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Організація особистісно орієнтованого навчання вимагає розробки 

педагогічних технологій, метою яких є не накопичення знань і умінь, а 

постійне збагачення досвідом творчості й формування механізму 

самоорганізації і самореалізації, а також цільових, змістових, методико-

технологічних закономірностей розвивального навчання учнів. З погляду 

особистісно орієнтованого навчання ніяка зовнішня інформація, що 

пропонується учневі, не може бути перенесена всередину його, якщо у 

школяра немає відповідної мотивації та особистісно значимих освітніх 

процесів. Таким чином, особистісно орієнтованою повинна бути не лише 

педагогічна взаємодія педагога й учня, а й зміст освіти. Спираючись на 

сучасні психолого-педагогічні концепції, необхідно створити такі ефективні 

технології, які перешкоджають перевазі пасивних форм навчальної 

діяльності учнів. 

Щоб успішно реалізувати цілі особистісно орієнтованого навчання, 

необхідна особлива організація навчальної діяльності в усіх ланках 

сільської школи, котра поєднувала б колективну й індивідуальну роботу 

школярів. 

Слід зазначити, що мала чисельність учнівського і педагогічного 

колективів є суттєвою ознакою функціонування сільських шкіл. Обмежена 

чисельність учнів, неоднакова кількість учнів у різних класах або відсутність 

дітей одного віку змушують працювати з невеликим різновіковим 

колективом учнів. Перевага класів з малою кількістю учнів у тому, що 

створюються сприятливі умови для індивідуалізації та диференціації 

навчальної діяльності, взаємовпливу учнів, адже продуктивною працею може 

бути охоплений весь клас. 

Диференціація та індивідуалізація навчання потребують використання 

різноманітних методів, форм, освітніх технологій. Здійснення 

диференційованого навчання в особистісно орієнтованій освіті вимагає: 

 вивчення індивідуальних особливостей і навчальних можливостей 

учнів; 

 визначення критеріїв розподілу учнів на групи; 

 уміння вдосконалювати здібності та навички учнів при 

індивідуальному керівництві; 

 уміння аналізувати їхню роботу, помічаючи просування у навчанні 

та труднощі; 

 перспективне планування діяльності учнів (індивідуальне й 

групове), спрямоване на керівництво навчальним процесом; 

 уміння замінити малоефективні прийоми диференціації керівництва 

навчанням більш раціональними [4; с.38]. 



Отже, виявлення індивідуальних ресурсів кожного учня, 

прогнозування його змін – ось що може, перш за все, забезпечити 

реалізацію його можливостей. 

Основним результатом освіти повинна стати не система знань, умінь 

і навичок сама по собі, а набір визначених державою ключових 

компетенцій в інтелектуальній, суспільно-політичній, комунікативній, 

інформаційній та інших сферах. Протягом останніх років, висловлюється 

думка, що дітей слід не стільки навчати конкретних знань, скільки 

організувати їх для пізнання навколишнього світу. 

Коли говорять про дидактику (в тому числі й уроку), то ставлять два 

глобальних питання – “Чому навчати?” і “Як навчати?” Нас цікавить друге 

питання, а саме: як навчати конкретного учня визначеному предмету. 

Оскільки таке питання інтегроване, то й вирішення його може бути на 

основі інтеграції різних підходів – за змістом, методами навчання й 

організаційними формами. 

Традиційно під змістом освіти розуміли деякий обсяг інформації, 

призначений для засвоєння учнями та підкріплений уміннями і навичками. З 

точки зору особистісно орієнтованого навчання, жодна зовнішня інформація, 

що пропонується учневі, не може бути перенесена всередину його, допоки у 

школяра немає відповідної мотивації і сприйняття. Для суб’єкта навчання 

зміст освіти ділиться на зовнішній – середовище і внутрішній – створений 

учнем при взаємодії із зовнішнім освітнім середовищем. 

Необхідна організація навчальної діяльності, яка б сприяла не 

простій передачі знань, а розвитку аналітичних здібностей школярів, 

пізнавальних умінь. Її реалізація здійснюється передусім у формах і 



методах навчальної діяльності, що підвищує самостійність у роботі, 

виробляє навички пошукової діяльності. 

Технологія особистісно орієнтованої дидактики дає змогу зберегти 

позитивне ставлення до навчання у школярів. Завдання вчителя – об’єднати 

“хочу” і “можу” учня, в результаті чого визначається психологічне 

новоутворення – спрямованість особистості на діяльність, яка емоційно 

сприймається як задоволення. Беручи до уваги, що для школяра є значущим 

факт практичного змісту в будь-якій діяльності, необхідно запроваджувати 

організаційні форми, які мають ціннісну чи практичну спрямованість. 

Виходячи з визнання ролі основної школи у формуванні фундаменту 

загальноосвітньої підготовки учнів, особлива увага приділяється на цій стадії 

повноцінному виявленню основних освітніх областей, забезпеченню більших 

можливостей для самореалізації особистості. Введення допрофільної 

підготовки, що сприяє самовизначенню школяра, є необхідною умовою 

створення освітнього простору основної школи. 

Cаме в основній школі передбачається пропедевтична профільна 

диференціація, тобто здійснюється допрофільна підготовка учнів. Її мета 

полягає у виявленні інтересів, перевірці можливостей учнів на основі 

різноманітних невеликих курсів, які охоплюють, по можливості, основні 

галузі знань. Це можуть бути заняття за вибором учнів у вигляді 

факультативів, елективних курсів, наукових товариств, гуртків, клубів, 

секцій МАН, предметних олімпіад, дистанційних спецкурсів тощо. 

Склад елективних курсів (курсів за вибором) визначається 

педагогічним колективом з урахуванням специфіки навчального закладу, 

запитів та інтересів учнів і батьків. Основна функція курсів за вибором – 

профорієнтаційна, спрямована на ознайомлення учнів із професіями, які 

допоможуть вибрати конкретний вид діяльності. Перевага надається 

короткотривалим курсам, оскільки учень може прослухати кілька вибраних 

курсів, що сприяють усвідомленню своїх інтересів, пов’язаних з вибором 

професії. Після закінчення курсу доречно проводити різноманітні творчо-

інтелектуальні турніри з цікавими завданнями, зміст яких береться з 

конкретного предмета або визначеного курсу. Зазначимо, що учень не 

обмежується у виборі курсів, гуртків, факультативів, які в сукупності 

складають його освітню траєкторію. 

Ефективність допрофільної підготовки визначається налагодженням 

ґрунтовної діагностики рівня навчальних досягнень учнів. За допомогою 

психологічних тестів педагоги виявляють домінантні особистісні інтереси, 

ціннісні орієнтації учнів. В основній школі доцільно здійснювати 

пропедевтичну профільну диференціацію за рахунок шкільного компоненту 

базового навчального плану. Як зазначалося, диференціація процесу 

навчання полягає у використанні різних форм, методів навчання й організації 



навчальної діяльності на основі результатів психолого-педагогічної 

діагностики навчальних можливостей , нахилів, здібностей учнів. 

У малочисельних класах сільської школи допрофільна підготовка 

здійснюється введенням поглибленого вивчення окремих предметів, 

доповненням інваріантної складової навчальних планів додатковими 

предметами та курсами за вибором, тобто елективними курсами, 

запровадженням індивідуальної форми навчання. Перевага надається 

рівневій, тобто внутрішній диференціації. Рівнева диференціація передбачає 

таку організацію навчання, при якій учні мають право і можливість засвоїти 

навчальний матеріал на різних запланованих рівнях, але не нижче рівня 

обов’язкових вимог, що передбачається освітнім стандартом. Кожному 

учневі надається можливість працювати у власному темпі. Вчителеві 

необхідно ретельно підбирати завдання для учнів, враховуючи навчальні 

можливості кожного. 

Певні потенційні можливості для організації допрофільної підготовки 

учнів має поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій 

основі. Предмети за вибором розширюють знання учнів у визначеній сфері 

пізнання, зокрема, поглиблене вивчення предметів гуманітарного та 

природничого циклів. Засвоєння певного навчального предмету на високому 

рівні розглядається як показник схильності учня до визначеного освітнього 

напряму, адже учням пропонуються спецкурси, які зв’язані з базовими 

навчальними дисциплінами, але не дублюють їхній зміст, наприклад, “ділове 

українське мовлення”, “український фольклор”, “основи інформатики” тощо. 

В організації допрофільної підготовки передбачається впроваджувати 

різнорівневе навчання. Зважаючи на обмежену кількість учнів у класі, 

організацію різнорівневої навчальної діяльності доцільно здійснювати у 

групах чи парами. На основі визначених критеріїв (інтересів, нахилів, 

здібностей учнів, досягнутих результатів) створюються динамічні групи 

учнів. Зазначимо, що здібності учнів до вивчення окремих предметів 

виявляються у школярів у підлітковому віці. Тому, якщо нахили й інтереси 

учнів збігаються з бажанням розвивати визначені здібності, необхідно надати 

їм таку можливість. Групи змінного складу створюються з метою 

подальшого розвитку учнів, що досягли низького і середнього рівня 

розвитку. Слід підкреслити, що досвідчені педагоги прогнозують навчальні 

досягнення учнів, відповідно готують диференційовані та індивідуальні 

завдання для учнів різного рівня підготовки. Диференційовані завдання до 

окремого блоку можуть бути укладені вчителем самостійно або “запозичені” 

з навчальних посібників чи методичної літератури та узгоджені з рівнями 

навченості учнів. Бажано також залучати до підбору та укладення 

диференційованих завдань учнів високого рівня навченості. Такий 

методичний прийом не тільки зменшує обсяг роботи вчителя, а й дозволяє 

учням об’єктивно оцінити обсяг та рівень власних знань. 

Психологічні дослідження підтверджують, що групова форма 

навчальної діяльності породжує зміни у мотиваційній сфері суб’єктів 

навчання. Оскільки учнями основної школи більше цінується діяльність, що 



дозволяє їм спілкуватися один з одним, то включення підлітка у групову 

діяльність обумовлюється можливістю кооперовано розв’язати 

запропоноване завдання. Розподіл учнів на групи здійснюється на основі 

адекватності складності завдань навчальним можливостям учнів. 

Використання групової форми навчальної діяльності поліпшує якість 

навчально-виховного процесу, оскільки докорінно змінює позицію учня, а 

саме: з пасивного об’єкта впливу вчителя він перетворюється на активного 

суб’єкта особистого навчання, не лише сприймає певну суму знань, а й бере 

активну участь у засвоєнні, опановує способи самостійного здобуття знань. 

Саме у невеликій групі дитина почувається комфортно. Вона може висловити 

власне міркування, активно обговорити певні питання. 

Отже, групова форма організації навчальної діяльності побудована на 

сумісних діях і постійному спілкуванні. Якщо об’єднати учнів у невеликі 

групи і дати їм спільне завдання, обговоривши роль кожного і розв’язання 

даного завдання, то виникає ситуація, коли учень відповідає не лише за 

результат своєї роботи, але за результат роботи всієї групи. Групова форма 

дозволяє забезпечити засвоєння матеріалу кожним учнем на доступному 

рівні. Тому більш слабкі учні намагаються з’ясувати не зрозумілі їм питання, 

а сильні учні зацікавлені в тому, щоб усі члени групи досконало розібралися 

в матеріалі, до того ж вони отримують можливість перевірити власне 

розуміння питання. Уміння застосовувати групову роботу – показник високої 

кваліфікації педагога. 

Отже, технологія групового навчання полягає в тому, щоб встановити 

правила (вчитель надає готові правила чи пропонує учням розробити їх 

самостійно), обговорити їх спільно з учнями (з метою дотримання в процесі 

навчання), визначити кожному свою роль (учні повинні знати не лише 

конкретне завдання, але і мету уроку). Вчитель розподіляє завдання і вказує 

час його виконання. Коли робота завершена, педагог коментує і оцінює, як 

працювали учні. Щоб досягти максимального успіху, необхідно вчитися 

навичкам групової роботи. 

Таким чином, використання групової роботи потребує від педагога 

копіткої підготовки до уроку. Тільки в такому випадку збільшується обсяг 

і глибина матеріалу, що засвоюється учнями, зростає пізнавальна 

активність, поліпшується якість навчально-виховного процесу. 

Індивідуально-групова форма знаходить свою реалізацію у роботі за 

індивідуальними програмами, що адаптовані до кожного учня класу. 

Індивідуальна програма пристосована до можливостей учня, динаміки 



розвитку його творчих здібностей. Можливість індивідуальної траєкторії 

освіти учня передбачає, що при вивченні теми він може вибрати будь-який 

підхід: образне чи логічне пізнання, поглиблене чи енциклопедичне 

вивчення, вибіркове чи розширене засвоєння теми. За допомогою вчителя 

він бере участь у відборі тематики, що вивчається, складає план роботи, 

відбирає засоби і способи діяльності тощо. 

Будь-який навчальний проект повинен бути соціально адаптований, 

щоб забезпечити кожній дитині індивідуальну траєкторію розвитку. 

Ефективність реалізації навчальних проектів забезпечує технологічний 

підхід, який передбачає спосіб організації навчального процесу з 

послідовною орієнтацією на чітко визначені цілі, моделювання процесу, 

кінцевого результату, способів його досягнення. Можливість пересування у 

власному темпі дає впевненість учневі, підвищує пізнавальну активність та 

інтерес. 

Організація навчання за індивідуальною траєкторією вимагає 

особливої технології. Вона полягає в диференціації навчання, згідно з якою 

до кожного учня передбачається підходити індивідуально, пропонуючи 

навчальний матеріал за ступенем складності. При організації індивідуальної 

навчальної діяльності необхідно ретельно підбирати завдання для учнів, 

враховуючи навчальні можливості кожного. 

Методика парної форми організації навчальної діяльності полягає в 

тому, що визначаються пари дітей, враховуючи симпатії та працездатність 

школярів. Це можуть бути пари з однаковими або різними рівнями 

пізнавальної активності. У першому випадку учні виконують однакові за 

складністю завдання, у другому – диференційовані (вчитель заздалегідь 

розробляє картки, які містять 2-3 практичних завдання з теми, що 

вивчається). Важливо, що за такої форми роботи, крім засвоєного 

навчального матеріалу, школярі переходять на вищий рівень організації 

навчальної праці. Співробітництво учня, якому властива творча пізнавальна 

активність і який відрізняється відповідальним ставленням до учіння, з 

дитиною, в котрої домінує репродуктивна пізнавальна активність, підвищує 

ефективність навчальної роботи обох школярів. Адже один, надаючи 

допомогу товаришеві, закріплює, удосконалює свої знання, а інший вчасно 

отримує відповіді на запитання, які викликають ускладнення. 

Отже, діяльність педагога полягає у відборі форм, що відповідають 

реальним цілям і завданням навчального процесу, його конкретним умовам, 

враховуючи обмежену кількість учнів у класі. 



Найбільш доцільними в організації допрофільної підготовки учнів 

малочисельних класів сільської школи є елективні курси, тобто навчальні 

курси за вибором самих учнів. Саме елективні курси дозволяють 

задовольнити пізнавальні потреби учнів, забезпечують особистісну 

орієнтацію навчання. Учень робить самостійний вибір, визначає предметний 

напрям, у якому буде удосконалювати свої знання. Вибраний ним зміст 

зв’язується з його інтересами, нахилами, особистісним досвідом; з’являється 

можливість працювати у власному темпі кожному учню. Елективні курси 

відрізняються від гурткових занять тим, що складають цілісні, завершені 

навчальні курси. Учитель може самостійно розробити програму елективного 

курсу, наприклад, „Основи вибору професії”, “Основи журналістики” тощо. 

Найбільш перспективними, з огляду на малу наповненість класу, є 

різновікові гуртки, клуби, об’єднання, товариства. Вони дозволяють учневі 

спробувати себе в різних сферах пізнання, визначити власні нахили і 

здібності, розвинути пізнавальні інтереси. Доречно застосовувати розроблену 

і втілену в практику А.С.Макаренка ідею різновікових колективів, груп, де 

спілкування відбувається по віковій вертикалі. У сільській школі, де небагато 

дітей, а навчальний і виховний процеси тісно пов’язані між собою, доцільним 

є створення різновікових об’єднань. Можливий варіант, коли класний 

керівник організує індивідуальну роботу з школярами, батьками, проводить 

класні години, зустрічі відповідно до віку учнів, а творча робота, цікава як 

для молодших, так і для старших, cпільні справи здійснюються в 

різновікових об’єднаннях під керівництвом старших учнів. 

У школах з обмеженою кількістю учнів ідея різновікових колективів 

реалізується в позаурочному спілкуванні, проте визначений механізм 

можливо застосовувати й у процесі навчання, зокрема у роботі предметних 

гуртків, клубів, об’єднань за інтересами тощо. Роботу необхідно будувати, 

орієнтуючись на пріоритет інтелектуально-творчої діяльнісної позиції 

особистості, коли максимально враховуються індивідуальні особливості 

кожного учня, його інтереси, психолого-біологічні показники, стан здоров’я. 

Специфіка малочисельних класів основної школи сільської місцевості 

вимагає особливої уваги до організації позакласної роботи з навчальних 

предметів. Це можуть бути різноманітні форми занять зі словесності, наукові 

гуртки, клуби за інтересами, читацькі конференції, виставки учнівських 

творчих робіт тощо. Можна використовувати й інші види позакласної 

діяльності: літературні вечори, виступи художньої самодіяльності, збирання 

фольклорного, краєзнавчого матеріалів, вивчення творів мистецтва, спільні 

творчі зустрічі, свята, на яких батьки і діти виявляють сімейні захоплення. 

Слід підкреслити, що в умовах сільської місцевості збереглися традиції 

української родинно-побутової культури, панує шанобливе ставлення до 

батьків, отже, необхідно удосконалювати навички спільної діяльності і 

спілкування. Характерною особливістю організації життєдіяльності учнів є 

також постійне, систематичне залучення їх до трудової діяльності. Таким 

чином, учитель повинен враховувати регіональний компонент в організації 

допрофільної підготовки учнів. 



Отже, домінантним залишається принцип диференційованого та 

індивідуального підходу до навчального і виховного процесу у школі 

сільської місцевості. Завдання педагога полягає в організації навчально-

виховного процесу таким чином, аби він сприяв розвиткові, 

самовдосконаленню, самовизначенню особистості. 
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