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В  сучасній освіті, вже, існує В  сучасній освіті, вже, існує 
потреба практикпотреба практик  тьюторівтьюторів  з з 
запитом на індивідуалізацію.запитом на індивідуалізацію.
................................................................................................................................................
-- в середній освіті   в середній освіті  (початковій, базовій)(початковій, базовій)
- - в професійнійв професійній
- у вищій- у вищій
- у додатковій, післядипломній- у додатковій, післядипломній

Такий запит обумовлений зміною навчальної Такий запит обумовлений зміною навчальної 
парадигми в цілому світі. Тьютори дистанційної парадигми в цілому світі. Тьютори дистанційної 
освіти успішно проводять навчання у закладах освіти успішно проводять навчання у закладах 
освіти та у корпораціях. Вчителі з тьюторською освіти та у корпораціях. Вчителі з тьюторською 
компетенцією вже застосовують тьюторську компетенцією вже застосовують тьюторську 
технологію у школах. технологію у школах.     



Хто такий тьюторХто такий тьютор??

ТьюторТьютор – це наставник,  [ – це наставник,  [педагог],педагог],  
антропопрактик, який здійснює супровід антропопрактик, який здійснює супровід 

інтересу тьюторанта згідно його інтересу тьюторанта згідно його 
особистого маршруту в навчальноосвітній особистого маршруту в навчальноосвітній 

траекторії.траекторії.

Для такого запиту, тьюторанту надаються Для такого запиту, тьюторанту надаються 
спроби в розвитку своїх інтересів. Потім з спроби в розвитку своїх інтересів. Потім з 

підопічним складається індивідуальна підопічним складається індивідуальна 
навчальна програма (ІОП), та навчальна програма (ІОП), та 

здійснюється супровід  індивідуального здійснюється супровід  індивідуального 
розвитку.розвитку.



Як таке стало можливим в УкраїніЯк таке стало можливим в Україні??

Освітні фахівці побачили успішну світову практику. Освітні фахівці побачили успішну світову практику. 
Таку діяльність у сфері індивідуалізації розпочала ТАУ, Таку діяльність у сфері індивідуалізації розпочала ТАУ, 

у 2011 року. У 2013 році в Україні було введено у 2011 року. У 2013 році в Україні було введено 
дистанційне навчання у закладах освіти. А у 2015 році дистанційне навчання у закладах освіти. А у 2015 році 

розпочався освітній експеримент під назвою: розпочався освітній експеримент під назвою: 
Технологія як засіб реалізації принципу Технологія як засіб реалізації принципу 

індивідуалізації в освітііндивідуалізації в освіті..
  

Провідну роль у проведені експерименту здійснює Провідну роль у проведені експерименту здійснює 
ІМЗО, МДПУ і Тьюторська асоціація України – ТАУ. ІМЗО, МДПУ і Тьюторська асоціація України – ТАУ. 

Практичну експериментальну роботу здійснює ІІТ.Практичну експериментальну роботу здійснює ІІТ.

http://www.tutor-institute.com/ukrexp/http://www.tutor-institute.com/ukrexp/
https://starylev.com.ua/news/tyutory-v-ukrayinskyh-navchalnyh-zakladah-https://starylev.com.ua/news/tyutory-v-ukrayinskyh-navchalnyh-zakladah-

novyy-eksperyment-monnovyy-eksperyment-mon



Історія ТЬЮТОРСТВАІсторія ТЬЮТОРСТВА

Прийнято рахувати що тьюторство, Прийнято рахувати що тьюторство, 
як освітня ідея, зародилася у універ-як освітня ідея, зародилася у універ-
ситетах Європи. Феномен тьюторства походить ситетах Європи. Феномен тьюторства походить 
з Великобританії. Такі університети як Оксфорд з Великобританії. Такі університети як Оксфорд 
та Кембридж вже практикували тьюторство у та Кембридж вже практикували тьюторство у 
XI – XII столітті.XI – XII столітті.

Духівники (монахи) транслювали накопичене Духівники (монахи) транслювали накопичене 
знання людства, яке формувало культуру знання людства, яке формувало культуру 
студентів. Далі, студенти виносили знання із студентів. Далі, студенти виносили знання із 
стін університетів, і воно поширювалося у стін університетів, і воно поширювалося у 
соціальній сфері.соціальній сфері.



Багато вже є висловлювань та Багато вже є висловлювань та 
тезисів стосовно тьюторстватезисів стосовно тьюторства..  

Одне з них:Одне з них:
Тьюторская практика обеспечивает Тьюторская практика обеспечивает 
сопровождение процесса проектирования и сопровождение процесса проектирования и 
построения с подопечным его индивидуальной построения с подопечным его индивидуальной 
образовательной программыобразовательной программы..  "Нельзя "Нельзя 
сопровождать стоящего, а только идущего".сопровождать стоящего, а только идущего".

                                                                    

                                                                  Т.М. Ковалева, д.п.н., профессор МГПУТ.М. Ковалева, д.п.н., профессор МГПУ
                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=Pm1PhtPpt-4https://www.youtube.com/watch?v=Pm1PhtPpt-4



        Грані ТЬЮТОРСТВАГрані ТЬЮТОРСТВА::

-   Супровід-   Супровід
-   Наставництво-   Наставництво
-   Технологія-   Технологія
-   Турбота про себе-   Турбота про себе
-   Антропопрактика-   Антропопрактика
-   Навігація-   Навігація
-   -   Нова професіяНова професія
-   Перехід -   Перехід від минулоговід минулого
 до майбутнього до майбутнього



Яка різниця між Яка різниця між індивідуальним індивідуальним 
підходомпідходом  та    та  індивідуалізацієюіндивідуалізацією ? ?
......................................................................................................................

Індивідуальний підхідІндивідуальний підхід –  – це це діядія педагога, вчителя,  педагога, вчителя, 
який скеровує учня/учнів до заходів, які необхідні який скеровує учня/учнів до заходів, які необхідні 
вчителю. Учитель переносить вчителю. Учитель переносить (інтерпретує стандарт)(інтерпретує стандарт),,  
свій погляд на учня/учнів. Дія вчителя – конформізм.свій погляд на учня/учнів. Дія вчителя – конформізм.
За необхідністю тьютор За необхідністю тьютор такожтакож працює в індивідуальному  працює в індивідуальному 
підході - це вчитель з позицією тьютора, предметник.підході - це вчитель з позицією тьютора, предметник.

ІндивідуалізаціяІндивідуалізація –  – це не через прописаний стандарт, це не через прописаний стандарт, 
а через особистий підхід, людина (учень) розкриває а через особистий підхід, людина (учень) розкриває 
свої інтереси та здібності. Далі: втілення інтересів в свої інтереси та здібності. Далі: втілення інтересів в 
соціокультурне середовище має перспективу – соціокультурне середовище має перспективу – 
конструктивізмуконструктивізму, по відношенню – , по відношенню – конформізмуконформізму..  
ІндивідуалізаціяІндивідуалізація – сфера діяльності тьютора. – сфера діяльності тьютора.



МасштабуванняМасштабування –  – що це такещо це таке??

Це педагогічний погляд, припущення – де Це педагогічний погляд, припущення – де 
тьюторант в майбутньому буде застосовувати тьюторант в майбутньому буде застосовувати 
свої інтереси.свої інтереси.  
У старшій (середній) школі вчителі втілюють У старшій (середній) школі вчителі втілюють 
профілювання, застосовують індивідуальний підхід до профілювання, застосовують індивідуальний підхід до 
учнів.учнів.
Але масштабування не завжди значить, якщо Але масштабування не завжди значить, якщо 
учень складає кубіки, то він, на погляд учителя, учень складає кубіки, то він, на погляд учителя, 
обов'язково має бути будівельником.обов'язково має бути будівельником.

Велику роль відіграє Велику роль відіграє супровідсупровід  
тьюторанта, а не індивіду-тьюторанта, а не індивіду-
альний, педагогічний  підхід альний, педагогічний  підхід 
учителя.учителя.
Має місце принципМає місце принцип:: Навчання протягом життя. Навчання протягом життя.

  



З чого складаєтьсяЗ чого складається
Тьюторська технологія ?Тьюторська технологія ?
....................................................................................................................

11      СередовищеСередовище  
..          (створення надмірного освітнього середовища)(створення надмірного освітнього середовища)
2   2   ДовіраДовіра    (побудова довірливих відносин)(побудова довірливих відносин)
3   3   Освітнє  спостереженняОсвітнє  спостереження  (виявлення інтересів)(виявлення інтересів)
4   4   Освітня  проба  інтересівОсвітня  проба  інтересів  
..        (надання можливостей індивідуальних практик)(надання можливостей індивідуальних практик)
5   5   Складання  (ІОП)Складання  (ІОП)  
..        (спільне складання ІОП, та супровід)(спільне складання ІОП, та супровід)
6   6   РефлексіяРефлексія
7   7   МасштабуванняМасштабування



Технологічні етапи тьюторського Технологічні етапи тьюторського 
супроводусупроводу
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  -  Створення ПОССтворення ПОС
((персональне освітнє середовище тьютора)персональне освітнє середовище тьютора)..
-  -  Створення відкритого навчального середовищаСтворення відкритого навчального середовища
підтримка – підтримка – навігація.навігація.
розвиток – розвиток – масштабування.масштабування.

Інші існуючі допоміжні способи, для порівнянняІнші існуючі допоміжні способи, для порівняння::
- Фасилітація- Фасилітація  – сприяння та полегшення у навчальному– сприяння та полегшення у навчальному
середовищі.  Недерективний спосіб управління середовищі.  Недерективний спосіб управління 
навчанням.навчанням.
- Коучинг- Коучинг  – дія фахівця, який допомагає клієнту досягти– дія фахівця, який допомагає клієнту досягти
наміченої цілі. Тобто – не пояснює клієнту, як самостійнонаміченої цілі. Тобто – не пояснює клієнту, як самостійно
досягти мети, а детально провадить його до цілі.досягти мети, а детально провадить його до цілі.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ТьюторТьютор    працює з прихованим інтересом.працює з прихованим інтересом.
КоучКоуч    як репетитор працює з наміченою ціллю.як репетитор працює з наміченою ціллю.



Різниця між вчителем і тьюторомРізниця між вчителем і тьютором

Участь фахівців у навчальному процесіУчасть фахівців у навчальному процесі
Учитель                                             ТьюторУчитель                                             Тьютор

- навчання 
- управління процесами

- самоосвіта
- супровід
- навігація
- фасилітація

- передача знань
- передача зразків знань

- пошук знань та 
самовизначення
- формування 
індивідуальної 
відповідальності за 
знання

- опора на методику 
навчання

- рефлексія від досвіду 
самоосвіти



Які соціально-педагогічніЯкі соціально-педагогічні    роліролі  тьюторатьютора  
у сучасній освітіу сучасній освіті??

-   наставник-   наставник
-   консультант-   консультант
-   психолог-   психолог
-   методист-   методист
-   учитель               -   учитель               
-   педагог                    -   педагог                    КОМПЕТЕНТНІСТЬ  ТЬЮТОРАКОМПЕТЕНТНІСТЬ  ТЬЮТОРА
-   андрагог-   андрагог
-   куратор-   куратор
-   тренер-   тренер
-   партнер-   партнер
-   коуч-   коуч
-   менеджер-   менеджер
-   маркетолог-   маркетолог

Так чи інакше тьютор стикається з такими компетенціямиТак чи інакше тьютор стикається з такими компетенціями





Які основні професійні компетенції тьютора, Які основні професійні компетенції тьютора, 
згідно своєї компетентності?  (Зміст).згідно своєї компетентності?  (Зміст).
........................................................................................................................................
*  Досліджує освітнє замовлення сім'ї, *  Досліджує освітнє замовлення сім'ї, потребипотреби  (цілі: батьків).  (цілі: батьків).
*  Організовує процес індивідуальної роботи з тьюторантом.*  Організовує процес індивідуальної роботи з тьюторантом.
*  Складання ІОП.*  Складання ІОП. ( (сспільне складання ІОП та супровід).пільне складання ІОП та супровід).
*  Формування розвитку пізнавальних інтересів.*  Формування розвитку пізнавальних інтересів.
*  Координує пошук інформаційних ресурсів (куратор змісту), для *  Координує пошук інформаційних ресурсів (куратор змісту), для 
самоосвіти тьюторанта. самоосвіти тьюторанта. При необхідності складає кейс-уроки.При необхідності складає кейс-уроки.
*  Здійснює моніторинг пошуку освітніх смислів – навігація.*  Здійснює моніторинг пошуку освітніх смислів – навігація.
*  Підтримує пізнавальний інтерес тьюторанта.*  Підтримує пізнавальний інтерес тьюторанта.
*  Аналізує та здійснює індивідуальний запит – масштабування.*  Аналізує та здійснює індивідуальний запит – масштабування.
*  ПРИ ЗАПИТІ:  Супроводжує мислиневий аналіз тьюторанта у разі  *  ПРИ ЗАПИТІ:  Супроводжує мислиневий аналіз тьюторанта у разі  
допущення ним помилок, в траекторії навчання чи виховання. допущення ним помилок, в траекторії навчання чи виховання. 
*  Формує мисленевий синтез; допомагає вибудовувати цілі на майбутнє.*  Формує мисленевий синтез; допомагає вибудовувати цілі на майбутнє.
*  Організовує індивідуальні та групові консультації:*  Організовує індивідуальні та групові консультації:
а)  з батьками.а)  з батьками.
б)  з вчителямиб)  з вчителями..
*  Організовує контроль емоційного, фізичного, психічного та *  Організовує контроль емоційного, фізичного, психічного та 
соціального здоров'я тьюторанта, в ході реалізації ІОП.соціального здоров'я тьюторанта, в ході реалізації ІОП.
*   Надає умови для оцінювання, атестації. *   Надає умови для оцінювання, атестації. 



Международный Международный институт индивидуализации и институт индивидуализации и 
тьюторстватьюторства (ИИТ) (ИИТ)  приветствует васприветствует вас  на курсе !на курсе !

Программа курса:Программа курса:    http://www.tutor-institute.com/progcou/coursetuttech/?http://www.tutor-institute.com/progcou/coursetuttech/?
fbclid=IwAR2uPU0tt53Nv3vfcufJe1jx5bq-uS_QGZ9igrWk5kgnUyUAM3nv3M_L8X4fbclid=IwAR2uPU0tt53Nv3vfcufJe1jx5bq-uS_QGZ9igrWk5kgnUyUAM3nv3M_L8X4
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