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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО  
НАВЧАННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ 

Перехід нашого суспільства до ринкових відносин, розвитку різних 
форм власності, формування ринку праці, залучення широких верств 
населення до підприємницької діяльності у сфері бізнесу, створення 
фермерських господарств вимагає певних змін у змісті загальної освіти, 
навчання, виховання та підготовки молоді до життя, праці та професійної 
діяльності. 

Одним із найсерйозніших недоліків нашої школи була недостатня 
орієнтація учнів на формування й розвиток особистості учня, його 
індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей, обдарувань і покликань, 
реального здійснення одного з найважливіших принципів дидактики, 
принципу індивідуального підходу до організації навчання. 

З побудовою нової національної системи освіти і визначенням її 
пріоритетних напрямів особистісно орієнтованої спрямованості, інтерес до 
індивідуального навчання знову зростає. У нових сучасних умовах 
теоретичного переосмислення й практичного втілення індивідуального 
навчання почали враховуватися генетичні й соціальні особливості 
індивідуальності учнів, з’явилися нові форми навчання в ліцеях, коледжах, 
гімназіях, до яких зараховують учнів відповідно до їх здібностей, нахилів, 
покликання. 

На організації і впровадженні індивідуальних форм навчання 
наголошується і в постанові Кабінету Міністрів України “Про розвиток 
сільської загальноосвітньої школи”, в якій вказується на необхідність 
розробки положення про організацію індивідуальних форм навчання у 
сільських загальноосвітніх закладах. У розробленому тимчасовому 
положенні “Про індивідуальне навчання в системі загальної середньої 
освіти” і затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 
5.09.2000р. №430 вказується на те, що “Індивідуальне навчання в системі 
загальної середньої освіти є однією з форм організації навчально-виховного 
процесу і впроваджується для забезпечення права громадян на здобуття 
повної середньої освіти для тих, хто не спроможний засвоїти навчальний 
матеріал в умовах групової, колективної форми навчання, потребує корекції 
та особливих умов навчання та виховання за рекомендаціями педагогічної 
ради” [1]. 

На виконання цих завдань спрямована і “Національна доктрина розвитку 
освіти України у ХХІ столітті”, в якій звертається увага на створення умов 
для розвитку і саморегуляції кожної особистості як громадянина України; 
формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя; на створення й 
розвиток цінностей громадянського суспільства; на оновлення змісту і 
методичного забезпечення на засадах “диференціації” та заохочення творчої 
активності дітей і молоді; на мотивацію до самовдосконалення, 



саморозвитку, на індивідуалізацію навчання і виховання; на забезпечення 
розвитку здібностей, талантів та обдарувань; на якість освіти, її чіткість, 
прозорість, відкритість, наступність системи освіти; формування всіх рівнів 
системи освіти; трудової і моральної життєвої мотивації, активної 
громадянської та професійної позицій; навчання основних принципів 
побудови професійної кар’єри на ринку праці [2]. 

Врахування індивідуальних особливостей учнів та здійснення 
індивідуального підходу до них є одним з найважливіших принципів 
дидактики. Вимога враховувати індивідуальні особливості дитини в процесі 
навчання - традиція дуже давня. Необхідність цього очевидна, адже учні 
значною мірою відрізняються один від одного. Однак, нинішня система 
організації освіти залишає мало можливостей для його здійснення. Тут ми 
маємо на увазі перш за все жорстку шкільну систему, з її навчальним планом 
однаковим для всіх учнів до закінчення середньої школи, викладання всіх 
предметів за єдиними, значно перевантаженими, обов’язковими для всіх 
учнів навчальними програмами, застосування таких форм і методів навчання, 
які практично не залишають можливості для творчої роботи учителя, 
розрахованої на врахування, збереження та формування і розвиток 
індивідуальності учнів. 

У практиці індивідуального навчання важливе місце відводиться 
індивідуальній самостійній роботі учнів у навчальному процесі. Перш за все 
розглянемо місце індивідуальної самостійної роботи в структурі уроку. Як 
показують наші дослідження, доцільно використовувати цю форму роботи, 
виходячи з таких принципів. 

Якщо індивідуальна самостійна робота проводиться при вивченні нового 
матеріалу. Тоді використовуємо таку структуру уроку: на початку уроку - 
індивідуальна перевірка матеріалу попереднього уроку (10 хв.); введення в 
самостійну роботу інструктивних індивідуальних завдань, встановлення 
зв’язку з попереднім матеріалом, визначення мети роботи і тощо (2-3 хв.); 
самостійна робота (20-25 хв.); фронтальна робота в кінці уроку для 
обговорення результатів виконання самостійних індивідуальних завдань 
разом із завданням додому (10 хв.). 

Короткочасна індивідуальна самостійна робота є також необхідною, 
особливо в тому випадку, коли індивідуальні уміння самостійної роботи 
учнів ще не сформовані. У своїй науково-дослідній роботі ми широко 
використовували цей вид навчальної діяльності, залучаючи учнів до 
активного індивідуального навчання на етапі засвоєння нового навчального 
матеріалу. При цьому дуже важливо, щоб за індивідуальною самостійною 
роботою йшла фронтальна бесіда, де підводяться її результати. Ця бесіда 
здійснює ряд функцій: реалізує функцію зворотного зв’язку; учень одержує 
підтвердження своїм правильним відповідям і може корегувати неправильні; 
дає можливість закріпити матеріал; дає можливість розвитку усної мови 
учня; учень висловлює свої думки, які він сам здобув у ході самостійної 
роботи [3]. 



Фронтальна бесіда виконує функцію перевірки роботи учнів і функцію 
стимулювання їх активності. Вона пробуджує до активної роботи і 
найпасивніших і найлінивіших учнів. Така бесіда є необхідним зворотнім 
зв’язком для учителя, який одержує уже в кінці уроку загальне уявлення про 
те, як учні справилися з роботою. Бесіда створює органічний зв’язок між 
індивідуальною й фронтальною (класною) роботою. Оскільки учні при 
індивідуальній самостійній роботі розв’язують завдання лише їм властивими 
індивідуальними способами, то фронтальний огляд різноманітних рішень 
збагачує знання однокласників і представляє для них відповідний інтерес. 

При організації індивідуальної самостійної роботи за завданням на уроці 
виникає питання про її зв’язок із індивідуальною домашньою роботою. Наша 
експериментальна робота показала, що індивідуальні завдання додому слід 
формулювати особливо точно й продумано. Важливо, щоб учні не 
обмежувалися повторенням завдань. Це необхідно ще і тому, що багатьом 
учням після індивідуальної самостійної роботи здається, що вони настільки 
добре засвоїли весь матеріал, що в домашній роботі уже немає ніякої 
потреби. Цілком зрозуміло, що без індивідуальної домашньої роботи 
неможливо дибитися глибоких і міцних знань, на це можуть бути здатні лише 
дуже здібні учні. Індивідуальна самостійна робота в класі заощаджує час, 
який необхідно використати на виконання домашніх завдань. 

У шкільній практиці нерідко виникає питання, за рахунок якого резерву 
часу можна проводити самостійну роботу, оскільки на неї витрачається 
звичайно більше часу, ніж на усний виклад матеріалу учителем, який можна 
скорочувати. 

Учень повинен сам прочитати матеріал, осмислити його, написати 
відповіді, виконати вправи, що, звичайно, ефективно, але забирає багато 
часу. Наприклад, у своїй дослідницькій роботі ми використали для 
самостійної роботи частину часу з індивідуальної перевірки знань. 

Другий головний резерв часу (захований) в організації роботи за рядами: 
учитель працює фронтально не з усім класом, а тільки з одним рядом учнів, 
інші ряди зайняті в цей час індивідуальною самостійною роботою. Такий 
спосіб роботи виявився особливо доцільним на уроках біології, де потреба у 
фронтальній бесіді особлива велика. 

Слід зауважити, що вирішити питання в пропорціях часу, який 
відводиться для індивідуальної самостійної й фронтальної роботи дуже 
складно. Однак, у своєму комплексному науковому дослідженні на уроках 
біології ми використовували на самостійну роботу приблизно 50% 
навчального часу. Слід зазначити, що це залежить від року навчання, 
предмету, класу, індивідуальних особливостей учителя та інших факторів. 

На сучасному етапі розвитку та реформування школи можна із 
впевненістю прогнозувати можливості розширення самостійної роботи. 
Передумови для цього створюються скороченням об’єму навчальних 
програм, навчанням за вибором підручників, дозволом користуватися більш 
доступною навчальною літературою. Такі новації дають можливість 



вивільнити більше часу для застосування самостійної роботи, а разом із тим, 
зробити її більш посильною. 

Індивідуальне завдання лише умовно відрізняється від звичайного. Воно 
стає індивідуальним у тому випадку, якщо призначене не всьому класу, а 
лише групі учнів, або окремим учням відповідно до їх індивідуальних 
особливостей. Ці особливості лежать в основі складання індивідуальних 
завдань, і, відповідно, ми виділяємо такі основні їх види, які враховують 
рівень знань, умінь і навичок учнів; загальні й спеціальні здібності; навчальні 
уміння; навчальні навички; пізнавальні інтереси. 

Інші індивідуальні якості учнів, які враховуються в навчальній роботі, 
стосуються не стільки змісту завдань, скільки його пред’явлення й 
дозування. Наведене ділення умовне, оскільки при складанні завдань 
потрібно й можливо одночасно враховувати багато особистих якостей і 
властивостей учня, у зв’язку з чим види індивідуальних завдань часто 
змішуються й містять перехресні елементи. 

Виходячи з навчальної програми, ми ділимо навчальні індивідуальні 
завдання на дві групи: індивідуальні завдання спрямовані на ліквідацію 
прогалин у знаннях і навичках. Їх метою є засвоєння раніше вивченого 
основного програмового матеріалу, забезпечення готовності учня до 
вивчення наступного матеріалу; індивідуальні завдання для удосконалення й 
поглиблення знань відповідно здібностей і інтересів учнів. Індивідуальні 
завдання можна групувати на основі того, чи передбачені заздалегідь хід і 
розв’язання завдання. 

Є індивідуальні завдання, розв’язок яких розглядається детально і в 
установленому порядку. У випадку деяких завдань обмежуються його 
фіксацією, а хід й індивідуальні прийоми розв’язання слід обрати самим 
учням. Для перших характерно, що вони мають так званий замкнутий кінець, 
тобто відповіді, точно не зафіксовані, правильними вважаються інші 
відповіді, нерідко безмежна кількість відповідей (наприклад, складання 
текстових завдань із генетики за заданими умовами, з мови, наведення 
прикладів на використання відповідного граматичного правила). Цей тип 
індивідуальних завдань за своєю сутністю відноситься до відкритого 
навчання. Ці завдання можна назвати і самоіндивідуалізованими, оскільки в 
силу невизначеності ходу і відкритого кінця завдань учень виконує їх 
відповідно до рівня свого вибору та розумового розвитку й іншим 
індивідуальним якостям. Можливо, що однією із причин недостатнього 
використання самоіндивідуалізованих завдань є те, що існує негативне 
ставлення до відкритого навчання в сучасній теорії педагогіки. 

Існуюча до нинішнього часу недостатня відкритість навчання при його 
індивідуальності стає все більше очевидною, якщо розглянути види завдань 
із точки зору обов’язковості їх виконання. На основі цього пропонуємо такі 
види індивідуальних завдань: обов’язкові завдання, запропоновані вчителем; 
запропоновані вчителем альтернативні завдання, тобто вибіркові (учні 
повинні вибрати одне із запропонованих ним завдань); завдання, 



запропоновані учителем для добровільного виконання; добровільні завдання, 
зміст яких знаходить сам учень. 

Аналіз відповідної наукової літератури, результати експериментального 
дослідження й спостереження за шкільною практикою показують, що 
переважну більшість індивідуальних завдань до сих пір складають завдання 
першого типу. Це явно виходить з установленої навчальної роботи з боку 
учителя [5]. 

І нарешті, за місцем виконання індивідуальні завдання можна розділити 
на завдання, які виконуються в групі, колективі, на уроці (у школі) та 
завдання, які виконуються вдома [7]. 

Потреба в індивідуальних завданнях, які враховують рівень знань, умінь 
і навичок учнів, виникає на основі різниці в рівнях засвоєння знань, 
сформованості умінь і навичок. Як ми уже показали вище, ця різниця 
виражається в тому, що в учнів знань менше, ніж вимагається програмою, 
або ж вони вже в нього є до початку навчання за програмою. У першому 
випадку ми маємо справу із прогалинами у навчанні, у другому—із 
попередніми знаннями. Відповідно до цього потрібно розглядати дві групи 
індивідуальних завдань: завдання спрямовані на ліквідацію прогалин; 
завдання за обліком попередніх знань. 

Прогалини у знаннях учнів залежно від навчального предмету можуть 
бути двоякими: знання, які повинні бути засвоєні відповідно з програмою з 
даного предмета; знання, які повинні бути засвоєні відповідно з програмою 
інших предметів, тобто, міжпредметні знання, на які слід спиратися при 
вивченні даного предмету. 

Завдання першого типу даються тоді, коли учень має безсистемні, 
неточні попередні знання (це типово, наприклад, для занять із біології, 
географії, фізики, де знання одержані в значній кількості з багатьох 
різноманітних джерел); завдання другого типу слід давати тоді, коли учень в 
основному знає матеріал; третій тип індивідуальних завдань вводиться, як 
правило, в тому випадку, якщо учень володіє навчальним матеріалом 
(наприклад, уміє вираховувати проценти або знає ноти до того, як починають 
їх вчити, володіє відповідним навчальним матеріалом на іншій нерідній 
мові). Іноді корисно доручити учню, який працював із яким-небудь 
додатковим матеріалом, проінформувати про результати своєї роботи весь 
клас. У такому випадку можна збагатити знання всіх, інформувати їх про 
існування інших джерел знань, щоб заохотити інших учнів до засвоєння 
додаткових знань. 

Є індивідуальні завдання, які враховують загальні й спеціальні здібності 
учнів. Різниця в здібностях виражається перш за все в різному темпі 
навчання. Завдання, які враховують ці якості, відносно легко складати й 
задавати: після виконання загальних завдань учні приступають до більш 
тяжких і творчих індивідуальних завдань. Але такий спосіб не враховує 
відомої психологічної істини, що більш здібний учень швидше сприймає 
сутність виучуваного матеріалу. За цією ознакою виявилась велика різниця 



між учнями, тому слід давати більш здібним учням, менше загальних завдань 
і більше індивідуальних завдань вищого рівня складності. 

Є індивідуальні завдання, які враховують рівень навчальних умінь. Цей 
вид завдань пов’язаний з попередніми, оскільки формування навчальних 
умінь тісно пов’язане із здібностями. Однак, їх слід розрізняти, оскільки 
деякі учні мають задовільні здібності, але вони не реалізують їх для 
формування умінь. Наприклад, особливо типовим є таке явище в галузі 
формування навичок читання. Слід розробити спеціальні індивідуальні 
завдання для розвитку навчальних умінь, які потрібні перш за все слабшим 
учням, оскільки саме їм притаманний особливо низький їх рівень. У той час 
як здібні учні засвоюють навчальні уміння без спеціального тренування. 

Є індивідуальні завдання, які враховують пізнавальні інтереси учнів. 
Цей вид завдань передбачається як для задоволення інтересів, так і для 
стимулювання тих інтересів, які виникають та створення передумов до 
виникнення нових інтересів. 

Відповідно до цих цілей використовуються завдання, зорієнтовані на 
доповнення й поглиблення навчального матеріалу, і завдання, які знайомлять 
учнів із матеріалом з новою, близькою до віку і психіки учня точки зору. 
Завдання, які відносяться до цього типу за змістом і способом виконання 
дуже різноманітні, а саме: читання додаткової науково-популярної 
літератури; читання додаткової художньої літератури; робота із словниками, 
довідниками, енциклопедіями; написання доповідей, виступів, творів, 
переказів; збір різного матеріалу за завданням (реферати, виготовлення 
гербаріїв, проведення фенологічних спостережень); проведення дослідів з 
біології, фізики, хімії; виконання індивідуальних завдань в процесі групової 
екскурсії та інші творчі види роботи. 

Для названих видів індивідуальних завдань характерна їх близькість до 
групової або іншої позакласної та позашкільної роботи. Це цілком зрозуміло, 
адже саме така робота опирається в першу чергу на інтереси учнів. 
Індивідуальні завдання набувають тут специфічної переваги: у процесі 
навчання можна краще враховувати особливості, саме цього класу й 
програми, ніж у гуртку або іншій позакласній роботі, яка охоплює учнів 
декількох навчальних вікових груп. 

Відповідно до інтересів, завдання пропонуються всім учням, як сильним, 
так і слабким: поглиблення індивідуальних завдань відбувається на основі їх 
складності. Як показує експериментальне дослідження, такі завдання в якості 
активізації інтересу особливо необхідні здібним учням. 

Застосування індивідуальних завдань, відповідно до інтересів, вимагає 
координованих дій між учителями. Учні із сильнішими здібностями мають 
відносно кращі передумови до виконання завдань майже з усіх предметів, 
часто саме ці учні мають цілком активні різнобічні інтереси. Тому всі вчителі 
поспішають давати їм додаткові завдання. Слід вважати правильним, щоб 
учні користувалися переважним правом виконувати додаткові завдання перш 
за все з улюблених ними предметів. 



Далі пропонуємо види завдань за ступенем їх обов’язковості й 
регламентованості. 

1.  Завдання, призначені учителем. Вони більше всього вивчені, 
досліджені і знайшли широке застосування в практиці. У них учитель 
встановлює як зміст, так і об’єм завдання. Ці завдання обов’язкові, 
допускається творча ініціатива щодо способів їх виконання. 

2.  Альтернативні, але вибіркові завдання. За цими завданнями учень 
повинен зробити свій вибір між запропонованими йому завданнями, причому 
існує обов’язковість вибору. Згідно даним, одержаним від учителів, 
використання вибіркових завдань викликає пожвавлення і підвищує інтерес 
до вивчаючого матеріалу. 

Психологічно це пояснюється тим, що учень повинен зважити плюси й 
мінуси того або іншого варіанту, і в результаті цього при аналізі умов 
завдання він активізується, а при виборі може виходити зі своїх інтересів, 
симпатій, світогляду, що значно підвищує мотивацію виконання завдань. При 
цьому можна відчути, пізнати, дослідити свободу вибору. Потреба в такій 
свободі стає більшою, активнішою з дорослішанням учня. 

Усі вибіркові завдання можна у свою чергу розділити на два види: 
1.  Завдання з більш або менш однаковим ступенем складності. 
2.  Завдання з різним ступенем складності. 
Другий вид завдань ставить учнів перед такою ситуацією, коли вони 

повинні самі оцінити свої можливості; їх провокують оцінювати свої сили. За 
допомогою вибіркових завдань можна зробити самооцінку учня значно 
адекватнішою. 

У своєму дослідженні ми використовували в основному такі завдання на 
вибір: вибрати, яку лабораторну або практичну роботу з біології, фізики 
учень хоче виконати; яку виконати дослідну роботу на пришкільній 
навчально-дослідній ділянці; за якими домашніми тваринами спостерігати та 
проводити досліди з ними; які домашні завдання з біології виконати в 
приватному господарстві на присадибній ділянці; яку доповідь підготувати 
для виступу в гуртку юних натуралістів, завдання на спостереження яких 
виробничих об’єктів і усвідомлення їх дії з точки зору законів фізики, 
виготовлення яких приладів та спостереження за практичним застосуванням 
вивчених фізичних законів у сільськогосподарському виробництві, 
організація творчої діяльності в процесі виконання яких практичних робіт 
тощо. 

Наведемо кілька конкретних прикладів. 
а) Завдання на спостереження, під час контакту з працівниками 

сільськогосподарського виробництва. 
1. “Простежте за процесом посіву зерна сівалкою з використанням в 

одному випадку анкерних сошняків, а в другому — кілевидних. З’ясуйте, в 
якому випадку доцільно застосувати анкерні, а в якому — кілевидні сошняки. 
Дію сил в обох випадках зобразіть графічно”. 

Щоб виконати це завдання, учень повинен не лише спостерігати за 
процесом сівби, знати будову і дію сошників, а й зустрітися з агрономом або 



трактористом, щоб правильно зобразити сили. Результати роботи можна 
перевірити при узагальнені теми “Механіка і механізація виробництва”. 

2. Вивчаючи закони руху Ньютона, доцільно дати індивідуальне 
завдання такого змісту. “Простежте в ремонтній майстерні за роботою 
мостового крана. На основі спостережень побудуйте діючі і протидіючі сили 
при переміщенні вантажу мостовим краном”. 

У практиці роботи в школі можна часто зустріти використання завдань 
на вибір для контролю й оцінки знань учнів. У цьому випадку учням 
пропонується декілька варіантів, які відрізняються за складністю контрольної 
роботи й оцінка ставиться залежно від того, який варіант він вибирає. Цілком 
зрозуміло, що оцінка “12” балів вимагає виконання найскладнішого варіанта 
завдання. Але, якщо учень вибере найважчий варіант і не справиться з ним, 
то не встигне виконати легший. Тоді виникає питання, яку оцінку йому 
ставити. Тому доцільність та достовірність вибіркових завдань при оцінці 
знань ми вважаємо сумнівною. 

Разом із тим, вибіркових завдань не можна давати дуже багато, головне 
забезпечити систематичне засвоєння програмового матеріалу всіма учнями. 
У своїх дослідженнях при формулюванні завдань на вибір ми виходили з 
таких принципів: за змістом вибір повинен здійснюватися між такими 
завданнями, усі варіанти яких приводять до засвоєння основного матеріалу 
або ж охоплюють другорядний і додатковий матеріал; завдання за змістом 
повинні охоплювали той самий матеріал, але вибір можна було б робити між 
способами їх виконання. 

Такі завдання на вибір розширюють можливість учнів працювати у 
своєму індивідуальному стилі. 

Здатність учнів до вибору треба розвивати протягом всього періоду 
навчання. Питома вага вибіркових завдань повинна зростати від класу до 
класу. Особливо великим цей вибір повинен бути у старших класах. 
Вибіркові та добровільні завдання створюють передумови для досягнення 
таких цілей, які на сучасному етапі перебудови системи середньої 
загальноосвітньої школи стали особливо актуальними. Найважливішими з 
них є формування в учнів здатностей здійснити вибір і виховання 
психологічної готовності до виконання добровільних завдань, формування 
здібностей до самостійності, самовиховання та саморегулювання. 

Саме можливість вибору формує у людини здатність до вільного вибору, 
активність у пошуку. Самостійне навчання підтримує й розширює 
можливість учня знайти свій індивідуальний стиль у навчально-пізнавальній 
діяльності, розвиває його індивідуальні творчі можливості та виступає 
основою індивідуального навчання. Основною педагогічною умовою 
оптимального поєднання індивідуального та колективного навчання учнів 
сільських шкіл є формування умінь і навичок індивідуальної самостійної 
праці. 
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