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Вступ 
Загальною закономірністю розвитку теорії і практики навчання є 

еволюційний процес трансформації дидактичних систем. Нові системи, 
зберігаючи ознаки материнських, удосконалюються, набувають характерних 
існуючої епохи рис. Кожна дидактична система сприяє появі нових 
практичних технологій – видів та форм навчання. 

Чіткого означення в педагогічній науці понять “форма організації 
навчання” або “організаційні форми навчання” як педагогічних категорій до 
цього часу немає. Ретельний аналіз різноманітних означень цього поняття 
свідчить про те, що більшість учених-педагогів надають йому загального 
значення. Наприклад, І. Я. Лернер наголошує: “Організаційну форму 
навчання ми визначаємо як взаємодію вчителя й учня, що регламентується 
раніш встановленим порядком і режимом” [5]. 

У філософії форма виражає внутрішній зв’язок і спосіб організації, 
взаємодії елементів явища як між собою, так і з зовнішніми умовами. Вона 
має відносну самостійність і зумовлена певним змістом. Стосовно навчання, 
форма – це спеціальна конструкція процесу навчання. Характер цієї 
конструкції зумовлений змістом процесу навчання, методами, прийомами, 
засобами та видами діяльності учнів.  

Отже, форма навчання відображає систему стійких зв’язків між 
компонентами кожного циклу навчання і як дидактична категорія визначає 
зовнішню сторону організації навчального процесу, що пов’язаний з 
кількістю учнів, часом і місцем навчання, а також порядком його здійснення. 
Аналіз теорії і практики застосування форм організації навчання дозволяє 
зробити висновок, що одна й та ж форма навчання, залежно від завдань і 
методів роботи, може мати різну структуру й модифікацію. 

 
І. Форми організації навчання в історії педагогіки 

В історії світової педагогічної думки відомі різноманітні форми 
організації навчання. Їх виникнення, розвиток, удосконалення й поступове 
відмирання пов’язане з вимогами, потребами суспільства. Кожний етап 
суспільного розвитку накладає свій відбиток і на організацію навчання. Як у 
теорії, так і в практиці виникає потреба здійснення систематизації 
різноманітних форм організації навчання, вибору найефективніших, 
передусім тих, що відповідають духу часу, історичній епосі. 

Найстарішою формою навчального процесу, що бере початок із сивої 
давнини, є індивідуальне навчання. Суть його полягає в тому, що учні 
виконують завдання самостійно, в будинку вчителя або в домашніх умовах. 
Учитель надавав дитині допомогу або безпосередньо, або опосередковано, 



через вивчення підручника тощо. У сучасних умовах прикладом 
індивідуальних контактів учителя з учнями є репетиторство. 

Індивідуальна форма організації навчання була єдиною в античний час, 
в епоху Середньовіччя, а в деяких країнах використовувалася до ХVІІІ 
століття. У пізніші періоди розвитку суспільства вона домінувала у практиці 
сімейного виховання серед багатих прошарків суспільства (дворянські сім’ї, 
заможні городяни та ін.). 

Альтернативою індивідуальному навчанню в античності можна назвати 
спартанську систему, що характеризується високою бойовою і водночас 
низькою інтелектуальною продуктивністю. Спарта як державна “машина для 
війни”, на відміну від інших старогрецьких полісів, не виховала жодного 
відомого мислителя або вченого. 

Використання в епоху Середньовіччя педагогічних засобів (відкриття в 
ХІІ столітті університетів, розвиток книгодрукування, формування методів 
дослідження тощо) стимулювало зміну античних поглядів на зміст процесу 
навчання. Найяскравішим представником нової педагогічної концепції був 
чеський педагог Ян Коменський – автор прекрасного гуманістичного гасла: 
“Вчити всіх усього”. 

Альтернативою новій педагогічній парадигмі виступав усе той же 
античний зразок, що сприяв появі цілого сімейства “титанів людської 
думки”. До прикладів технологічних форм індивідуального навчання 
пізнього Середньовіччя можна віднести творчі лабораторії італійського 
Відродження, що дали світу великих Леонардо да Вінчі, Мікеланджело і 
Рафаеля. 

У ХVІІІ ст. розвинулася белл-ланкастерська система взаємного 
навчання, основоположниками якої були священик А. Белл і педагог Дж. 
Ланкастер. Суть цієї системи полягає в тому, що старші, здібніші, краще 
підготовлені учні виступають у ролі так званих моніторів: за вказівками 
вчителя вони навчають інших дітей (близько 10-ти учнів). Це дає можливість 
одному вчителеві організовувати навчання кількох сотень дітей. Життєвого 
іспиту ця система не витримала, тому що не забезпечувала належної якості 
навчання, грунтовного опанування матеріалу, відповідного контролю. 

На початку ХХ ст. у США, Англії та інших країнах Заходу виникали 
системи індивідуалізованого навчання, що враховували відмінності в 
розумовому розвитку учнів. Основне завдання цих навчальних систем – 
підготовка ініціативних, висококваліфікованих функціонерів держави. 
З'являються й відповідні форми вибіркового навчання. У США була 
заснована батовська система. Навчальний день за цією системою 
розподілявся на дві частини – урочна робота з класом та індивідуальні 
заняття з відстаючими або обдарованими дітьми. З першою категорією учнів 
працював помічник учителя, з другою – сам учитель. Одночасно в Європі 
почала створюватися Мангеймська система, за назвою міста Мангейм, де 
вона вперше була застосована. Для цієї системи характерним є те, що учні, 
залежно від своїх здібностей, розподілялися у класи за рівнем розвитку 
інтелекту. 



Мангеймська система навчання мала багато послідовників, особливо в 
Німеччині. Її елементи збереглися й сьогодні у практиці роботи шкіл 
Австралії, США, Англії. Приміром, в Австралії існують класи для здібних 
учнів, у США практикуються класи для відстаючих, в Англії мангеймська 
система є основою для створення шкіл, контингент яких комплектується на 
основі тестування випускників початкових класів. 

У цілому ж теоретичні постулати цієї системи в наш час піддаються 
справедливій критиці. Підкреслюється, що вона побудована на помилковому 
уявленні про вирішальний вплив біохімічних факторів на кінцевий результат 
розвитку учнів, унеможливлює формування соціально-обумовлених потреб 
та інтересів дитини. Отже, концепція Йозефа Зіккенгера (1858 – 1930) 
виявилася неспроможною. Єдиною її заслугою, що відповідає даним 
психолого-педагогічної науки і практиці роботи передових шкіл, є 
спеціалізоване навчання. У реальній педагогічній дійсності воно реалізується 
у вигляді спеціалізованих шкіл для інтелектуально обдарованих дітей, які 
виявляють здібності до поглибленого вивчення певних предметів і галузей 
знань. 

Ще однією системою індивідуалізованого навчання, яку вперше 
застосувала Олена Паркгерст на початку ХХ ст. у місті Дальтон (штат 
Массачусетс), є Дальтон-план. Її також називають лабораторією або 
системою майстерень. Ця система включає класно-урочну форму навчання. 
Навчальні класи замінюються предметними лабораторіями, кожен учень 
працює самостійно, виконуючи тижневі чи місячні завдання (“підряди”) 
відповідно до своїх індивідуальних можливостей. А вчителі виступають у 
ролі консультантів і контролерів. 

Результативність навчальної діяльності учнів забезпечувалася і тим, що 
вони мали можливість користуватися необхідними посібниками, 
інструкціями, в яких містилися методичні рекомендації щодо виконання 
завдань, а також отримувати консультації вчителів-спеціалістів з 
конкретного навчального предмета. 

У другій половині 20-х років ХХ ст. Дальтон-план у дещо зміненому 
вигляді відстоювали деякі педагоги СРСР. На практиці основні ідеї Дальтон-
плану втілилися в лабораторно-бригадній організації навчання. Учні 
навчалися в невеликих групах-бригадах (5-7 осіб) за побудованими в 
особливий спосіб підручниками (“робочі книги”), виконували спеціально 
складені вчителем денні, тижневі, місячні “робочі завдання” з кожного 
навчального предмета. Проте рівень підготовки учнів невпинно знижувався, 
їхня відповідальність за результати навчання падала, що й призвело до 
згортання цієї системи навчання. 

У 60-х роках ХХ ст. масові школи застосовували у своїй діяльності лише 
окремі елементи цього плану: навчання бригадою вчителів, використання 
помічників учителя, заняття у великих групах, організація самостійної 
роботи учнів у кабінетах. 

До позитивних моментів Дальтон-плану слід віднести пристосування 
темпу навчання до реальних можливостей учнів, виховання самостійності, 



розвиток ініціативи, пошук раціональних методів роботи та ін. Проте 
Дальтон-план не забезпечував оволодіння учнями системою знань. Вони 
були фрагментарними, не охоплювали всього обсягу потрібної інформації 
про природу, суспільство, техніку, культуру, тому в педагогічній практиці ця 
форма навчання не отримала широкого розповсюдження. Елементи цієї 
системи мали місце в 50–60-ті роки нашого століття у вигляді плану Трампа. 
Суть цього плану полягає в максимальному стимулюванні індивідуального 
навчання за допомогою гнучкості форм його організації. Основна увага 
приділялася створенню умов для успішного навчання обдарованих учнів: 40 
% часу відводилося для занять у великих групах (100–120 чоловік), 20 % – 
для занять у малих групах (10–15 чоловік) і 40 % – для індивідуального 
навчання. Ця система вимагає узгодженої роботи вчителів, чіткої організації 
навчально-виховного процесу, матеріального забезпечення. 

Особливе місце в організації індивідуального навчання займає 
педагогічна система, яка має назву вальдорфська педагогіка. 

Вальдорфською педагогікою нагромаджений великий досвід зі 
створення гуманістичної школи, мета виховання якої – формування вільної в 
мисленні і творчості людини. 

Принципова відмінність вальдорфської педагогіки від традиційних 
способів передачі знань полягає в тому, що вона не лише забезпечує 
засвоєння навчального матеріалу, а й завжди відповідає на запити і 
задовольняє потреби особистості, яка перебуває на певному етапі розвитку, 
сприяє розкриттю самобутності таланту людини. Весь обсяг знань і вмінь, 
який необхідно засвоїти в сучасній школі, подається вальдорфськими 
педагогами у такій послідовності і такими методами, що всебічний і 
гармонійний розвиток дитини відбувається у повній відповідності зі 
спонукальними мотивами, що властиві її віку і природі. 

Основні особливості цієї педагогічної системи: 
– поєднання індивідуального підходу до кожного учня з організацією 

інтенсивного, глибокого засвоєння знань; 
– творча атмосфера школи; 
– інтеграція дисциплін, виділення проблем, пов'язаних з людиною, як 

центральних у процесі навчання; 
– побудова навчального процесу в певному ритмі з урахуванням 

психології сприйняття і потреб дитини, згідно з етапами її становлення. 
Основна педагогічна ідея вальдорфської школи – людина повинна бути 

всебічно вихована з урахуванням людської природи і особливостей вікового 
становлення – підтримувалася багатьма педагогами, починаючи від Платона 
й Аристотеля. Приміром, Ян Амос Коменський, виходячи з принципу 
природовідповідності, суть якого полягає в тому, що правильне виховання в 
усьому має узгоджуватися з природою людини, вказував на три завдання 
виховання: пізнання себе та навколишнього світу (розумове виховання), 
управління собою (моральне виховання) і релігійне виховання. Видатний 
педагог вперше науково обгрунтував вікову періодизацію. 

 



ІІ. Розвиток індивідуальної форми навчання 
за умов класно-урочної системи 

Педагогічна модель масового навчання вимагала суттєвої перебудови 
освітньої технології, тому що класно-урочна система передбачала жорстку 
регламентацію (навчальний розклад, розпорядок дня, обов'язковий контроль 
та ін.) з відповідними наслідками: втрата індивідуальних підходів до 
навчання та його варіативності, ігнорування індивідуальних здібностей, 
творчих потенцій та інтересів учнів. 

Отже, разом зі становленням педагогічної парадигми масового навчання 
індивідуальний підхід протягом багатьох століть (майже до наших днів) не 
мав належного застосування. Однією з переваг масового навчання було те, 
що значно підвищилася його продуктивність, хоч не відкидалися ідеї 
повернення назад – до індивідуальних педагогічних методів і творчих 
підходів. Як правило, такі форми навчання могли собі дозволити лише сім'ї 
заможних людей та коронованих осіб. У масовому масштабі ці спроби були 
приречені на невдачу. Причини цього очевидні: низька продуктивність 
індивідуальних форм навчання й обмеженість бюджету навчального часу. 

Незадоволеність парадигмою книжно-фронтального навчання породила 
в минулому столітті багато альтернативних концепцій, що грунтуються на 
глибоких теоретичних і прикладних дослідженнях. Прикладами цього 
можуть бути протиставлення асоціативно-рефлекторної й діяльнісної теорій 
навчання, моделей “шкіл-фабрик” і “шкіл-сімей”, гуманістично і 
біхевіорістично орієнтованих підходів до навчання. 

Що ми можемо протиставити педагогічній парадигмі книжно-
фронтального навчання? Як оптимізувати процес навчання без втрати 
досягнутої продуктивності? 

На наш погляд, найконструктивнішою альтернативою масовому 
навчання буде повернення до індивідуально-контактної системи, але вже з 
новою якістю ("діалектичне заперечення заперечення"). 

Потрібно зважати й на те, що для становлення сучасної педагогічної 
парадигми постіндустріального суспільства існують необхідні умови. 

По-перше, постіндустріальне суспільство вимагає різкого підвищення 
якості освіти, різноманіття форм її здобуття. 

По-друге, сучасна педагогічна парадигма має потужну науково-
світоглядну основу – гуманістично-рефлексивні методи пізнання. 

Організаційна сторона гуманістичної моделі для педагогів може бути 
зведена до таких норм: створення різноманітних варіантів навчальних 
програм з високим рівнем набуття знань і навичок, забезпечення можливості 
їх вибору; погодження з учнями обсягу, змісту й динаміки навчальної 
роботи; використання гнучких засобів програмованого навчання; поєднання 
індивідуальних і групових форм занять; упровадження методів проблемного 
вивчення матеріалу тощо. 

Реалізація цих вимог можлива лише за умови введення індивідуальної 
форми навчання. 



По-третє, здійснено прорив у комунікаційних технологіях, що 
дозволяють повернутися до індивідуальних методів навчання на варіативній 
основі. Сучасні засоби інформатики і телекомунікацій дають можливість 
здійснювати вибір рівня складності кожного предмета, а також сукупності 
навчальних дисциплін відповідно до життєвих інтересів, планів і 
професійних перспектив особистості. Отже, використання сучасних 
навчальних технологій зумовлює відмову від класно-урочної системи 
навчання. 

Педагогічна сторона нового погляду на навчання зводиться до 
індивідуального вибору студентом або школярем віртуального режиму 
роботи з навчальним продуктом, а також передбачає його вивчення і 
закріплення в індивідуальних та групових формах [3]. 

Методологічною основою віртуально-тренінгової системи є форми – 
технологічні прийоми навчання. Перша з них – індивідуальне глосарне 
навчання, що передбачає самостійне вивчення системи понять і категорій 
навчального модуля. 

Алгоритмічне засвоєння вмінь як технологічний прийом є процесом 
індивідуального вивчення способів виконання дій, які забезпечуються 
сукупністю прийомів і операцій. Його результатом є знання алгоритму 
конкретних практичних дій (інтелектуальних і фізичних), тобто їхніх 
елементів, етапів, кроків і порядку реалізації. 

Дидактичні форми віртуально-тренінгової системи забезпечуються 
сукупністю педагогічних засобів і методів навчання. Наприклад, робочий 
підручник застосовується як засіб глосарного й оглядового видів 
індивідуального навчання, а також алгоритмічного засвоєння вмінь. За 
допомогою навчальних комп'ютерних програм формуються різноманітні 
вміння, зокрема, забезпечується індивідуальне засвоєння учнями алгоритмів 
різноманітних дій. 

Застосування і подальший розвиток елементів описаної системи є 
синтезом різноманітних моделей навчання (в тому числі асоціативно-
рефлекторної і розвиваючої), які базуються на основі гуманістично 
орієнтованих підходів і сучасних комунікаційних систем. 

 
ІІІ. Індивідуальне навчання в історії вітчизняної 

педагогічної думки 
Для повнішого висвітлення проблем щодо застосування індивідуальної 

форми навчання здійснимо короткий екскурс в історію вітчизняної 
педагогіки. 

Виховання дітей у східних слов'ян у первісно-общинному ладі 
здійснювалося шляхом їхньої безпосередньої участі в щоденному житті 
общини, у трудовій діяльності. В таких умовах діти набували необхідні 
практичних навичок і вмінь, засвоювали погляди, уявлення, поняття, 
моральні вимоги та норми. Окремі майстри навчали їх ремесел, 
образотворчого мистецтва, найпростішого стародавнього письма. 



У Х ст. у княжих будинках з’являються спеціальні особи для виховання 
й навчання княжичів. Для подальшого розвитку староруської культури і 
просвіти важливе значення мало введення вдосконаленої азбуки (кирилиці), 
що створена на основі буквено-звукового грецького алфавіту з урахуванням 
фонетичної системи старослов’янської мови. Усе це мало велике педагогічне 
значення, адже з’явилася можливість організувати вивчення грамоти рідною 
мовою, використовувати у вихованні дітей твори усної народної творчості. 

У літописі 998 року знаходимо згадку про те, що князь Володимир після 
хрещення киян розпочав будувати церкви, призначати священиків, збирати 
дітей знатних осіб і віддавати їх на навчання. При дворі князя Ярослава 
Мудрого існувала так звана школа підвищеного типу, де отримували освіту 
багато діячів культури того часу: письменники, літописці, перекладачі, 
переписувачі книг та ін. 

Відома школа підвищеного типу в Києво-Печерському монастирі для 
“книжкового навчання” монахів. З цієї школи вийшло багато представників 
вищого духовенства. 

Оригінальним педагогічним пам'ятником ХІІ ст. є “Поучение князя 
Владимира Мономаха детям”, де розумний державний діяч давав дітям 
поради, як жити, бути діяльним, працелюбним, хоробрим. Він вказував на 
потребу виховувати в дітей мужність, відвагу, гуманність тощо. Свої поради 
Володимир Мономах адресував усім, хто хотів навчатися. 

У ХІІІ–ХІV ст. при монастирях і деяких церквах існували школи 
грамоти. Послугами “майстрів” грамоти користувалися знать та заможні 
люди, діти яких навчалися вдома або в цих школах. Найбільш кваліфіковані 
майстри навчали окремих дітей не лише читати й писати, а й основ словесних 
наук і навіть математики. 

У 1701 році в Москві була відкрита школа математичних і навігаційних 
наук. У 1715 році морські класи були переведені в Петербург, де на їхній 
основі відкрилася Морська академія. В академії не було встановлено певного 
терміну навчання. Засвоївши основи однієї науки, учні в індивідуальному 
порядку переходили до вивчення іншої і т. д. Тому закінчували навчання в 
різний час, залежно від особистих успіхів. 

Для дворян, розпочинаючи з 1731 року, створюються спеціальні 
військові школи – кадетські корпуси, в яких діти готувалися до військової 
служби в офіцерських чинах. У Петербурзі та Москві відкриваються іноземні 
пансіони – приватні навчально-виховні заклади. У садиби до поміщиків 
запрошуються з-за кордону вихователі й гувернери, які навчають дітей 
дворян іноземних мов та вишуканих манер. 

При університетах створювалися школи для талановитих різночинців та 
вихідців із кріпаків. 

До числа серйозних заслуг вітчизняних учених слід віднести 
акцентування уваги практиків на індивідуальних відмінностях учнів. Те, що 
обдарованому вдається легко, іншими досягається величезною працею і 
напругою. 



Значущість проблеми індивідуальних відмінностей в обдарованості 
зумовила появу багатьох досліджень, результати яких показали, що здібності 
не ізольовані одна від одної, а розвиток одних впливає на розвиток інших, 
тобто існує закон співрозвитку споріднених здібностей. 

Історичні джерела засвідчують високий рівень освіти в Україні, зокрема 
на Січі, у XVI–XVIII ст. А до того часу вищу освіту українські юнаки могли 
здобути лише за кордоном. У козацьких реєстрах, розпочинаючи з XVI ст., 
трапляються записи, в яких, окрім імені, прізвища чи роду занять козака, є 
слова “бакалавр”, “добрий дяк Бакалавр”. 

У 1576 році князь Костянтин Острозький заснував на Волині Острозьку 
колегію – перший навчальний заклад вищого ступеня в Україні, де було 
поєднано кращі традиції освіти Київської Русі та досягнення 
західноєвропейських університетів. 

При Острозькій колегії було створено видавничий гурток, на базі якого 
першодрукар Іван Федоров здійснив перевидання українського “Букваря” та 
видав Острозьку Біблію. Ці книжки відіграли важливу роль у поширені 
освіти в українських землях. 

Наприкінці XVI ст. в містах України на базі ремісничих цехів виникали 
національно-релігійні об’єднання міщан – братства. Перше братство було 
створене у Львові в 1439 році. Братства створювали свої школи. Перша така 
школа виникла в 1585 році у Львові, а на початку XVII ст. – у більшості міст 
України. Ці школи зробили те, як зазначає Микола Аркас, що українці в XV–
XVII ст. були більш освічені від своїх сусідів – москалів, татар і волохів та 
значно культурніші від них. Архітектура (будівництво), малярство, 
різьбярство, орнаментика (вишивання), малювання, музика піднялися тоді на 
таку височінь, що слава про них сягала далеко за межі України. 

Осередком освіти був, звісно, Київ, але існували школи в Чернігові, 
Новгороді-Сіверському, Почаєві, Батурині, Переяславі та інших містах. 

Вихованцем Острозької колегії був і гетьман Запорізького Війська 
Петро Конашевич-Сагайдачний. У 1620 році П. Сагайдачний разом з усім 
Військом Запорізьким вступив до Київського братства. 

Першим вищим навчальним закладом і культурним центром в Україні 
стала створена в 1632 році внаслідок злиття Київської братської та Лаврської 
шкіл Києво-Могилянська колегія. 

Розвиток освіти в Україні в гетьманський період (1647–1663 рр.) 
внаслідок тяжкого лихоліття загальмувався. У ті часи освіта поширювалася з 
України в Московію. З Києва викликали вчених до Москви, а до Києва 
посилали молодих людей учитися. 

Після об’єднання з Московським царством в Україні продовжувався 
занепад освіти. У 1863 році царський уряд видав Валуєвський циркуляр про 
те, щоб цензори не дозволяли друкувати ніяких українських книжок для 
народу. Розпочалася ліквідація недільних шкіл, а свідомих українців-
просвітителів засилали в Сибір чи віддалені губернії Росії. У 1876 році 
Емським актом було заборонено будь-яке українське слово. У 80-х рр. ХІХ 
ст. на західних землях народовці для освіти селян заснували товариство 



“Просвіта”, що в 1914 році мало 3000 читалень і налічувало близько 37 тис. 
членів [1]. 

На ситуацію в педагогічній науці України суттєво вплинув той факт, що 
її короткочасна державна незалежність (1917–1920 рр.) започаткувала нову 
національну систему освіти, яка базувалася на демократичних засадах. Після 
короткого періоду непевності й коливань у педагогічній науці України в 20-х 
роках встановлюється й організаційно оформлюється рефлексологічний 
напрям. Усі провідні науково-педагогічні сили стали на рефлексологічні 
позиції. Рефлексологія, тобто психологія, була головним фундаментом для 
розвитку педології. Відомі вчені того часу (В.Протопопов, О.Залужний, 
А.Володимирський І.Соколянський,) були одночасно і рефлексологами, і 
педагогами. Основним предметом вивчення педології була дитина, її 
анатомічні, фізіологічні, біологічні, психологічні та соціологічні особливості. 

Підгрунтям, педагогічною основою педології стали ідеї виховання 
дитини, що дістали назву педоцентризму, в основу якого покладено 
концепцію про те, що зміст, організація й методи навчання визначаються 
передусім інтересами й потребами дитини, яка є центром навчально-
виховного процесу. Ці ідеї дістали значну підтримку й поширення ще 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у течії “нового виховання”, 
репрезентованій А.Фур’єром, О.Декролі, Дж.Дьюї, М.Монтессорі, В.Лаєм, 
В.Мейманом, О.Кей та ін. Ці вчені відстоювали ідею розумового розвитку 
дитини за “центрами інтересу” і вважали, що її виховання має бути 
спрямоване на формування цілісної людської особистості. 

В Україні ці ідеї були підтримані С.Русовою і Я.Чепігою, які втілювали 
їх у життя в період визвольних змагань українського народу в 1917–1920 рр. 
Саме на тлі цієї концепції, де дитина вважалася основою, центром побудови 
усього навчально-виховного процесу, й почала розвиватися педологія. 

Як бачимо, педагогіка в Україні на початку 20-х років розвивалася 
паралельно з педагогічною наукою Заходу (вільного виховання або 
педоцентризму) і спиралася переважно на розвиток рефлексології та науково-
природничих дисциплін – фізіології, біології, анатомії. Ось як про це писав 
відомий педагог О. Залужний: “Буржуазні педагоги, за якими йшли і наші 
педагоги того часу, ставили перед собою завдання індивідуалістичного 
виховання” [7]. 

Підхід до дитини через еволюційно-біологічні та культурно-історичні 
закономірності розвитку, розроблення на цій основі виховання, метою якого 
є формування яскравої й самобутньої індивідуальності, становили парадигму 
виховного процесу в цей період. 

Педагогічно правильне застосування форми індивідуальної роботи має 
велике значення в усвідомленні потреби набуття відповідних умінь шляхом 
самоосвіти. Причому кожний учень може випробувати свої сили. Він 
оволодіває багатьма прийомами розумової та практичної роботи, вчиться 
об’єктивно оцінювати свої успіхи, може надолужувати згаяне, 
вдосконалюватися у різних галузях, які його цікавлять. 



Під час індивідуальної роботи учні майже не спілкуються між собою, а в 
процесі перевірки знань вони взагалі не вступають у контакти. Учитель 
спостерігає за класом і за кожним учнем, час від часу акцентуючи свою увагу 
на одному з них. Якщо у класному колективі виховане правильне ставлення 
до індивідуальної роботи, то полегшується і її застосування. Підвищенню 
ефективності індивідуального навчання учнів сприяє раціональне 
використання навчальних посібників, серед яких значну роль відіграють 
програмовані матеріали. 

Особливості методики програмування: 
– навчальний матеріал і необхідні для його засвоєння розумові дії 

розроблені до детальних “елементарних навчальних операцій” настільки, 
наскільки це можливо на даному рівні наукових знань; 

– звична структура навчального матеріалу й окремі етапи формування 
певних розумових дій описуються алгоритмічно й опредметнюються у 
вигляді алгоритмів-приписів, у яких вказано, чого, в яких умовах і в якій 
послідовності необхідно вчити учнів; 

– результати програмування – програмовані навчальні посібники. 
Викладання в умовах застосування програмованих навчальних 

посібників характеризується тим, що вчитель тимчасово звільняється від 
безпосереднього керівництва учінням школярів і отримує можливість більше 
уваги приділити окремим учням. Процес пізнання учня організується як 
алгоритмічний процес. Учню надається можливість самостійно перевіряти 
правильність свого способу дій після розв'язування тієї чи іншої задачі 
(принцип зворотного зв'язку). 

Види програмованих посібників: 
– програмовані навчальні матеріали; 
– частково програмовані збірники задач (крім розв'язків, містять 

додаткову інформацію, алгоритмічні відрізки вправ); 
– частково програмовані інструкції учіння (алгоритмічні приписи для 

роботи з підручником); 
– частково програмовані тексти (з альтернативними відповідями – 

“екзаменатор”). 
Необхідною передумовою успішного програмованого навчання є 

методична майстерність учителя, його вміння правильно включити 
програмований навчальний посібник у систему організаційних форм, методів 
і засобів навчання, а також формування в учнів навичок самостійної роботи з 
друкованими навчальними матеріалами. 

Залежно від дидактичної мети, розрізняють основні типи машин: 
“лектори”, “тренажери”, “репетитори”, “екзаменатори”. 

Переваги застосування машин: 
– більша достовірність; 
– акустика; 
– висока відповідність програми способам і темпу учіння школяра. 
За таких умов в учителя з’являється можливість працювати з групою або 

окремими школярами, розвитку яких він повинен приділяти особливу увагу. 



Програми дозволяють наставнику здійснювати відбір матеріалів для 
повторення, узагальнення і закріплення вивченого матеріалу, залежно від 
конкретних потреб і запитів. 

Найефективнішою формою використання методу програмованого 
навчання є його узгодження з іншими прийомами та засобами, наприклад, 
поєднання методу самостійної роботи учнів з книгою з одночасним 
застосуванням програмованих матеріалів. Таке інтегрування, крім іншого, 
компенсує їхні взаємні недоліки. 

 
Висновки 

Переваги індивідуальної форми навчання: 
– повністю індивідуалізуються зміст, методи і темп навчання дитини; 
– можна здійснювати контроль за кожною дією та операцією під час 

розв'язування конкретних навчальних завдань; 
– слідкувати за траєкторією навчання кожного учня; 
– вчасно вносити необхідні корективи в навчальну діяльність. 
Усе це дозволяє працювати учневі економно, постійно контролювати 

затрати своїх сил, вибирати оптимальний режим роботи та ін. Історичний 
досвід свідчить, що правильний вибір форм і методів організації 
індивідуального навчання сприяє розвитку творчих задатків дитини і 
підвищенню якості знань. 
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