
35 

Індикатори успіху в університеті та особливо 

на іспитах на молодших курсах навчання визна-

чаються численними факторами. Університет 

приймає різну публіку, іноді дуже неоднорідну 

на одній спеціальності. Не усі, як видається, поі-

нформовані про реальність вузівських очікувань. 

Таким чином, можна виявити важливі труднощі у 

студентів, які при вступі до університету відкри-

ли для себе «новий світ», що функціонує на осно-

ві своїх правил та до яких вони не були готові. 

Ця необізнаність з новою інституційною та соціа-

льною основою, у якій вони повинні розвиватися 

може бути джерелом поганої адаптації до універ-

ситету, а також проблем, які погіршили б якість 

та виконання роботи, а також очікуваних резуль-

татів. Особистість студента формуватиметься 

через його «справжнє я» та його «студентське я». 

Він оптимізує шанси успіху, бо тоді він успішні-

ший, досвідченіший та більше утверджується у 

своїй спеціальності.  

Отже, нам слід враховувати цю реальність.  

Таким чином певна проблематика може        

виникати: 

Як студент формується як особистість? 

У цих рамках університет Авіньйону та Pays 

de Vaucluse, з одного боку, та деякі європейські 

університети, з іншого боку, залучені до проекту 

спільного пошуку під назвою: «Допоміжний мо-

дуль студентів для формування їх особистості». 

9 європейських університетів ведуть свої дослі-

дження: Авіньйонський Університет та Краю 

Воклюз, CUFEF, Франція, Відділ культури та 

менеджменту, Гельсінський університет, Фінлян-

дія, Факультет психології та педагогіки, Лісабон, 
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Португалія, Інститут романської філології, Пек-

ський Університет, Угорщина, Інститут романсь-

кої філології, Університет Жажелон, Краків, 

Польща, Факультет Педагогіки, Університет до-

лини Аост, Італія, Факультет психології, Атенсь-

кий університет, Факультет педагогіки, Універ-

ситет Ежан-Родез, Греція, Факультет педагогіки, 

Французьке відділення, Університет Карла де 

Прага, Чеська республіка.  

Суть цього проекту полягає у тому, аби по-

сприяти появі знань про студентське життя, шля-

хом кращого розуміння способу, як будуються 

пересічні компетенції, що дозволяють досягти 

успіху в університетському житті. Спостережен-

ня навчальних систем, а особливо країн, задіяних 

у європейському проекті, служитиме великим 

здобутком для аналізу. 

Робота про «пізнання себе» буде запропонова-

на навчальним модулем. Кожен студент може, 

таким чином, формуватися як особистість. По 

своїй психо-соціологічній природі, вона дає кож-

ному можливість розробляти ефективні навчаль-

ні стратегії, а особливо шляхом побудови пересі-

чних опірних компетенцій для кращого сприй-

няття дисциплінарних компетенцій.  

Запропонований хід дослідження опирається 

на побудову «студентської особистості» на базі 

роботи про його соціальні уявлення, через пізнан-

ня «справжнього я» та «я студента» (ідеального я, 

соціального я, я відносно до суспільства). Форму-

ючись як особистість, студент оптимізує шанси 

на успіх, бо тоді він ефективніший, досвідчені-

ший та більше утверджується у своїй спеціально-

сті.  

Шанси на успіх в Університеті, а особливо на 

іспитах у перші роки навчання визначаються чи-

сельними факторами. Дійсно, університет наби-

рає студентів різних за їх шкільним минулим, їх 

рівнем, соціальним походженням. Отже, універ-

ситет приймає різнорідну публіку. Не усі, як ви-

дається, поінформовані про реальність універси-

тетських очікувань. Таким чином, можна виявити 

важливі труднощі у студентів, які при вступі до 

університету відкрили для себе «новий світ», що 

функціонує на основі своїх правил та до яких 

вони не були приготовані.  

Хоча, відомо, що європейські студенти, вихід-

ці з простих сімей, мають слабкіші задатки на 

успіх, аніж ті, які походять з більш благородних 

сімей. Можна припустити, що діти з вищих кла-

сів, навіть якщо вони мають матеріальні статки, є 

у більш вигідному положення через їх 

«культурний спадок». Знайомство їх сімейного 

оточення зі шляхами та нормами шкільного успі-

ху пристосовується до навчальних умов в Уні-

верситеті. 

Отже, треба рахуватися з такою реальністю. 

Культурна та соціо-економічна неоднорідність 

публіки вимагає від нас, протягом перших років 

навчання, зовсім іншого підходу. Важливо нада-

ти таку освіту, яка б дозволила розвинути компе-

тенції (так звані пересічні компетенції) необхідні 

для успіху в університетському навчанні, аби 

кожен студент зміг мати рівні шанси на позитив-

ні результати. Необхідно, щоб вони були ґрунто-

вно поінформовані про педагогічну угоду, яка їх 

пов’язує з Університетом. Ця робота є ще більше 

нагальною, коли звернена до усіх студентів, а 

особливо до тих, які за своєю культурою віддале-

ні від академічного середовища.  

Таким чином, загальна проблематика може 

бути сформульована: 

Як студент формується як особистість? 

З’являються нові місії. Як змусити студента 

відчувати відповідальність перед зобов’язанням, 

яке він на себе взяв? Як дозволити вибір суттєвої 

переорієнтації? Як залучити студента до навчан-

ня, яку він повинен буде сприйняти? Як дозволи-

ти студентові оптимізувати усі свої шанси на 

успіх? Аналіз шансів на успіх вимагає методики 

проведення навчання, починаючи з перших ро-

ків, що буде допомогою для усіх.  

I. Модулі Побудови Особистого Проекту. 

Модулі Побудови Особистого Проекту студе-

нта були введені в Авіньйонському  Університеті 

від вересня 1998 в рамках обновлення Диплому 

про загальну університетську освіту та привели 

до нової формули навчання L.M.D. (Licence, Mas-

ter, Doctorat).  

Дійсно, вимагається від університетів, і це для 

того, аби полегшити успіх студентів та зменшити 

факти припинення освіти без переорієнтації, за-

пропонувати студентам від першого триместру 

таке навчання, яке б дозволило побудувати їх 

особистий проект. Акцент робиться на зв’язку, 

що існує між успіхом та методикою університет-

ської роботи. Але також, можливість переорієн-

тації студентів не виключається. Крізь цю кінце-

ву ціль, цей модуль має дві великі цілі:  

 успіх через роботу, що розвиває роздуми 

про «їх особистість» та сприяє, з одного 

боку, кращому пізнанню себе та, з іншого – 

формуванню компетенцій, аби бути ефек-

тивним та досвідченим студентом.  

 перспектива орієнтації (після терміну нав-

чання) та/або переорієнтації в університеті 

чи деінде. 

Особистий проект студента такий, яким він 

може бути визначеним, повинен йому дозволити 

побудувати його навчальний проект шляхом кра-

щого розуміння своєї спеціальності, на яку він 

записався, та відкриттю професій, що пов’язані з 

його спеціальністю; він бере участь у побудові 

майбутнього професійного проекту.  

Ця робота веде студента до того, що він змо-

же частково відповісти на наступні запитання:  

Як бути досвідченим студентом? Як бути успі-

шним студентом? Як приготувати собі майбутнє? 

Як бути досвідченим студентом? Означає ви-

вчити свою професію студента. Знати, що викла-

дачі очікують, знати, що вони викладають таким 

чином, щоб перейти від уяви про пов’язані дис-
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ципліни як це викладалося у середній школі, до 

того, якими вони є в університеті. Знати, що 

означає навчання в університеті як у робочому 

навантаженні, так і у необхідній автономії...  

Як бути ефективним студентом? Як навчити-

ся краще орієнтуватися, краще розуміти, краще 

вчитися: де знайти собі інформацію, осіб-

ресурси, як робити нотатки, як відновити сприй-

няту інформацію?  

Це поле діяльності методики університетської 

роботи, що базується одночасно на усвідомленні 

способів використаних тобою самим та пошукові 

ефективних знарядь. Як приготувати майбутнє? 

До чого веде трьохрічний диплом відносно мож-

ливих спеціальностей, переорієнтацій? Як обрати 

собі спеціалізацію у відповідності до свого проек-

ту? Які професійні виходи, професії? Який зв’язок 

між тим, чого навчають в університеті (дис-

циплінами) та їх застосуванням у професійному 

секторі?  

Через роботу «пізнання самого себе», також 

можливо надати більше шансів студентові, аби він 

володів правилами «університетського світу». Це 

тому, що студент є досвідчений, з одного боку, у 

нормах організації та функціонуванні університе-

ту, але також у тих нормах, які очікуються аби 

мати успіх та що він є ефективним. Він може та-

кож бути ефективним в успішності на своїх іспи-

тах, ефективним у виборі своєї профорієнтації.  

Ці модулі дають студентам можливість виро-

бити ефективні навчальні стратегії, а особливо 

при формуванні компетенцій. Вони можуть здо-

бути пересічні компетенції, необхідні для успіху. 

Ця особлива робота дозволяє побудувати «сту-

дентську особистість».  

II. Спосіб дослідження. 

Запропонований спосіб дослідження дасть 

студентам справжню роботу над «їх особистіс-

тю» через «краще пізнання свого я». Саме через 

це особисте зобов’язання вони зможуть бути кра-

ще освіченими у правилах університетського 

середовища, успішними у їх виборі профорієнта-

ції, в успішності у навчанні. Але також особис-

тий проект студента, такий, яким він може бути 

визначений, повинен йому дозволити побудувати 

його навчальний проект краще, знаючи спеціаль-

ність, на яку він записався, відкрити для себе 

професії, пов’язані з цією спеціальністю, побуду-

вати свій професійний проект.  

До того ж, через такий хід думок, викладач 

також стає вихователем та куратором для своїх 

студентів.  

Формування «реального я». 

«Реальне я» – це те, якою особа є насправді, 

по своїй натурі. Йдеться про «я», яке вона будує 

на емоційному та матеріальному рівнях. Це опо-

ра до портрету, який можна скласти про себе.  

Різні етапи:  

 реально відмітити, якими є ці якості.  

 говорити про себе в позитивному руслі.. 

 відшукувати свої особистісні цінності. 

Формування «студентського я». 

Це «я», яке студент будуватиме для себе, аби 

відповісти, бодай частково, на наступні запитання: 

Як бути досвідченим студентом? Як бути успіш-

ним студентом? Як приготувати собі майбутнє?  

Різні етапи:  

 роздумувати над своїм минулим прохо-

дженням перед вступом в університет  

 виявляти свою «лінію життя». 

 сприяти появі своїх соціальних уявлень 

про те, яким «я є студентом» та про те, 

яким є «успішний студент». 

 оцінювати реально здобуті компетенції  

«Студентське я» формуватиметься на основі:  

 «соціального я». Це саме особа студента, 

яке протиставляється соціальній групі, яку 

утворює студентська община зі своїми 

кодами... 

 «загальноприйнятого я», яке становиться 

на педагогічних та дидактичних домовле-

ностях, які поєднають студента та універ-

ситетське середовище. 

 «ідеального я», яке відповідає «я» студен-

та, який має успіх. Це той, хто може зіста-

вити і порівняти мрію, наміри та проект.  

III. Розвиток цього навчання через введен-

ня європейських проектів 

CUFEF (Університетський Центр Підготовки 

Викладачів та Методистів) – це спільна послуга 

Авіньйонського університету, функція якого по-

лягає у  пропаганді та координації навчальних та 

виховних видів діяльності. Він йде поруч із спе-

цифічними виховними заходами, пропонує зага-

льну підготовку чи передпрофесійну, що пов’яза-

ні з навчальними професіями та сприяє пошукові 

у науці виховання. Центр підтримує складові в 

організації та введення в практику модулів Побу-

дови Особистого проекту (C.P.P.) / Допомога в 

Індивідуальному Розвитку для студентів третього 

курсу навчання (3 ECTS). 

У цьому контексті, видається терміновим роз-

вивати порівняльні підходи у Європі, які зверта-

ються до пересічних компетенцій студентів, до їх 

методів роботи, та до педагогічних методів, що 

мають за ціль їх супроводжувати в їх успіху в 

університетському житті. Даний проект зосере-

джується на студентах ступенів Licence та Master 

у дев’ятьох європейських університетах. (Аві-

ньйонський Університет та Краю Воклюз, CUFE-

F, Франція, Керування проектом, Відділ культури 

та менеджменту, Гельсінський університет, Фін-

ляндія, Факультет психології та педагогіки, Ліса-

бон, Португалія, Інститут романської філології, 

Пекський Університет, Угорщина, Інститут ро-

манської філології, Університет Жажелон, Кра-

ків, Польща, Факультет Педагогіки, Університет 

долини Аост, Італія, Факультет психології, Атен-

ський університет, Факультет педагогіки, Універ-

ситет Ежан-Родез, Греція, Факультет педагогіки, 

Французьке відділення, Університет Карла де 

Прага, Чеська республіка). 
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Він ставить за ціль ідентифікувати уявлення 

студентів, які враховують перехідні компетенції 

необхідні для оптимізації їх навчання. 

Це дослідження може бути реалізоване на 

основі переміщення модулів Побудови Особис-

того Проекту (введеного в Авіньйонському Уні-

верситеті з 1998 року) у вісім європейських Уні-

верситетів-партнерів. 

Саме у цих рамках Авіньйонський університет 

та Краю Воклюз, з одного боку, та європейський 

університет, з іншого – задіяні у спільному проекті 

дослідження під назвою: «Допоміжний модуль 

студентів для формування їх особистості». 

IV. Висновок. 

Загальна ціль цієї підготовки – супроводжува-

ти студента з ціллю оптимізувати його успіх у  

навчанні на рівні Licence та/чи Master. Таким 

чином, через краще «пізнання себе» він сформу-

ється як «студентська особистість» і утвердиться у 

необхідних пересічних компетенціях, які будуть 

служити для дисциплінарних компетенцій. Він 

зможе також розробляти свій особистий проект. 

До того ж, ці виховні процеси посилаючись на 

логіку, що походить з психосоціології відповіда-

ють вимогам суспільства, через спроможність змен-

шити соціальні нерівності в університеті. 
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