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Діти повинні не лише отримувати готові знання. 
Дайте їм нагоду самим досліджувати та аналізувати, 

практично працювати і, вправляючись, вони охочіше вчитимуться. 
Проф. Трейсі (Торонто, 1895 р.) 

 

Інтеграція України до європейського освітнього простору зумовила 

визнання та прийняття Україною пріоритетних положень Болонської 
декларації. К. О. Баханов у зв’язку з цим говорить: «Інтеграційні процеси в 

Європі, до яких прагнула залучитися і Україна, яка щойно здобула 

незалежність, вимагали зведення до єдиних вимог як певних показників 

розвитку країн, так і нормативних документів. Тому створення власних 

освітніх стандартів, їх узгодження із загальноєвропейськими підходами 

стало невід’ємною складовою інтеграції України до європейського 

освітнього простору» [1, с. 8–9]. 

Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні 
умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина 

України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати й 

навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної 
культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати 

суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як 

невід’ємну складову європейської та світової спільноти [2, с. 12]. 

Процес навчання історії має на меті насамперед розвиток 

індивідуальності школяра, його особистісних якостей [3, с. 10]. За 

визначенням О. Турянської: «Технологія особистісно-орієнтованого навчання 

передбачає такі вузлові моменти навчального процесу: а) проектування 

вчителем цілей навчання; б) вибір компонентів змісту навчання; 

в) визначення методів і засобів» [4, с. 27]. Тобто дотримання цих 

компонентів допоможе вчителеві історії реалізувати особистісно-

орієнтоване навчання на своєму уроці. 
Реалізація особистісно-орієнтованого навчання на уроках історії 

створює сприятливі умови для формування творчої особистості учня. 

Результатом реалізації особистісно-орієнтованого підходу під час навчання 

історії має стати формування творчої, свідомої, активної особистості, у 

якої сформовані основні предметні компетенції: хронологічна, просторова, 

аксіологічна, мовленнєва, логічна, інформаційна. 

Можна зробити висновок, що на особистісно-орієнтованому уроці 
історії вчитель навчає вчитися, через надання учню можливості вибору 

способів просування до визначеної мети, адже «неможливо всього 

навчитися, але можна навчити вчитися». І урок історії є досить 

сприятливим для реалізації такої цілі, а її реалізація веде до формування, 



становлення особистості учня. Під час проведення особистісно-

орієнтованого уроку історії, вчитель не просто є уважним до думки учнів, 

він разом з ними здійснює рівноправну діяльність з пошуку та відбору 

змісту наукового знання, яке підлягає засвоєнню. 
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