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ДО ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ  
ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ 

Головним завданням освіти у прийдешньому столітті, як вказано у 
Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи (проект), має стати 
підготовка особистості, що здатна до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє 
критично мислити, творчо використовувати набуті знання і вміння для 
розв’язання проблем. Адже сьогодні, як зазначає В.Г.Кремень [2], школа 
повинна навчити дитину не лише мислити, а й творчо продуктивно діяти, 
спираючись на набуті знання.  

Акцент нині чиниться на переході від педагогіки примусу й 
авторитарності, виховання слухняної безпорадності до педагогіки 
особистісно орієнтованої, педоцентриської, виховання критично мислячої 
творчої особистості. Суттєвими ознаками змін у цьому напрямку, на думку 
О.Я.Савченко[3], є навчання і виховання учнів з максимально можливою 
індивідуалізацією; створення умов для саморозвитку, самонавчання і 
самопізнання, осмислене визначення своїх можливостей і життєвих цілей, 
максимальна самореалізація особистості в майбутньому. Сьогодні важливим 
є оптимальне поєднання громадських вимог (“треба”) з учнівськими 
потребами (“хочу”), враховуючи також психофізіологічні можливості 
особистості (“можу”). 

Для реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання майбутній 
учитель має бути докладно ознайомлений із сучасними технологіями 
навчання і особливо технологіями індивідуалізованого навчання. Адже 
індивідуалізація (за Г.К.Селевком) [4] є стратегією процесу навчання, 
необхідним фактором формування індивідуальності. Індивідуалізація в 
педагогіці розглядається як: 1) принцип здійснення індивідуального підходу 
до учнів у процесі навчання (а індивідуальний підхід – врахування 
індивідуальних особливостей учнів); 2) освітня технологія, яка ґрунтується 
на принципі індивідуалізації. Індивідуалізованим же вважають навчання, яке 
здійснюється на засадах індивідуалізації із застосуванням відповідних 
особистісно зорієнтованих технологій, метою якого є розвиток індивіда 
згідно з його здібностями і у притаманному для нього темпі. Отже, 
індивідуалізоване навчання передбачає максимально можливу реалізацію 
позитивних природних задатків кожної дитини. 

Індивідуалізація як принцип навчання здійснюється в різній мірі в усіх 
технологіях навчання, тому індивідуалізацію навчання можна вважати 
“наскрізною технологією”. Проте є декотрі з них, які індивідуалізацію 
висувають основним засобом досягнення цілей навчання. Оскільки учень як 
особистість є центром педагогічного процесу, то й технології навчання 
мають бути підпорядковані меті його виховання, навчання і розвитку. Ці 
технології можна виділити в окрему групу, за своєю специфікою вони 



можуть бути віднесені до самостійної системи технологій 
індивідуалізованого навчання. 

Класичною з них (водночас і авторською) можна вважати вальдорфську 
(школу Р.Штейнера), що ґрунтується на ідеях гуманізму й “вільного 
виховання”. Вона являє собою систему самопізнання й саморозвитку 
індивідуальності у партнерстві з учителем. Основними концептуальними 
положеннями цієї школи є природовідповідність, пристосовані до дитини 
навчання і виховання, гармонійна єдність розвитку розуму (інтелекту), серця 
(естетичних почуттів), руки (практичних навичок) як аспектів освіти; 
авторитет педагога, що один працює з дітьми 8-9-ть років; єдине життя 
педагогів і учнів тощо. Зміст вивчається “по епохах”, тобто відбувається 
“занурення” у предмет вивчення протягом приблизно місяця. (Творчим 
розвитком такої методики “занурення” чи “поринання” у навчальний предмет 
є, на нашу думку, школа Щєтініна М.П., яка досягла завдяки цій технології 
відомих результатів). Особливими є й демократичні стосунки між учителем і 
учнем. Вони ґрунтуються на педоцентристській системі навчання і 
виховання, індивідуалізації, самостійності й самоконтролі, праві дитини на 
вільний вибір, праві на помилку тощо. Особливості технології школи 
Р.Штейнера виявляються найбільш ефективно в початкових класах. 

Моделлю індивідуалізованого навчання є також технологія 
саморозвитку, самоініціативи й самостійності дитини М.Монтессорі. 
Найбільш ефективно ця технологія виявила себе в дошкільному вихованні й 
у початковій школі. Слідом за Я.А.Коменським вона дотримувалась 
принципу природовідповідності, вважала, що виховання і навчання має бути 
індивідуальним і вільним та спиратись на дані спостережень за дитиною. 
Авторка вважала, що індивідуальний розвиток кожної дитини проходить у 
заданих природою і Богом генетичних межах і поетапно. Зокрема, у 3,5 – 4,5 
років дитині подобається писати, а в 4,5 – 5,5 – читати, отже треба створити 
дитині умови для самостійного набуття відповідних знань і вмінь. За умови 
такого підходу навчання не буде примусовим, а збігатися з природними 
бажаннями дитини. М.Монтессорі відмовилась від авторитарного навчання, 
повчальної педагогіки, єдиних навчальних програм, колективних уроків, які 
нівелюють індивідуальні здібності дитини, заважають просуватись своїм 
темпом, самореалізуватись. Девізи її педагогіки: “Допоможи дитині зробити 
це самій”, “Кожна дитина має право на свою індивідуальність і 
неповторність” і т.ін. 

У початковій школі домінуючою для застосування тією чи іншою мірою 
є спрямована на індивідуальність кожного учня технологія повного 
засвоєння, ідеї якої закладено Дж.Керроллом і Б.С.Блумом [7,8]. Найбільш 
прийнятна ця технологія саме в молодших класах у випадку репродуктивного 
навчання для засвоєння обов’язкового мінімуму знань, адже абсолютно 
кожен учень, незалежно від його здібностей, має засвоїти навички письма, 
читання, лічби. 

У традиційному навчальному процесі завжди фіксовані параметри умов 
навчання (однакові час на засвоєння інформації, спосіб і темп її подання) і 



нефіксовані результати навчання, для яких характерне значне різноманіття. 
Тому Дж.Керролл запропонував як змінні величини параметри умов 
навчання, а сталими вважати саме досягнення всіма учнями заданих 
результатів. При цьому виділяють три категорії учнів: 1) талановиті (5%), які 
можуть навчатись у високому темпі; 2) звичайні (90%), здібності яких до 
засвоєння знань визначаються витратами навчального часу; 3) малоздібні (3-
5%), які не в змозі досягти відповідного рівня навіть за значної витрати часу. 
Проте за умови правильної організації навчання, усуненні жорсткого 
обмеження у часі 95% звичайних учнів можуть повністю засвоїти зміст 
навчання. Кореляція між здібностями учнів і результатами навчання значно 
знижується, тобто високих результатів досягають учні навіть із здібностями 
нижче середніх. Отже, відмінною рисою технології повного засвоєння є 
фіксація заздалегідь визначених високих навчальних результатів, які мають 
досягти всі чи майже всі учні. А вихідним моментом є положення: всі учні 
здатні повністю засвоїти необхідний навчальний матеріал; завдання вчителя 
– правильно організувати навчальний процес, щоб надати учням таку 
можливість. 

Реалізація цієї технології передбачає точне визначення еталону 
(критерію) повного засвоєння інформації, уточнення цілей навчання всього 
курсу, складання переліку очікуваних навчальних результатів і відповідних 
тестів по всьому матеріалу. Критерій повного засвоєння має становити 90-
80% тезаурусу навчальної інформації, лише в цьому випадку досягаються 
високі навчальні результати, зберігається позитивна мотивація до навчання. 
Зниження критеріального рівня до 75% веде до втрати інтересу до предмета, 
погіршення результатів навчання. 

Далі вчитель має розділити навчальний матеріал на окремі розділи-
фрагменти (модулі чи навчальні одиниці) згідно з його змістовою цілісністю 
і тривалістю вивчення. По кожному модулю визначаються критерії 
засвоєння. Складаються проміжні тести діагностичного характеру, за 
результатами яких робляться лише оціночні судження (“засвоїв – не засвоїв”) 
без виставлення оцінок. Основне призначення цих поточних діагностичних 
тестів – виявлення сутності і обсягу подальшої корекційної роботи. 

Наступний крок вчителя полягає в розробці “корекційних” навчальних 
матеріалів, розрахованих на таку додаткову переробку інформації, що 
передбачає інші методи вивчення, альтернативні способи роботи учня. Після 
виконання учнями тесту з тими з них, що не повністю засвоїли матеріал, 
організується допоміжна, корекційна навчальна діяльність. З метою усунення 
окремих прогалин і утруднень у знаннях застосовується індивідуальна робота 
вчителя з учнем, або робота у мікрогрупах (найчастіше в позаурочний час за 
рахунок годин шкільного компонента проводяться індивідуальні 
консультації), організовуються взаємонавчання – використання допомоги 
учнів, які успішно засвоїли тему чи розділ. Цей тьютерський метод матиме 
більший ефект, якщо вчитель використовує при цьому ігрову діяльність. У 
молодших класах це особливо важливо, бо діти навчаються граючись. У 
такому випадку цікаво буде і тим учням, що навчаються, і тим, що навчають 



однокласників. Допоміжна робота завершується діагностичним тестом, після 
якого можлива ще й додаткова корекційна робота аж до повного засвоєння. 

У випадку незасвоєння більшістю учнів певної частини навчального 
матеріалу проводиться повторне його вивчення, проте спосіб викладу 
змінюється, залучаються інші види навчальної діяльності. Перехід класу до 
нової теми здійснюється лише за умови повного засвоєння попереднього 
матеріалу на належному рівні всіма чи майже всіма учнями. 

Єдиним критерієм оцінки знань і вмінь учнів є еталон їх повного 
засвоєння на рівні не лише їх відтворення, а й застосування. Водночас це є й 
критерієм роботи вчителя. 

Недоліком технології повного засвоєння є значна витрата часу: від 10% 
до 50% проти традиційної, однак у початковій школі з цим доводиться 
миритися, щоб забезпечити повноцінне вивчення матеріалу навіть на 
обмеженому пізнавальному рівні. (У старших класах вимога повного 
засвоєння застосовується не до всього матеріалу, а лише до певного мінімуму 
знань та вмінь. Діагностичний контроль обмежується двома спробами, після 
чого учні, що не досягли основних цілей, допускаються до вивчення 
наступного матеріалу). 

Відтак теорія і практика повного засвоєння ставить перед 
загальноосвітньою школою дилему: або скоротити обсяг виучуваного, 
зберігши часові межі навчання, або ж розширити ці межі, щоб забезпечити 
повноцінне засвоєння матеріалу. Остання позиція більш прийнятна в 
молодшій школі, де учні отримують початкові навички і мінімум знань, без 
яких не можна обійтись в майбутньому. Технологія повного засвоєння 
орієнтована на навчання репродуктивного типу, на не дуже високий рівень 
пізнавальної діяльності. У процесі роботи за зазначеною технологією перед 
учителем-практиком постають питання: як гнучко хоча б спорадично 
застосовувати у своїй роботі продуктивні методи навчання, як використати 
спеціальні розробки з розвивального навчання, як уникнути перевантаження 
учнів, як підвищити при цьому коефіцієнт корисної дії учительської праці 
тощо. 

Сучасні технології індивідуалізованого навчання являють собою рухливі 
системи, які зачіпають всі ланки навчального процесу: цілі, зміст, форми, 
методи й засоби.  

Технологія індивідуалізованого навчання, що охоплює різноманітні 
форми і методи самостійної роботи учнів, найбільш докладно і досить 
досконало розроблена І.Унт [5]. Авторка розробила критерії поділу учнів на 
групи в гетерогенному класі, виділила 4 параметри для індивідуальної 
навчальної роботи: навченість, научуваність, навчальні вміння і пізнавальні 
інтереси. Для окремих хворобливих дітей враховується ще й стан здоров’я і 
домашні умови. Ці критерії заслуговують на увагу. І.Унт запропонувала 
робочі зошити на друкованій основі, розробила навчальні завдання для 
самостійної роботи, інструкції до індивідуалізованої самостійної роботи. 
Майбутньому вчителю початкових класів необхідно ознайомитись з 



технологією І.Унт, адже привчати учнів до самостійного виконання класних і 
домашніх завдань необхідно вже з молодшого шкільного віку. 

Цікавою і корисною для майбутнього вчителя є концепція 
індивідуалізації навчання А.С.Границької [1], сутність якої полягає у такій 
організації класно-урочної роботи, за якої 60-80% навчального часу вчитель 
може виділити для індивідуальної роботи з учнями. При цьому враховуються 
фактори, що зумовлюють невстигання (прогалини в знаннях, ретардація в 
мисленні, низька працездатність, відсутність навичок навчальної праці тощо), 
а далі залежно від них організовується відповідна робота з окремими учнями. 
Структура уроку А.С.Границької оригінальна і нелінійна: спочатку навчання 
(частіше пояснення) всіх учнів класу, а далі паралельно відбувається два 
процеси: 1) самостійна робота з метою закріплення для тих учнів, які 
зрозуміли навчальний матеріал, і 2) індивідуальна робота (повторне 
тлумачення) для тих, хто цього потребує. З метою корекції і перевірки знань 
розробляються багаторівневі завдання з адаптацією навчального матеріалу. 
Адаптивна система навчання в школі дістала схвальну оцінку педагогів. 

Відомим став і педагогічний експеримент школи В.Д.Шадрикова [6] по 
застосуванню технології індивідуально-орієнтованого освітнього процесу. 
Суть його концепції: розвиток здібностей стає ефективним, якщо давати 
дитині завдання з їх поступовим ускладненням, мотивуючи процес набуття 
знань, але при цьому давати учню можливість працювати на доступному для 
нього рівні. Навчальний план, програми та методичні посібники розроблені 
для 6 рівнів, що дозволяє проводити навчання залежно від здібностей 
кожного учня. Здібності, за В.Д.Шадриковим, мають індивідуальну міру 
вираженості, що проявляється в успішності та своєрідності засвоєння і 
здійснення певних психічних функцій. Він зводить поняття “здібності” до 
здібностей щодо мислення, сприймання, пам’яті тощо. Здібності до навчання 
тісно пов’язані із загальними здібностями людини. Виходячи із власних 
здібностей, учень обирає відповідний рівень складності з кожного предмета, 
тому склад класів на паралелі змінний. Вибір рівня складності динамічний, 
не “назавжди”, а залежно від сьогоднішнього стану здібностей (затухають чи 
виникають). Шість рівнів складності завдань дозволяє навчати всіх дітей за 
індивідуалізованою технологією, що адаптована до здібностей учня, до його 
розвитку. Звичайно, технологія індивідуалізованого навчання, що 
ґрунтується на адаптації до здібностей учня, більш прийнятна для 
застосування в старших класах. Проте елементи її можна використати і в 
початковій школі (рівневе навчання залежно від здібностей учнів), але без 
формування класів змінного складу. 

Подальшим розвитком індивідуалізованого навчання стала технологія 
роботи над навчальним проектом, що виникла з ідеї вільного виховання 
(Д.Дьюї і В.К.Кілпатрик) і яка була засуджена за радянських часів. Сьогодні 
спостерігається відродження деяких складників цієї технології. Навчальне 
проектування передбачає роботу студентів у групі чи поодинці над 
розв’язанням якоїсь проблеми (за вибором), наприклад, екологічного 
характеру чи роботу з архівами. Ця технологія використовувалася при 



виконанні дипломних студентських наукових робіт тощо. Вона сприяє 
розвитку теоретичних, дослідницьких, пошукових, креативних здатностей 
студентів, реалізації їх здібностей і обдарувань. 

В деяких вузах України експериментувалась система організаційних 
форм навчання, яка поєднувала традиційну лекційну і семінарську форми, 
проте час на їх проведення відподився в різних групах різний. Як свідчить 
аналіз експериментальних даних, найбільш оптимальним виявився такий 
розподіл навчального часу: на лекційні заняття приблизно 40%, на занаття у 
підгрупах (практичні роботи і семінари) – 25%-30% і на індивідуальну 
роботу в кабінетах, бібліотеці, лабораторіях – 30%-35%. Індивідуальна 
робота (індивідуальні консультації) проводилась не примусово, а лише за 
бажанням студентів. Адже краще усвідомлюється інформація, що набута 
самостійно, якою студенти оволоділи як інструментарієм для розв’язування 
практично важливих завдань, а не “засвоїли” готові знання, наче їжу при 
перетравлюванні. 

Тому дистанційне навчання, за яким основний обсяг навчального 
матеріалу студенти вивчають самостійно, є досить перспективним. До того ж 
комп’ютерне спілкування значно економить час. 
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	Головним завданням освіти у прийдешньому столітті, як вказано у Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи (проект), має стати підготовка особистості, що здатна до самоосвіти й саморозвитку, яка вміє критично мислити, творчо використовувати набуті знання і вміння для розв’язання проблем. Адже сьогодні, як зазначає В.Г.Кремень [2], школа повинна навчити дитину не лише мислити, а й творчо продуктивно діяти, спираючись на набуті знання.
	Акцент нині чиниться на переході від педагогіки примусу й авторитарності, виховання слухняної безпорадності до педагогіки особистісно орієнтованої, педоцентриської, виховання критично мислячої творчої особистості. Суттєвими ознаками змін у цьому напрямку, на думку О.Я.Савченко[3], є навчання і виховання учнів з максимально можливою індивідуалізацією; створення умов для саморозвитку, самонавчання і самопізнання, осмислене визначення своїх можливостей і життєвих цілей, максимальна самореалізація особистості в майбутньому. Сьогодні важливим є оптимальне поєднання громадських вимог (“треба”) з учнівськими потребами (“хочу”), враховуючи також психофізіологічні можливості особистості (“можу”).
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