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ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В СІЛЬСЬКІЙ ШКОЛІ 

Пройшли ті часи, коли стверджували, що всіх без виключення дітей і в 
місті і в селі можна навчити всьому і добре. І якщо це дуже серйозна 
проблема для міських шкіл, то що говорити про інтелектуальну базу 
сільської провінції. 

В умовах групового способу навчання вчитель працює в середньому з 
20-30 учнями. При цьому він може, якщо дозволяє кваліфікація і досвід, на 
високому рівні викладати свій предмет, застосовуючи технічні і наочні 
засоби, а також різні методики, прийоми і методи. Але він ніколи не може і 
не зможе: 

1) кожного учня своєчасно перевірити з кожної вивченої теми; 
2) своєчасно коректувати засвоєння програмного матеріалу; 
3) безпосередньо на уроках задовольнити підвищений інтерес 

встигаючих і обдарованих; 
4) систематично залучати дітей до самостійної роботи з новим 

навчальним матеріалом, готувати їх до самоосвіти; 
5) успішно вирішувати проблеми виховного характеру. 
Успіх навчальної діяльності багато в чому залежить від пристосування 

темпу роботи в школі до можливостей кожного учня, його здібностей. Отже, 
ефективне навчання не можна здійснювати без індивідуалізації. Та в масовій 
сільській школі індивідуалізація найчастіше ототожнюється з груповою 
диференціацією на різних етапах уроку, здебільшого на етапі засвоєння знань 
та з додатковими заняттями з відстаючими учнями. На наш погляд, це, так би 
мовити, початкова ланка всього процесу індивідуалізації. Адже 
диференціація – це, по-перше, “врахування індивідуальних особливостей 
учнів у тій формі, коли учні групуються на основі цих особливостей для 
окремого навчання і яка виявляється через зміни змісту, тривалості завдань, 
засобів методичної підтримки учнів відповідно до їх готовності навчатися.“ 
(3,412) Як свідчить аналіз опитування вчителів сільських шкіл, проведеного в 
рамках науково-дослідницької роботи “Педагогічні основи та дидактичне 
забезпечення індивідуального навчання сільських школярів”, переважна 
більшість респондентів (70,8%) стверджують, що традиційна класно-урочна 
система навчання не спроможна задовольнити інтелектуальні запити і 
можливості дитини. Отже, вона потребує удосконалення. На наш погляд, це 
можливо домогтися тільки шляхом оптимізації організації навчальної 
діяльності, тобто, збалансованого поєднання індивідуальних і колективних 
форм в навчанні кожного учня без винятку. 

Вчителям пропонувалося розглянути цю проблему з точки зору 
можливого доповнення традиційної колективної системи навчання 



індивідуальними формами. Розуміючи їх високу ефективність для навчання 
кожної дитини, майже всі вчителі (91,3%) висловилися за доцільність 
впровадження індивідуальних форм роботи в сільській школі і дев’яносто 
двома відсотками голосів підтвердили думку про обов’язкове поєднання 
індивідуальних форм навчання з колективними. Отже, теоретичні 
припущення щодо такої оптимізації підтверджуються думками вчителів-
практиків. 

Сучасні педагоги, психологи доводять, що саме в молодшому шкільному 
віці відбувається бурхливий розвиток пізнавальних інтересів, які в старшому 
віці переходять у сформовану інтелектуально-профільну та соціально-
культурну орієнтацію. Тому індивідуалізація в початковій школі повинна 
розглядатися як своєрідний комплекс організаційних, дидактичних та 
методичних прийомів особистісно орієнтованого характеру, який передбачає 
створення таких умов, за яких кожен учень міг би повністю оволодіти 
змістом державних програм освіти, гармонійно розвиватися відповідно своїх 
інтелектуальних можливостей, природних нахилів та інтересів. Тим більше, 
що 82,6 % учителів-практиків свідчать, що їхні діти хотіли б навчатися 
індивідуально. “В навчально-виховному процесі дві фігури центральні – 
учитель і учень. Адже цей процес здійснюється через їх взаємодію, і, що 
найголовніше, - на принципах партнерства.”(2, 64). Отже, дуже важливими є 
завдання оптимальної організації цього партнерства, щоб і вчитель і учень 
відчували себе комфортно в процесі своєї взаємодії. З одного боку, вчитель 
бачитиме позитивні результати свого учня, навіть відстаючого. З другого 
боку, учень не відчуватиме певного насильства, якщо форми і методи 
навчання вчитель пристосовуватиме саме до його можливостей. Кінцевою 
ціллю формування якісної навчальної діяльності є становлення учня як її 
суб’єкта, досягнення такого рівня школярами, коли вони стають здатними 
самостійно визначати ціль діяльності, коли вони можуть планувати свої дії, 
співвідносити отримані результати з поставленими цілями, тобто самостійно 
здійснювати навчальну діяльність” (1, 123).  

Звичайно, індивідуальна форма навчання, як форма майже самостійного 
набуття знань, більш доступна старшим школярам, і з боку вчителя вона 
підкріплюється здебільшого консультативною допомогою. В молодших 
класах така форма має свою специфіку. Вона майже не виходить за рамки 
уроку, і вчитель при цьому відіграє активну керівну роль. Підвищення 
ступеня самостійності школярів передбачає, що комплекс завдань і 
методичні прийоми безпосередньо вплинуть на позицію учня, перетворюючи 
його із пасивного виконавця чужої волі в активного творця навчального 
процесу. Саме в такій позиції розширюється сфера застосування учнями 
раніше засвоєних знань і вмінь, проявляється самостійність у виборі способів 
розв’язання завдань, перенесення їх з одного предмета на інший, що дозволяє 
учневі оволодіти умінням учитися. Ще Ушинський радив привчати учнів до 
самостійної навчальної роботи з 1 класу під безпосереднім керівництвом і 
наглядом вчителя. “Вчителі спочатку повинні навчити дитину вчитися, а 
потім доручити цю справу їй самій” (4, 255).  



У навчанні самостійна пізнавальна активність настільки важлива, що без 
неї не можуть бути досягнуті соціально і особистісно обумовлені цілі. Але як 
і в суспільно-соціальній практиці людей, так і в навчанні абсолютно повна 
самостійність неможлива. Тому її слід оцінювати з урахуванням того, в якій 
мірі об’єктивно необхідна участь у навчанні інших людей, в першу чергу 
вчителя. Саме така самостійність може бути визнана оптимальною” (2, 65). 
Ми вважаємо, що суть індивідуальної роботи в школі правомірно розглядати 
в єдності двох функцій: у вигляді організаційної форми навчання і у вигляді 
діяльності учня в напрямі досягнення та застосування знань, умінь, навичок 
без сторонньої допомоги. 

Оптимізації засвоєння знань учнями сприяє використання різноманітних 
прийомів і методів залучення учнів до виконання індивідуальних 
самостійних робіт. Самостійність у навчальному процесі формується у 
значній мірі за допомогою цих індивідуальних завдань, задач та самостійних 
робіт. Їх можна використовувати у процесі вивчення майже всіх шкільних 
предметів. Необхідними умовами таких робіт є: 

1) наявність мети; 
2) виконання моторних дій і мислительних операцій; 
3) опосередковане керівництво за допомогою завдання вчителя чи 

навчального посібника (підручника, інструктивної картки тощо). 
Такі індивідуальні завдання є основою багатьох індивідуальних форм 

навчання: на уроках, у позаурочний час, в заняттях у шкільних майстернях, 
на навчально-дослідних ділянках, у міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатах. Вони можуть бути з різним дидактичним навантаженням і з 
будь-яким навчальним змістом. 

Якщо розглядати індивідуальну навчальну діяльність у процесі 
засвоєння провідних понять і вмінь, то тут важливим завданням є 
дотримання методичних умов з використанням доступних джерел знань, з 
урахуванням реального навчального часу як на уроці, так і позаурочний час. 
При цьому не потрібно намагатися давати надмірно багато індивідуальних 
завдань, щоб не створити несприятливий вплив на процес засвоєння учнями 
тих чи інших понять. 

Вирішальним фактором для оптимізації застосування індивідуальних 
форм у процесі навчання є їх зміст, який повинен сприяти формуванню 
провідних понять та вмінь, але стосуватися несуттєвих деталей знань. 

Друга важлива умова полягає у правильному виборі джерела знань, яке 
найбільше відповідає меті даного завдання. Воно повинно відзначатися 
простотою і доступністю отримання учнем необхідної інформації. Це у свою 
чергу запобігає перевантаженню учнів, тому що на виконання таких завдань 
витрачається більше навчального часу в порівнянні з часом, коли пояснює 
вчитель. 

Вимоги до оптимізації організації навчального процесу за допомогою 
індивідуальних форм навчання можна класифікувати за ознаками: 

1) характеру пізнавальної діяльності; 
2) джерел придбання знань; 



3) рівнів самостійності; 
4) дидактичної мети. 
Спостереження свідчать, що оптимізація організації навчання учнів 

можлива за умови необхідного контролю і оцінки його результатів. Якщо 
робота не оцінюється, то це призводить до безвідповідального ставлення до 
навчання і відповідно до зниження ефективності всього навчально-виховного 
процесу. Ось тому чіткість завдань обумовлює в значній мірі правильність 
відповіді, яку можна легко оцінити. 

Починати підготовчу роботу до втілення в навчальний процес сільської 
школи, як I, так і II-III ступенів, різних форм індивідуального навчання та 
поєднання їх з традиційними груповими слід з пояснення переваг кожної 
такої форми, уважно прислухаючись до думки вчителів, батьків, учнів. 
Основним критерієм при цьому повинно бути підвищення якості і 
результативності навчання кожної дитини. 
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