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ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ СТУДЕНТАМИ 
ТЕХНОЛОГІЄЮ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА 

ЗАНЯТТЯХ З КУРСУ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ» У 
ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ 

 

Досліджено суть та основні складові особистісно-орієнтованого 
навчання на заняттях з обслуговуючої праці у таблицях і схемах. 

Ключові слова: особистісно-орієнтований процес, особистісно- 
орієнтований підхід, особистісно-орієнтоване навчання. 

 

Исследовано сущность и основные составляющие личностно-
ориентированного обучения на занятиях по обслуживающему труду в 
таблицах и схемах. 

Ключевые слова: личностно-ориентированый подход, личностно-
ориентированое обучение. 

 

The essence and basic constituents of the personality-oriented teaching is 
investigated at the lessons of manual labour in tables and schemes. 

Key words: personality-oriented approach, personality-oriented teaching. 

 

На сучасному етапі реформування освітнього процесу України 
актуальною постає проблема запровадження особистісно-орієнтованого 
навчання як однієї з педагогічних технології. Особистісно-орієнтований підхід 
покликаний допомогти студентам технологічних факультетів максимально 
виявити свої можливості, сформулювати мотивацію до навчання протягом 
життя, працюючи у школі. Загальна тенденція до формування професійних 



якостей вчителя трудового навчання вимагає розглядати його як багатогранну 
особистість, яка має всі можливості до самовдосконалення та творчого 
ставлення до професій. 

Змінився час, змінилися й вимоги до навчання студентів у вищій школі. 
Для розкриття та самореалізації особистості необхідно застосовувати нові 
методи навчання, спрямовані на максимальне розкриття здібностей сучасного 
вчителя трудового навчання до його професійної діяльності. Актуальність 
цього формується в проекті Концепції розвитку середньої освіти, де окреслено 
основну мету освіти ХХІ століття: «Освіта ХХІ століття – це освіта для 
людини. Її стрижень – розвивальна, культурологічна домінанта, виховання 
відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем 
практичного мислення, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне 
змінити не краще своє життя і життя своєї країни» [3]. 

Для реалізації цих положень в навчальному процесі велику роль відіграє 
комплексне використання існуючих і розробка нових дидактичних засобів, які 
мають бути погодженні з підручниками та навчальними довідниками. 

Невідповідність об’єму навчального матеріалу та часу, який виділяється 
для його засвоєння, ставить перед методикою навчання технології 
особистісно-орієнтованого навчання завдання розробки нових, інтенсивних 
методів і форм передачі знань. Вони направлені на підвищення ефективності 
та результативності навчання шляхом засвоєння студентами передових 
дидактичних ідей та сучасних засобів діяльності. При чому, студенти мають 
навчитися користуватись ними при узагальненні й систематизації знань на 
заняттях та в процесі підготовки до практичних та семінарських занять, а 
також під час самостійної підготовки. 

Ми розробили систему таких дидактичних засобів, які включають 
логічну систему узагальнюючих словесних таблиць і таблиць, що містять 
окремі компоненти структури технології, яка вивчається, та сприяють 
розвитку індивідуальних якостей студентів. Це такі матеріали. 

 

 



 

 

 

Особистісно-орієнтоване навчання – це загально дидактичний
принцип індивідуального підходу до учня

Особистісно-орієнтоване навчання – це навчання, центром
якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Це
визначення учня головною фігурою всього освітнього процесу

Особистісно-орієнтоване навчання – це навчання, в якому
особистість учня перебуває в центрі уваги вчителя, психолога, і
саме пізнавальна діяльність, а не викладання, є визначальною

Особистісно-орієнтоване навчання – надає кожному учневі, 
Опираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні
Цінності і суб”єктивний досвід, можливість реалзувати себе

В пізнавальній та інших видах діяльності (С.Подмазін)

Визначення поняття “ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НВЧАННЯ”



 
 

 

 

 

Роль вчителя в організації особистісно-орієнтованому
навчанні полягає в тому, щоб

Навчити учня бути критичним, до себе та до своїх дій, 
надати йому необхідний простір для самоактуалізації

особистості

Забезпечити учневі статус співавтора навчального
процесу, створити сприятливі умови для плідного

засвоєння знань

Актуалізувати мотиваційні ресурси стимулювати процес
формування і розвитику в структурі мотиваційної сфери
особистості учня гуманістично орієнтованих потреб,

мотивів, цілей

Орієнтуватись на внутрішній світ учня (потреби, почуття,
прагнення, ідеали, цінності тощо

Процес особистісно-орієнтовано навчання включає такі
с к л а д о в і

Створення умов для фізичного й емоційного благополуччя

Співпраця і співтворчість між учнями, з одного боку, і вчителем, з іншого

Створення умов для досягнення кожним учнем реально можливого для нього в даний
період рівня успішності

Пристосування методики навчання до навчальних можливостей учнів, максимально
можлива індивідуалізація

Створення умов для самопізнання, саморозвитку і самостійного навчання

Учень постає як суб”єкт навчання

Використання моделі особистісно-орієнтованого навчання дає
можливість розв”язати наступні проблеми

Створення “суб”єкт – суб”єктивних” стосунків між учителем та учнем

Створення умов для самостійної роботи учнів з вивченням
навчального матеріалу

Запровадження педагогіки співробітництва, співдружності, діалогу

Створення умов для роботи з дітьми з різним рівнем розумових
здібностей та індивідуальними ритмами



                   

 
 

 
 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ передбачає
диференційований підхід до навчання з

у р а х у в а н н я м

Рівня індивідуального розвитку учня

Підготовки учня з предмета

Задатків учнів

Здібностей учнів

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОЗВИТОК І САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
УЧНЯ

НАДАЄ КОЖНОМУ УЧНЕВІ, ВИХОДЯЧИ З ЙОГО ЗДІБНОСТЕЙ,
ІНТЕРЕСІВ, ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ І СУБ”ЄКТИВНОГО

ДОСВІДУ, МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ В НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ

СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ ВИБОРУ УЧНЕМ ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ,
ОСКІЛЬКИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ

БАЗУЄТЬСЯ НА ПРИНЦИПІ ВАРІАТИВНОСТІ

СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ УЧНІВ



 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ
І.С.Якіманська

Розкриття індивідуальності кожної дитини

Створення умов для їх розвитку з а с о б а м и

Формування критичності

Ініціативи

Самостійності

Творчості

Прояву в мисленні і поведінці

МАКСИМАЛЬНО РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДИТИНИ

СТИМУЛЮВАТИ ЇЇ ДО ОСОБИСТІСНО РОЗВИВАЛЬНОЇ
ТВОРЧОСТІ

УТВЕРДИТИ ПРИНЦИПИ СПРАВЕДЛИВОСТІ І ПОВАГИ

НАПОВНИТИ ЙОГО ВИСОКИМИ МОРАЛЬНО-ДУХОВНИМИ
ПЕРЕЖИВАННЯМИ

СУТТЄВО ГУМАНІЗУВАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

М А Є

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

З А Б Е З П Е Ч У Є

СТВОРЕННЯ НОВИХ МЕХАНІЗМІВ ВИХОВАННЯ

СТВОРЕННЯ НОВИХ МЕХАНІЗМІВ НАВЧАННЯ

Г Р У Н Т У Є Т Ь С Я

НА ПРИНЦИПАХ ГЛИБОКОЇ ПОВАГИ ДО ОСОБИСТОСТІ

САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Реалізація принципів особистісно-орієнтованого навчання
забезпечується через можливість

Вибору форм і методів опрацювання навчального матеріалу, способів контролю,
рефлексії, самооцінки (“в ідеалі” й індивідуального темпу навчання)

Реалізації кожним учнем права на особистісний смисл і цілі вивчення матеріалу,
трактування окремих положень образів

“Проходження” теми на “оглядовому”, “вибірковому” чи “поглибленому” рівнях

Вибору форми кінцевого продукту

Вибору шкільних предметів чи окремих занять

Навчання за індивідуальними семестровими чи навіть річними програмами й
планами



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяти зацікавленості кожного учня в роботі класу за допомогою чітко, зрозуміло та
доступно сформульованої мотиваційної установки

Використовувати різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності,
орієнтовані на конкретного учня

Стимулювання учнів до висловлювання, використання різних способів розв”язання
ситуативних завдань без страху помилитися чи отримати неправильну відповідь

Використовувати різноманітні види пізнавальної діяльності а також мотиваційний,
змістовно-операційний та вольовий компоненти пізнавальної самостійності школярів

Створювати на уроці такі педагогічні ситуації, які дають можливість кожному учневі
проявити ініціативу, самостійність, підтримувати прагнення учня знаходити власний

спосіб роботи, аналізувати та оцінювати роботу інших

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У
ТРУДОВОМУ НАВЧАННІ ВЧИТЕЛЮ Н Е О Б Х І Д Н О



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Присутній у розробці усіх
авторів

А.ХУТОРСЬКИЙ

С.ПОДМАЗІН
О.САВЧЕНКР

С.ПОДМАЗІН
Г.СЕЛЕВКО

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ

ОСОБІСТІСНОГО ЦІЛЕВИЗНАЧЕННЯ

СПІВРОБІТНИЦТВА

НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

САМООРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

ДІЯЛЬНОСТІ

ГУМАНІЗМУ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності,
орієнтованої на конкретного учня

Підтримки учня в його бажанні знаходити свій спосіб роботи.
Аналізувати роботу свою та інших учнів на уроці.

Створення педагогічних ситуацій на уроці, що дають змогу кожному учневі виявляти
ініціативу.

Самостійність у роботі.
Створення умов для природного самовираження учня.

Стимулювання учнів до висловлювань.
Використання різних способів виконання завдань без страху помилитися.

Одержати неправильну відповідь.

Створення атмосфери зацікавленості учня в роботі класу



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ У
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ НАВЧАННІ

ВЖИВАННЯ В ПЕВНИЙ ОБРАЗ;
СПРОБА ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

ВЖИВАННЯ В ОБРАЗ

СЛОВЕСНЕ БАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЧИНИ ЯВИЩА;
ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЕВРИСТИЧНІ ЗАПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

СИМВОЛІЧНЕ БАЧЕННЯ ЗВ”ЯЗОК МІЖ ЯВИЩЕМ ТА ЙОГО СИМВОЛОМ

ДАЄ ЗМОГУ АНАЛІЗУВАТИ, СТРУКТУРУВАТИ
МАТЕРІАЛ;

ВИЗНАЧАТИ СПІЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ

КОНСТРУЮВАННЯ ПОНЯТЬ,
ПРАВИЛ ТА ГІПОТЕЗ

ПОРІВНЯННЯ

ЗНАЙОМИТЬ З ТЕХНОЛОГІЄЮ
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О З Н А К И ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Засвоєння знань відбувається переважно під
час активної діяльності учнів

Учень усвідомлює мету уроку як важливу
особисто для себе

Залежність результативності навчання учня
від уміння використовувати індивідуальний
досвід дитини та задовільнити потреби

кожного учня

При застосуванні активних методів навчання
важливою є стадія еволюції, тобто

актуалізація знань окремого учня, групи,
класу в цілому

Сучасний урок – це продуктивний урок, на
якому учень відтворює набуті знання при

опануванні нового змісту

Право вибору дитиною завжди має
врівноважуватися усвідомленою
відповідальністю за свій вибір

Можливість на уроках навчитися
в ч и т и с ь

Надання школярам свободи вибору варіантів
завдань, способів їх виконання, форм звіту

за результати роботи

Оцінювання на уроках механізма творчості
учнів, завдяки якому досягається результат

Ефективне навчання не може бути
нудним

Найважливішим джерелом мотивації є
потреби та інтереси самих учнів



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРИЧИНИ НЕМОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЦІ

НЕОБХІДНІСТЬ ЗНАНЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА
СОЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЖНОГО УЧНЯ ІНДИВІДУАЛЬНО

ВИЯВЛЕННЯ ПСИХРЛОГІЧНИХ, ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЧИТЕЛЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ: ПСИХОЛОГА,

ЛІКАРЯ ТА СОЦІОЛОГА

НЕ МОЖЛИВІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЗАПАМ”ЯТАТИ ЇХ У ВЕЛИКІЙ
КІЛЬКОСТІ ДІТЕЙ

ПРИ УМОВІ ЗАПАМ”ЯТОВУВАННІ ВСІХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОЖНОГО
УЧНЯ, НЕМОЖЛИВІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ

ПІД ЧАС ТРИВАЛОСТІ УРОКУ

КЛАСНО-УРОЧНА СИСТЕМА



 
 

 

 

Отже, навчання студентів технології особиствсно-орієнтованого 
навчання дає змогу без зниження складності сприймати новий матеріал. 
Спеціально розроблена допомога у вигляді таблиць та схем – це не пряма 
підказка чи спрощення викладання матеріалу, а інструмент, за допомогою 
якого викладач підводить студентів до правильного розв’язку і тим самим 
здійснює навчальний процес. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО-
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙШКОЛІ

Розуміння студентами місця й ролі особистісно-орієнтованого навчання;
забезпечення особистісно-орієнтованої спрямованості викладання

академічних дисциплін

Формування в студентів позитивної мотивації до прагнення самостійно
оволодівати необхідними знаннями в даному напрямку

Пріоритет активних методів навчання, які спонукають студентів до самостійних
пошуків, педагогічного мислення та посилення практичної спрямованості
навчальних занять, що сприяють формуванню практичних умінь і навичок

професійної діяльності

Методичні особливості організації особистісно-орієнтованого навчання
п е р е д б а ч а ю т ь

Оволодіння вчителями теорією та методикою особистісно-орієнтованого
навчання

Забезпечення психологічного супроводу (підготовка анкет, проведення
опитування учнів і вчителів

Створення ситуації спіху

Побудова навчального процесу на партнерських засадах

Врахування їхнього суб”єктивного досвіду

Широке застосування активних та інтерактивних технологій

Забезпечення реальної участі школярів на всіх етапах діяльності

Розробку методичних матеріалів (стандарти, програми, підручники, 
посібники, роздатковий матеріал, технологічні карти тощо)

Під час навчального процесу оволодіння учнями уміннями й навичками
цілевизначення, планування, організації діяльності, її рефлексії, оцінки,

корекції
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