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ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ 

Як відомо, в школі, як у краплині води, віддзеркалюється все, що 
відбувається в суспільстві. Демократичне гасло “держава для людини” луною 
відгукнулося у навчальному процесі школи у вигляді особистісно 
орієнтованого підходу до дитини, індивідуалізації навчально-виховного 
процесу, демократичних та гуманних стосунків між об’єктами навчання. 

Демократизація відношень до дітей передбачає урівнювання учня і 
вчителя в правах, зокрема, це – право дитини на вільний вибір, право на  
помилку і можливість її виправити, право на власну позицію, додержання 
міжнародної конвенції про права дитини, новий стиль стосунків вчителя і 
учнів: не заборона, не примус, а переконування і орієнтування на правильне 
рішення. У свою чергу гуманізація у ставленні до дітей включає любов до 
учнів, небайдужість до їх подальшої долі, дружнє співробітництво, вміння 
правильно спілкуватися, надавати домінування “пряника над кнутом”, 
проявляти терпимість і толерантність до кращих якостей особистості. 

У цьому зв’язку в педагогіці став панівним новий погляд на учня, як 
повноцінну особистість, яка є суб’єктом навчання, а не об’єктом 
педагогічного впливу, метою освітньої системи, а не засобом досягнення 
інших цілей. Пріоритетними якостями особистості є не навчальні досягнення, 
а вищі етичні цінності (любов, совість, доброта, гідність, громадянські 
позиції, працелюбність тощо). Тому завдання сучасного вчителя є не 
формування особистості, а створення умов для її вільного розвитку, 
становлення у неї позитивної Я-концепції, вміння бачити дитину 
неповторною, розуміти її, вміти подивитися на світ її очима, створювати 
дитині ситуацію успіху, підтримки, доброзичливості. Позитивна, мажорна Я-
концепція (Я подобаюсь, Я здібний) сприяє успіху, позитивним проявам 
особистості. Негативна (Я не подобаюсь, Я нічого не значу) - заважає успіху. 
Навчання без примусу, характеризує вимогливість, що ґрунтується на довірі, 
захопленість, породжена цікавим викладанням, заміну примусу бажанням, 
яке породжує успіх, застосування опосередкованих вимог через колектив, 
ставка на самостійність і самодіяльність дітей [5, С.42-43]. Тобто, сучасний 
вчитель має бути фасилітатором, володіти емпатичним розумінням, бути 
конгруентним. 

Орієнтація на розвиток особистості школяра вимагає застосування 
технологій індивідуалізованого навчання, моделювання оптимальних 
варіантів їх використання для різних типів шкіл, різних типологічних груп 
учнів. 

За нової парадигми освіти саме осучаснені перспективні освітні 
технології здатні забезпечити на засадах індивідуалізації, згідно з 
синергетичною теорією, розвиток, саморозвиток і самостійність дитини, 
вільну реалізацію її природних задатків. 



У педагогічній науці індивідуалізація навчання сьогодні розглядається, 
з одного боку, як дидактичний принцип здійснення індивідуального підходу 
(врахування індивідуальних особливостей учнів) і, з другого, - як освітня 
технологія, що ґрунтується на принципі індивідуалізації. Сюди включаються 
різні заходи по організації навчального процесу (методи, прийоми, темп 
тощо), що забезпечують здійснення індивідуального підходу до учнів. Крім 
сталого, узвичаєного словосполучення “індивідуалізація навчання”, 
останніми роками з’явилось поняття “індивідуалізоване навчання”. Це такий 
вид навчання, який здйснюється на засадах індивідуалізації із застосуванням 
відповідних особистісно зорієнтованих технологій, метою яких є розвиток 
індивіда згідно з його здібностями і в притаманному для нього темпі. Отже, 
індивідуалізоване навчання передбачає максимально можливу реалізацію 
позитивних природних задатків кожної особи.  

Індивідуалізоване навчання являє собою наскрізну технологію, адже як 
дидактичний принцип індивідуалізація має пронизувати всі навчальні 
предмети і весь процес навчання, тобто індивідуалізація сьогодні є 
стратегією процесу навчання. Проте є навчальні технології, в яких цей 
принцип виражений особливо яскраво. Зокрема, це вальдорфська педагогіка, 
школа М.Монтессорі, Дальтон-план (також Віннетка-план), технологія 
повного засвоєння знань Дж.Керролла і Б.С.Блума, технологія роботи над 
навчальним проектом, що виникла з ідеї вільного виховання (Д.Дьюї і 
В.К.Кілпатрика) і відома як “метод проблем”, технологія створення “ситуації 
успіху”, сугестивна технологія, дистанційна технологія навчання тощо. 

Завданням вчителя є ознайомлення з різновидами індивідуалізованого 
навчання і застосування хоча б їх елементів у своїй роботі. Адже нині 
надзвичайно складним є питання, як за обставин обов’язкової середньої 
освіти з домінуючою кількістю масових шкіл, значної наповненості класів 
учнями створити умови, адекватні якісній специфіці здiбностей кожного 
учня. Проте деякі дослідження засвідчують, що в межах класно-урочної 
системи можлива така організація роботи класу, за якої 60 – 80% часу 
вчитель виділяє для індивідуальної роботи з учнями [1]. Існує й точка зору 
про те, що розвиток здібностей ефективний, якщо давати дитині задачі з 
поступовим ускладненням, мотивувати сам процес учіння, але залишати 
учню можливість працювати на доступному для нього сьогодні рівні і в 
індивідуальному темпі [7]. Обов’язковою умовою і головною формою 
індивідуалізації навчання в сучасних умовах за концепцією І.Унт є 
самостійна робота учня в школі і вдома [6]. Тобто процесу учіння учня, 
пізнання і самопізнання ним світу надається більше значення, ніж процесу 
передачі вчителем готової інформації учням. 

Як відомо, сприймання і засвоєння інформації, набуття особистістю 
власного досвіду творчої діяльності – процес індивідуальний, проте в 
суспільстві ширше використовуються колективні форми навчання з їх 
технологічним підходом до міфічного “середнього учня”. Це протиріччя 
створює педагогічну проблему. Реалії сьогодення пріоритетного метою в 
розвитку освіти висувають особистісно орієнтоване навчання, створення 



згідно з принципами природовідповідності та індивідуалізації умов для 
навчання і максимального розвитку кожної дитини, відмову від “повчальної”, 
менторської педагогіки, конфронтації у взаємовідносинах з дитиною, від 
приниження її гідності. А натомість перехід до нових підходів і тенденцій у 
стосунках з учнями, навчання їх самостійному пошуку знань і користування 
ними як робочим інструментом, допомага дітям реалізувати себе в 
позитивній діяльності. 

У зв’язку з домінуванням навчальних закладів з колективними 
формами навчання, принципи природовідповідності та індивідуалізації 
набувають все більшого значення. Виникає потреба у кореляції змісту, форм і 
методів навчання до вікових та індивідуальних особливостей учнів. 
Реалізація цих принципів за усталених умов навчання вимагає правильної 
організації індивідуального сприймання, розуміння, запам’ятовування, 
повного засвоєння і використання знань, а також розвитку пізнавальної 
активності, інтересів, творчих здібностей кожної дитини. Сьогодні 
індивідуалізація передбачає не пристосування цілей та основного змісту 
навчання до окремого учня, а пристосування форм і методів педагогічного 
впливу до кожного суб’єкта навчання, щоб забезпечити запроектований 
рівень розвитку особистості. 

Форми навчання в історичному аспекті розвивалися від індивідуальних 
до колективних. Індивідуальним було початкове навчання в сім’ї. Подальше 
навчання відбувалося у школі з наповненістю класів у 30-35 учнів. 
Індивідуальність дитини за таких умов нівелювалася. Індивідуально вчителі 
працювали переважно з невстигаючими учнями та й то в позаурочний час. 
Зараз спостерігається тенденція до відродження традицій індивідуального 
навчання. Індивідуальні консультації передбачені навчальним планом (і 
відповідно оплачуються) у середніх навчальних закладах. Тепер ці заняття 
проводяться не тільки для дітей з низьким рівнем навчальних можливостей, а 
й для дітей здібних, обдарованих з метою їх подальшого розвитку. Переваги 
індивідуального навчання не викликають сумніву, проте воно не може 
виключно і масово застосовуватися, оскільки, як свідчать дослідження 
психологів, лише 7% учнів здатні самостійно працювати в індивідуальному 
режимі. 

В умовах класу ця форма спонтанно переходить у індивідуально-
групову, що передбачає самостійне виконання кожним учнем загальних для 
всіх завдань (під час контрольних, самостійних, практичних робіт). 
Недоліком її є “зрівнялівка” у змісті та обсязі завдань, складність контролю 
за самостійністю виконання. 

З більшою ефективністю принцип індивідуалізації “спрацьовує” за 
умови індивідуалізовано-групової форми навчання, за якої класу пропонують 
виконання завдань різної складності для кожного учня. Реалізація цього 
вимагає більших витрат часу вчителя, проте вона найкраща при закріпленні й 
узагальненні знань, особливо у закладах нового типу (ЗНТ) – ліцеях, 
гімназіях тощо, де навчаються переважно здібніші учні. Що ж до масових 
шкіл, то радикальні прояви індивідуалізації навчання не приживаються в них, 



особливо в 5-9 класах (з причини повільного читання, короткотривалої уваги, 
неякісного усвідомлення, проблем з дисципліною тощо). У цьому випадку 
ліпшим варіантом є концепція А.С.Границької [1] про роботу в групі за 
індивідуальними, адаптованими до кожного учня класу програмами.  

Останніми роками взято на озброєння досвід школи Ховарда – 
розробка комп’ютерних систем для індивідуалізованого навчання, в яких 
враховуються особливості учня і забезпечується індивідуальна  зайнятість 
школяра. За результатами тестування з попередньо вивченого матеріалу 
комп’ютер сам вибирає адаптовану програму для конкретного учня. 
Переваги використання комп’ютерів полягають ще й у можливості 
моделювання об’єктів вивчення, а також у можливості дистанційного 
навчання. Останнє особливо актуальне для учнів з віддалених районів та 
сільських шкіл. Прогрес в освіті і суспільстві в цілому залежатиме від 
суцільної комп’ютеризації населення. 

Індивідуалізація завжди передбачає максимальну самостійність. Як 
вважав Сократ, якщо поставити дитину в безвихідь, то вона мусить вийти з 
цього стану, тобто самостійно міркувати, розумно діяти, доходити істини. 

Попри ряд переваг індивідуалізованого навчання воно не лише 
економічно невигідне, а й супроводжується психолого-педагогічними 
втратами, у тому числі й інтелектуального розвитку, бо учні обмежені у 
“живому” спілкуванні. Тому альтернатива полягає в інтеграції й 
оптимальному поєднанні індивідуальної, групової і фронтальної роботи учнів 
на уроці. 

Найбільшого поширення останніми роками набули групові форми 
навчання, що пов’язано з позитивним впливом колективу на результати 
навчання. Інтелектуальні біополя учнів інтегруються у загальне поле, яке 
позитивно впливає, підсилюючи в резонансі розумовий розвиток кожного 
суб’єкта навчання. 

Єдність процесу навчання передбачає інтеграцію протилежних його 
форм, їх пластичну адаптацію до вікових та індивідуальних особливостей 
учнів. Застосування колективних форм за усталеної системи навчання 
потребує рівневої (внутрішньої) диференціації, яка починається етапом 
вичленення гомогенних груп в гетерогенному колективі класу. В 
експериментальному викладанні при початковому розподілі учнів на групи 
ми дотримувалися трьох критеріїв: а) научуваність як індивідуальна 
сприйнятливість до засвоєння знань і способів навчальної діяльності, тобто 
здатність до навчання; б) навчальна працездатність як свідоме й серйозне 
ставлення до навчальної діяльності, зумовлене психолого-фізіологічними 
особливостями індивіда; в) здатність до пошукової активності (діяльність, 
спрямована на зміну певної ситуації), що лежить в основі творчості [4]. Ми 
вважали за необхідне введення останнього критерію, бо його значущість 
зумовлена актуальністю проблеми виховання творчої особистості, розвитку 
обдарованості. Адже, як зазначає В.Г.Кремень, “нині важливим вважається 
навчити дитину шукати знання, а потім застосовувати їх у житті” [2, С.2]. 
Якщо учень мало здатний до пошукової діяльності, до творчості, не вміє 



користуватися знаннями як робочим інструментом, то це призводить до його 
безпорадності – “навчена безпорадність”. Пошукова активність є критерієм 
оцінки стану суспільства, а її рівень – його “золотий запас”. Людина від 
народження має лише передумови для пошукової активності, яка формується 
в процесі індивідуального розвитку особи в умовах життя в соціумі. Така 
активність є генератором, рушійною силою для розвитку інтелектуального, 
духовного, фізичного потенціалу людини, вектором її саморозвитку і 
самовдосконалееня, співучасником розвитку цивілізації. 

Отже, з метою подальшої індивідуалізації навчання і оптимального 
інтегрування різновидів навчальної діяльності учнів необхідним є на 
початковому етапі роботи розподіл дітей за типологічними групами 
відповідно до зазначених вище критеріїв. А далі, визначившись із 
групуванням учнів, можна інтегрувати форми організації навчальної 
діяльності. Практично сьогодні жодна з форм організації навчальної 
діяльності у чистому вигляді не застосовується, частіше використовується їх 
комбінування залежно від типу навчального закладу. З фронтальних форм 
роботи у масовій школі ми частіше використовували евристичну бесіду, в 
ході якої учнів підводили до “відкриття”, а вони висловлювали гіпотези, 
полемізували, формулювали висновки. Важливо, щоб в дискусії брали  
участь майже всі учні, щоб вона відбувалася в атмосфері доброзичливості, 
толерантності, рівноправних суб’єкт-суб’єктних відносин, а учні почували 
себе розкуто, маючи право на помилку. 

У ЗНТ, де основний склад дітей за рівнем научуваності вищий, ніж у 
масовій школі, і діти здатні довше утримувати увагу на поясненні вчителя, 
при формуванні нових знань застосовували лекцію, за якої активнiсть учнів 
менша, проте увага і попередній багаж знань мають більше значення. Лекція 
дозволяє подати більший обсяг матеріалу, ніж евристична бесіда. 
Технологічний підхід вимагає точної постановки цілей уроку, з’ясування 
того, що саме учні повинні засвоїти. Тому й питання учням давали 
заздалегідь. У масовій школі проводили колективну роботу у вигляді 
співбесіди чи усного заліку, а у ЗНТ закріплення проводили частіше у формі 
письмової самостійної роботи за текстами різного рівня складності за 
вибором самого учня, або у вигляді семінарських занять, на яких вчитель 
“для затравки” ставив спірні запитання, пропонував пояснити парадоксальні 
явища чи факти, створював проблемні ситуації. Під час обговорення вчитель 
виконував роль партнера, уникаючи менторського тону і наполегливих 
порад. Необхідним є емпатичне розуміння і такт навіть у випадку абсурдних 
відповідей, адже підлітки особливо гостро і хворобливо сприймають 
приниження гідності. Необхідно переходити, на думку В.Г.Кременя, від 
педагогіки насильства, ворожості, підозрілості, агресії, примусу до 
педагогіки толерантних рівноправних відносин між вчителем і учнями [2, 
С.3]. 

Групова робота на уроці в різних закладах освіти застосовувалася нами 
частіше, причому в основному індивідуалізовано-групова. У масовій школі 
після пояснення попрацювати самостійно спочатку пропонували групі 



“сильних” (відповісти на питання, розв’язати задачу тощо). З рештою учнів 
вчитель знов повторював матеріал, але вже не так докладно, лише основні 
положення теми. Після цього вже другій групі Продовжувалося самостійне 
опрацювання завдання. Останньою групою після пояснення (вже втретє) 
ключових питань уроку завдання на закріплення виконувалося із дозованою 
допомогою вчителя. Поступово байдужість деяких учнів цієї групи 
змінювалася зацікавленістю. Якщо залишалося 1-3 учні, що не засвоїли 
матеріал, то з ними вчитель працював додатково в позаурочний час. 

Особистісна орієнтація відбувалася і у ЗНТ. У них розподіл дітей за 
групами згідно із вказаними критеріями намагалися робити особливо 
тактовно, адже деякі учні це хворобливо сприймають, зокрема, діти, що 
“хворіють” на перфекціонізм – прагнення бути у всьому попереду. Це діти, 
що ставлять до себе завищені вимоги і виявляють тенденцію до “зіркової 
хвороби”. Завдання давалися спочатку диференційовано за групами, потім за 
мікрогрупами (3-4 учні), а по мірі кращого вивчення індивідуальних 
особливостей дітей – кожному учню окреме завдання. В ідеальному варіанті 
“вчитель стає, - як зазначає І.А.Зязюн, - організатором самостійного 
навчального пізнання учнів, не головною дійовою особою в класі, а 
режисером їхньої взаємодії з навчальним матеріалом, один з одним і з 
учителем”[3, С.12]. 

У випадку активного застосування вчителем проективної технології 
навчання з метою розвитку креативності й обдарованості учням з високим 
рівнем пошукової активності пропонувалися завдання проблемного 
характеру, що вимагали інтеграції всіх набутих знань. Використання останніх 
в нових умовах для розв’язання певної дослідницької проблеми стимулює 
дивергентне мислення, його оригінальність і гнучкість, пробуджує 
проблемне cвітосприймання й бажання до перетворення світу. Робота 
здібних учнів над проектами (наприклад, опрацювання архівних матеріалів з 
метою вивчення доробку репресованих діячів культури) особливо під 
керівництвом вчених виявила свої позитивні результати як за практичним і 
науковим значенням учнівських праць, так і за розвитком у дітей 
самостійності, творчості, ознайомлення з методами дослідження відповідної 
науки. Проективна технологія навчання найкраще виявила себе у ЗНТ, де 
здібних і наполегливих учнів більше, ніж у масовій школі. Тому й роботи 
таких учнів, особливо з природничих дисциплін, дістали схвальну оцінку при 
підведенні підсумків діяльності МАНу. 

Індивідуальна робота учнів відрізняється від інших видів навчальної 
діяльності не лише за формою проведення, а й за характером завдань (за 
змістом, дозуванням, обов’язковістю їх виконання, програмовістю – для  
ліквідації прогалин у знаннях і надпрограмовістю – для розширення і 
поглиблення знань, випереджувальним, додатковим та добровільним 
характером [6, С.161-170]. Враховуючи необхідність реалізації кожної 
особистості, перспективи набуття підростаючим поколінням певної професії, 
індивідуалізоване навчання стає обов’язковим для всіх навчальних закладів, 
необхідним для всіх учнів міських і сільських шкіл незалежно від рівня їхніх 



знань. “Лише через індивідуальний розвиток, індивідуальну реалізацію 
можна відбутися в цьому житті – єдиному для кожного з нас”, - наголошує 
В.Г.Кремень [2]. 

Тільки за умови застосування особистісно орієнтованих педагогічних 
технологій можна досягти основних дидактичних цілей нової системи 
навчання у 12-річній школі. До них, перш за все, слід віднести: а) створення 
умов для розвитку загальних здібностей до навчання, умінь користуватися 
знаннями як робочим інструментом; б) формування невід’ємних для 
справжньої особистості рис (незалежність і критичність думок, 
оригінальність у виконанні завдань, самостійність у способах діяльності; в) 
спрямування навчального процесу на перетворення кожного учня в суб’єкт 
пізнання за умов сприятливої для навчання атмосфери (діалогова взаємодія у 
суб’єкт-суб’єктних стосунках, створення ситуації успіху тощо), реалізація 
творчих потенцій особистості, розвиток креативності, новаторства, 
обдарованості тих, хто навчається. 
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