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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

За індивідуального навчання учень потрапляє в нестандартні складні 
умови навчальної діяльності. Велике значення у цьому випадку має характер 
керівництва діяльністю учнів, який залежить від ступеня участі в ній вчителя. 

За індивідуального навчання виконання навчальних робіт в домашніх 
умовах прямо не керується вчителем, хоча й виконується за його завданням. 
Але навіть за такого ослабленого контакта між учнем і вчителем можна 
виявити певний вплив останнього на організацію та прийоми самостійної 
роботи учня. 

Одне із завдань методичної підготовки вчителя до консультації – 
виявлення труднощів, з якими можуть зустрітися учні вдома, і вироблення 
такого підходу, який запобігав би цим труднощам. Учитель повинен 
своєчасно виявляти перешкоди, з якими можуть зіткнутися учні і своєчасно 
запобігати їм. 

Учень повинен собі ясно уявити, як вивчати текст підручника чи 
іншого навчального посібника. Необхідно показати значення правильного 
читання для засвоєння виучуваного матеріалу. З цією метою вчитель 
ознайомлює їх з основними вимогами, які додає у вигляді пам’ятки до 
дидактичного комплекту: 

· потрібно правильно і достатньо глибоко розуміти текст, тобто 
розуміти значення усіх слів, наукових термінів та виразів; 

· при читанні необхідно уважно стежити за логікою викладу, 
підмічати методи доведень чи спростувань, якими користується автор, 
запам’ятовувати факти, які підтверджують чи спростовують твердження і 
знаходити їм вірне пояснення; 

· об’єктивно оцінювати зміст тексту, виділяючи в ньому істотне, 
спробувати формулювати його своїми словами і запам’ятать; 

· встановлювати, яку нову інформацію (у порівнянні з наявними 
знаннями) несе виучуваний текст. 

Спостереження показують, що окремі учні нетерпляче перегортають 
сторінки підручника, поспішаючи пошвидше переглянути текст; інші, 
навпаки, не поспішаючи багаторазово перечитують все задане, і все ж 
особливо не вдумуються в його зміст, намагаються механічно 
запам’ятовувати; треті звертають увагу тільки на текст, надрукований 
петитом або жирним шрифтом. Тому вчитель повинен систематично звертати 
увагу учнів на правильне читання. Корисно при цьому висувати перед 
учнями такі вимоги: зосередься на тому, що читаєш; виділи найістотніше в 
тексті і перечитай його кілька разів; виділи основну думку текста і методи її 
доведення; уяви себе співучасником подій (при вивченні літературного чи 
історичного текста), тобто спробуй втілитися в те, про що читаєш та ін. 

Для того, щоб учень міг успішно справитися дома з навчальними 
завданнями, він повинен знати як їх самостійно виконувати. І не просто 



виконувати, а раціонально, з найменшими затратами сил і часу та з 
найбільшим ефектом. Для цього він повинен володіти необхідними методами 
домашньої роботи. Їх вибір учнем визначається не тільки характером 
завдання. Вибір методів і сам стиль підготовки і використання завдань за 
індивідуального навчання пов’язані з особистістю учня, особливостями його 
характеру. Тому потрібно турбуватися не стільки про засвоєння учнем 
окремих методів самостійної роботи, скільки про формування у нього взагалі 
вміння самостійно працювати. Ознайомитися з методами самостійної роботи 
і навчитися їх використовувати учень повинен на консультації під 
керівництвом учителя. У цьому відношенні індивідуальне домашнє 
опрацювання навчального завдання повинне значною мірою повторювати 
діяльність учня на консультації (уроці), на якій він повинен і сприймати 
знання, і осмислювати, і закріплювати, і застосовувати. Індивідуальне 
навчання в домашніх умовах має повторювати консультацію (урок) не тільки 
за змістом знань, а й за структурою дій, які вимагаються від учня. 

Для цього вчитель повинен розробляти і застосовувати цілу систему 
методів самостійної роботи учня під час консультації (уроку), щоб він зміг 
скористатися ними при самостійному опрацюванні завдань у домашніх 
умовах. Необхідно пам’ятати, що методи використовувані під час 
консультації (на уроці), переважають і при самостійній роботі учня вдома. 

Методи, якими має володіти учень, різноманітні і залежать від етапу 
роботи (підготовчий, виконавчий, підсумковий), від характеру завдання та ін. 
Тому учня потрібно навчити аналізувати вид завдання, визначати, які знання, 
вміння необхідні для його виконання, фіксувати етапи виконуваної роботи. 

Основними методами домашньої самостійної роботи учня і відповідні 
їм уміння можна виділити в такі групи: 

1) Методи загальної організації роботи, які використовуються в 
основному на підготовчому етапі виконання завдань; зберігання й 
розміщення навчальних і допоміжних матеріалів, ведення зошитів, 
підготовка робочого місця, створення сприятливих для роботи зовнішніх 
умов та ін. 

Добре, коли учневі наголошується, що розпочинати виконання завдань 
в домашніх умовах потрібно з підготовки всього необхідного для роботи: 
відбору матеріалів, запитань. Важливо, щоб книги, зошити, ручки, олівці, 
гумки, леза мали постійне місце, щоб записи в зошитах велися за однією 
системою. Як показує досвід, у такому випадку краще допомогти учневі 
розробити пам’ятку, яка була б біля його робочого місця. 

2) Методи роботи учня з навчальними посібниками: підручником, 
словником, схемою, картою, таблицями, рисунками тощо. Ці методи повинні 
відповідати такій примірній схемі: усвідомлення назви, загальної структури 
розділів та інших частин посібника, їх логічного зв’язку, визначення місця 
тієї частини, яка має бути проблемна, виділення в ній головного, його 
осмислення, виписування визначень і термінів. 

3) Методи виконання певного виду завдань: написання рефератів, 
творів, конспектів, розв’язання задач, підготовка доповіді, рецензій, 



підготовка до відповідей на консультації (уроці), складання письмових 
відповідей на запитання, наведення прикладів та ілюстрацій на 
підтвердження, закону, правила, теоретичного положення тощо. 

Методи здійснення певного виду завдань залежать від характеру 
виконуваної роботи. Наприклад, написання конспектів вимагає з’ясування 
загальної структури викладу матеріалу, виділення основних положень, їх 
стислого викладу своїми словами. Найбільш важливі і коротко 
сформульовані в тексті думки учень повинен цитувати. 

4) Методи здійснення навчально-пізнавальної діяльності: а) 
повторення зразка дій, показаного вчителем, але без пояснення; б) 
повторення зразка дій з їх поясненням; в) пошук способів дій на основі 
даного вчителем пояснення (принципу) і наступне виконання дій; г) 
самостійний пошук учнем пояснення (принципу) дій і способу їх здійснення 
(за завданням вчителя). 

Такі методи можна використовувати і в системі, і окремо. 
5) Методи самоорганізації і самокерівництва виконанням домашніх 

завдань за індивідуального навчання: планування домашньої роботи, її 
здійснення, самоконтроль, аналіз причин виявлених недоліків, обгрунтування 
правильності обраного шляху роботи, передбачення інших можливих 
варіантів її здійснення, вибір оптимального варіанта, внесення коректив у 
планування. 

Поскільки за індивідуального навчання самоосвіта є цілеспрямованою, 
керованою самою особистістю освітня діяльність, учень залучений до неї, 
повинен уміти ставити перед собою освітні завдання, визначати раціональні 
шляхи їх виконання, обсяг роботи, джерела, тобто володіти організаційними 
уміннями. 

Без цілеспрямованої організації діяльності не може бути ефективної 
індивідуальної самоосвіти. Несформованість саме таких умінь стає 
перешкодою індивідуальному самонавчанню учнів. Учень усвідомивши свої 
схильності, ідеали, життєві плани, буває зовсім безпомічним у самостійності 
їх реалізації. 

Тому необхідно обов’язково привчити учня планувати свою 
індивідуальну домашню навчальну діяльність. Планування полягає в 
усвідомленні ним навчальних і методичних задач, мисленому передбаченні 
послідовності і тривалості здійснення роботи. А для цього учень повинен 
обрати принцип своєї роботи (чи то заучувати навчальний матеріал, чи то 
конспектувати, чи то визначити і усвідомити основні положення і т.ін.) Потім 
він повинен прийняти рішення, коли саме виконувати передбачену роботу. 

У процесі виконання навчального завдання застосовуються різні 
прийоми роботи, які дадуть змогу реалізувати вище згадані методи. 

Основними прийомами роботи є заучування, повторне сприйняття 
матеріалу, його переказ, виділення основних думок і слів, поділ навчального 
матеріалу на смислові частини, аналіз завдання, збирання, узагальнення 
матеріалу, фактів, їх компонування тощо. 



Серед раціональних засобів навчальної роботи важливе місце займають 
узагальнені вміння пізнавального й практичного характеру. Узагальненими 
вважають уміння, які характеризуються властивістю широкого переносу. 
Будучи сформованими в процесі вивчення якого-небудь предмета, вони 
потім використовуються при вивченні інших предметів і в практичній 
діяльності. Це вміння, які грунтуються на глибокому розуміння наукових 
основ діяльності і дій (операцій), усвідомленні структури цієї діяльності та 
осмисленому виборі раціональної послідовності окремих операцій (дій), з 
яких вона складається. 

Вміння здійснювати самокерівництво належить до важливих 
узагальнених вмінь, тому його формуванню потрібно приділяти особливу 
увагу. 

Учителеві потрібно враховувати ту обставину, що не кожен учень 
розуміє, яке значення має створення робочої обстановки, раціональне 
використання часу, порядок опрацювання завдань з тих чи інших предметів. 
Тому вчитель повинен виявляти і надавати допомогу учневі: 

· у сприянні (разом з батьками): створення необхідних дома 
матеріальних і психологічних умов; 

· виробляти і періодично удосконалювати режим роботи учня та його 
дотримання; 

· допомагати учневі в організації його робочого місця і в плануванні 
домашніх навчальних занять; 

· спеціально вчити виконувати завдання з предмету і здійснювати 
дійовий самоконтроль. 

Важливою умовою успішного індивідуального навчання є обладнання 
постійного робочого місця, зручного, що відповідає гігієнічним вимогам. Це 
повинен бути письмовий стіл, настільна лампа, певне місце для підручників, 
зошитів, вивішений режим дня, пам’ятка, як потрібно працювати та ін. 

Створення зовнішніх умов полягає в тому, щоб усунути фактори, що 
відвертають увагу учня, – різносторонні розмови, гучно включений 
телевізор, радіоприймач, дуже яскраве світло, сторонні запитання, доручення 
тощо. 

Сприятливий психологічний клімат створюється ставленням усіх 
членів сім’ї до індивідуального навчання школяра. Необхідно, щоб вони 
показали своїм ставленням, як до відповідальної і важливої справи. Усе в 
сім’ї повинно спонукати учня до навчання, стимулювати систематичну, 
сумлінну працю. Учень повинен відчути, що члени сім’ї радіють його 
успіхам і переживають через його труднощі та невдачі. 

Режим дня учня повинен містити в себе точний час підйому і 
відправлення на відпочинок, точний час прийому  їжі (сніданок, обід, 
вечеря), час виконання навчальних завдань, розклад консультацій, час для 
перебування на свіжому повітрі, читання літератури, допомоги дома, вільний 
час, при необхідності, за станом здоров’я за рекомендацією лікарів, 
виконання необхідних лікувальних процедур. 



Допомога учневі у виконанні режиму дня особливо стосується етапу 
виконання індивідуальних навчальних завдань, через які часто порушується 
весь режим. 

Спостереження показують, що учні не завжди складають план 
виконання індивідуальних навчальних завдань. Тому вчитель повинен 
підказати учневі, що для складання плану необхідно визначити обсяг і 
характер матеріалу для заучування, встановити черговість виконання 
завдань, визначити необхідний час і термін виконання. 

Учні часто затрудняються у визначенні черговості виконання завдань з 
тих чи інших предметів. У педагогічній літературі немає з цього приводу 
чіткості у поглядах. Тому певний спосіб чергування при вивченні тих чи 
інших предметів можна рекомендувати учневі тільки після уважного 
ознайомлення з його роботою над навчальним матеріалом і його 
індивідуальними особливостями. Потрібно переконати учня, що необхідно 
розумно, творчо підходити до вибраного порядку виконання навчальних 
завдань, що можливі не тільки різноманітні варіації, але й докорінна зміна 
цього порядку. Потрібно частіше розповідати, а краще показувати, як 
поєднувати роботу над підручником з роботою над записами чи 
інструктивними вказівками одержаними від учителя в школі чи вдома. 

Дуже важливим умінням, яким повинен володіти учень за 
індивідуального навчання, є здатність правильно розподіляти свій час, 
необхідний для роботи, а в процесі її виконання – відчуття часу. Щоб 
навчитися відчувати час, потрібно спочатку звикнути його записувати – 
перед початком виконання завдання і при закінченні. Це дасть змогу 
встановити, в якому темпі працює учень, скільки потрібно відводити часу на 
виконання завдань певного виду. 

Спостереження свідчать, що організація і проведення індивідуального 
навчання учнів можливе за умови необхідного контролю та оцінки його 
результатів. Якщо завдання не оцінюються, то це призводить до 
безвідповідального ставлення до нього. Тому домашні завдання за 
індивідуального навчання повинні бути в тій чи іншій формі перевірені 
вчителем. Регулярність перевірки (як правило з кожної теми) необхідна, щоб 
добитися систематичного виконання завдань учнем. Як показують 
дослідження це одна з умов, які забезпечують успішну навчальну діяльність 
школяра. Потреба оцінки спонукає будувати завдання з включенням таких 
питань, на які учень спроможний усно чи письмово дати відповідь і виконати 
будь-яку дію – розв’язати задачу, скласти схему, таблицю тощо. Чіткість 
завдання обумовлює правильність відповіді. Виконані індивідуальні завдання 
учитель може приймати усно, але за обмеженням часу здебільшого у 
письмовій формі. 

Якщо школяр не виконав домашнього завдання, то вчитель повинен 
з’ясувати причини цього. Вони можуть бути найрізноманітнішими – від 
несприятливих умов для занять дома до небажання систематично працювати. 
У випадках, коли виявиться, що завдання складне для учня, слід з’ясувати, в 
чому полягає утруднення і допомогти його подолати. Якщо учень лінивий, то 



потрібно разом з батьками посилити контроль за його роботою, вимагаючи 
виконання своїх обов’язків, привчати доводити розпочату справу до кінця. 
Якщо учень не встигає виконувати індивідуальну роботу – допомогти йому 
оволодіти прийомами раціональної організації праці. 

Для стимулювання успішної роботи учня і виявлення рівня його 
домагань, як показує досвід та експериментальне дослідження, кращий ефект 
дають запропоновані завдання різного рівня складності з правом вибору 
бажаного варіанта. Перевірка таких завдань завжди викликає підвищений 
інтерес в учня. 

Прискорити проведення інструктажу, виконання домашніх завдань за 
індивідуального навчання учня і перевірку їх допомагає використання різних 
допоміжних засобів. Такі засоби можна поділити на інформаційні 
(підготовлені в певній формі методичні матеріали) та демонстраційні 
(технічні засоби й обладнання, які допомагають довести методичні матеріали 
до учнів). Найбільш поширено можна використати як інформаційний 
матеріал роздавальні картки, в яких містяться завдання і необхідні 
пояснення. 

Отже, загальна структура методичного керівництва індивідуальним 
навчання учня в домашніх умовах з боку вчителя включає планування роботи 
учня, показ зразка дій та інструктування, обговорення результатів та їх 
оцінку, аналіз допущених учнем помилок, пояснення їх причин, 
прогнозування шляхів усунення помилок, поради учню, як поліпшити його 
навчальному працю. 

Успішність домашньої роботи учня залежить не тільки від того, 
наскільки методично вдало вчитель проведе консультацію (урок), наскільки 
зрозумілі і конкретні його інструкції, а й від того, наскільки всім цим 
скористається учень, чи зуміє виконати належне самостійно. Чим важче 
завдання, тим складнішою є організація та виконання роботи. Учню самому 
доводиться долати різні труднощі – від власної інертності до активного 
пошуку відповідей на складні проблемні запитання, від механічного 
заучування матеріалу завдання до раціонального планування своєї роботи. 

Суть такої самоорганізації учня полягає в тому, що вона включає те, 
що робив би і вчитель. 

Перше, з чого має розпочинатися самоорганізація – це чітке уявлення 
учня про навчальне завдання: які від нього вимагаються дії і якого необхідно 
досягти результату. Як правило, потрібні дії і результат вказує вчитель. 
Однак не завжди. Тому учень повинен навчитися самостійно їх визначати. 

Друге – усвідомлення принципової основи виконання індивідуального 
домашнього завдання. Щоб не копіювати механічно те, що виконувалось під 
час консультації, учень повинен зрозуміти, що лежить в основі необхідних 
дій, які правила, теоретичні положення, узагальнені вимоги. 

Джерелом відомостей про це є виклад матеріалу на консультації 
(уроці) вчителем, інструктаж з приводу виконання завдання, знання, вже 
здобуті при вивченні попередніх тем. 



Спостереження показують, що труднощі в оволодінні знаннями часто 
починаються з невміння слухати пояснення вчителя, спостерігати, 
осмислювати, записувати головне і т.ін. Це призводить до необхідності 
самостійно надолужувати упущене, домислювати, доучувати, шукати 
відповіді на запитання, які були роз’яснені. Тому учня потрібно навчити 
уважно слухати пояснення, осмислювати, записувати необхідний для 
виконання завдання матеріал. 

Третє – планування своєї роботи. Воно може здійснюватися у формі 
мисленого передбачення необхідних дій чи запису послідовності роботи. 
Планування не повинно обмежуватися переліком того, що потрібно зробити. 
Учень має уявити, як він виконуватиме завдання, скільки воно займе часу, 
якими засобами буде користуватися, який обсяг роботи тощо. Якщо це не 
рахувати, планування буде не конкретним, що може призвести до 
невиконання завдання. 

Четверте – процес виконання роботи, тобто здійснення плану. Він 
значною мірою залежить від характеру завдання, однак при цьому учень має 
дотримуватися загальних вимог культури праці. Наприклад, прагнути 
виконувати завдання акуратно, надписувати назву роботи, номери вправ, 
прикладів, ставити дату, раціонально розміщувати матеріал в зошиті, писати 
розбірливо, виділяти окремі частини роботи і тощо. 

Успішність виконання роботи учнем великою мірою залежить від його 
вміння використовувати прийоми розумової праці: знаходити головне, ділити 
ціле на частини, об’єднувати частини в ціле, класифікувати, узагальнювати, 
виділяти істотні ознаки, порівнювати, співвідносити нове з відомим, ціле з 
частиною, уявляти об’єкти і процеси в розвитку, абстрагуватися від 
несуттєвого, наводити приклади і ілюстрації до теоретичних положень, 
знаходити в об’єктах спільне й відмінне тощо. Можна назвати також 
специфічні прийоми: робота з картами, таблицями, графіками, схемами і т. 
ін. Велике значення у процесі виконання індивідуальних завдань у домашніх 
умовах має вміння виділити головне, істотне, користуватися системою 
підкреслень, виписувань. Основні визначення, формулювання, дані, які 
потрібні для оперативного використання, необхідно заучувати чи виписувати 
на окремі листки, в робочий зошит. 

П’яте – виділення проміжних і остаточних результатів виконуваної 
роботи. Ця важлива вимога часто залишається поза увагою учня. Наприклад, 
готуючись до відповіді, він прочитує параграф підручника і на цьому 
підготовку закінчує. Однак остаточний результат підготовки полягає не в 
прочитуванні матеріалу, а в набутті здатності відтворити його, використати 
нові поняття, пояснити певні положення. 

Шосте – здійснення самоконтролю. Він полягає у зіставленні 
результату з потрібним і визначенні ступеня їх відповідності. Якщо це 
стосується розв’язання задачі, то учню все зрозуміло – він порівнює 
досягнутий ним результат з відповіддю, даною в кінці підручника. Однак, 
коли йдеться про ознайомлення з творами мистецтва, осмислення матеріалу 
теоретичного й практичного характеру і тощо, то зіставити досягнутий і 



потрібний результат недосвідченому учневі буває дуже важко. Тому навчити 
учня самоконтролю – важливе і водночас складне завдання. Самоконтроль 
повинен виявити помилки й недоліки у виконанні індивідуального завдання. 

Навчання самоконтролю грунтується на виробленні в учня вміння 
завжди уявляти собі в загальних рисах результат, до якого повинні привести 
виконувані дії. Однак для того, щоб передбачити результат, потрібно уявити і 
принципи дій, і спосіб, і процес виконання завдання і т. ін., тобто всі інші 
компоненти самоорганізації (самокерівництва), а не тільки окремо взятий 
етап самоконтролю. 

Сьоме – аналіз причин допущених помилок. Це необхідний компонент 
самокерівництва, без якого неможливе свідоме вдосконалення учнем своєї 
навчальної діяльності. Причини недоліків і помилок можуть бути дуже 
різноманітними. Головні з них пов’язані з недостатнім усвідомленням учнем 
принципової основи виконання завдання; недотримання вказівок, даних 
вчителем при інструктуванні; спробами застосувати дії, які вже 
використовувалися, без врахування конкретних умов; з невмінням 
застосовувати теоретичні положення у своїй діяльності; недостатнім 
самоконтролем проміжних дій та їх результатів. 

Аналіз причин допущених помилок має використовуватися учнем для 
перевірки і підтвердження правильності застосовуваної принципової основи 
дій. 

Восьме – прогнозування можливих варіантів виконання завдання на 
прийнятій принциповій основі дій. Прогнозування здійснюється з 
урахуванням наявних умов, можливостей учня. Цей компонент 
саморегулювання важливий для теоретичного мислення, наукової уяви учня. 
Наприклад, важливо, щоб, розв’язуючи задачу, він не обмежувався одним 
лише способом розв’язування, а шукав би й інших варіантів. 

Дев’яте – прийняття рішення шляхом вибору найраціональнішого 
варіанта виконання завдання. Це спрямовує учня на пошук найбільш 
ефективного, зручного шляху дій, який дає змогу досягти потрібного 
результату. Учень повинен навчитися оптимізувати процес виконання 
завдань, прагнути до раціоналізації дій. 

Десяте – корекція плану виконання завдання, вдосконалення його 
результатів. 

Одинадцяте – складання нового плану для досягнення кращого 
результату. 

У практиці самоорганізації всі описані дії виконуються, коли учень 
працює свідомо і прагне вдосконалювати результати своєї роботи. Однак 
учні часто обмежуються виконанням лише окремих компонентів з наведених. 

Для формування в учня вміння виконувати всі компоненти структури 
самоуправління важливо акцентувати увагу на кожному з них і давати 
спеціальні вправи на виконання окремих компонентів та їх груп. 
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