в процессе индивидуали-
зации образования методом тьюторингу. Охарактеризованы основные положения Концепции новой 
украинской школы, которые выражают принцип индивидуализации обучения учеников в сочетании 
с реализацией компетентностного подхода, в котором ученик становится субъектом учебного процесса.
Ключевые слова: тьюторинг, тьютор, тьюторант, тьюториалы, индивидуализация обучения, индивиду-
альный подход, тьюторское сопровождение.
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TUTORING AS A METHOD OF EDUCATION’S INDIVIDUULIZATION

Summary 
The article covers the main concepts and principles of tutoring. The history of the emergence and develop-
ment of tutoring is researched. The concept of an individual approach and individualization of education, 
differences between these two concepts are revealed. The role of a teacher, an educator in the process 
of individualization of education by the method of tutoring is shown. The most important provisions 
of the Concept of the new Ukrainian school are described, which express the principle of individualization 
of student learning in conjunction with the implementation of a competent approach, in which the student 
becomes the subject of the educational process.
Keywords: tutoring, tutor, tutorant, tutorials, individualization of study, individual approach, tutor support.


