
Індивідуалізація 
навчання ; 
робота над 

результатом.



• Виникнення проблеми індивідуального 
підходу простежується ще в ранньому 
середньовіччі :



Індивідуалізація 
навчання 
є  однією із форм 

організації навчального
процесу, яка
спрямована на 

організацію
діяльності  з 

урахуванням 
індивідуальних 
відмінностей та 
особливостей кожного 
учня, для їх становлення 
як особистості.



Індивідуалізація 

трактується як 

педагогічний принцип ,де 
повинні  враховуватися

індивідуальні  особливості 
кожного учасника навчально –
виховного процесу

(М.В.Володько)



• Зміст поняття
“індивідуалізація” у 
багатьох авторів
різниться й 
залежить у кожному 
випадку від цілей та 
засобів навчання.

Існують різні підходи щодо визначення
поняття “індивідуалізація навчання”. 



• Індивідуалізація передбачає: 

• Індивідуальну
орієнтовану допомогу учням в 
усвідомленні власних потреб, 

інтересів, цілей навчання

• Створення умов для 
вільної реалізації завданих

природою  здібностей і 
можливостей;

• Підтримку учня у творчому
самовтіленні;



Допоможи мені це 
зробити самому ,
нічого не роблячи за 
мене, спрямуй у 
потрібне річище ,
підштовхни  до
рішення, 
а все інше 

я зроблю сам.
М.Монтессорі



• Індивідуалізація навчання – це
система засобів, яка сприяє

•

. Сприяє розвитку самосвідомості, 
самостійності й відповідальності



• Чушатину продовж…



• В рамках розгляду сутності поняття
“індивідуалізація навчання” треба обговорити
такі категорії, як “індивід”, “людина”, 
“особистість”, “індивідуальність”. 







• Індивідуальність виявляється яскраво або 
малопомітно в інтелектуальній, емоційній, 
вольовій сфері  або ж відразу у всіх сферах  
психічної  діяльності.

• Соціальні якості  виявляються  своєрідно,   
унікально і неповторно.

• Уніфікована система навчання породила  
“середнього учня” і призвела до кризи 
саморозвитку  та самореалізації особистості.



• Трактування понять: 

• “ Індивідуалізація навчання “-педагогічний принцип 
побудови системи відносин учня з учителем, в  якій 
особливого  значення набувають  якості :  самостій-
ність,  ініціативність, дослідницький або пошуковий 
стиль   діяльності,  творчість,  упевненість,  культура 
праці.

• “Індивідуалізоване навчання” здійснюється за  інди-
відуальними програмами,  змістом, формами  конт-
ролю, передбачає   всебічне вивчення особливостей 
учнів, їх інтересів  і можливостей.                                            

• “Індивідуальне навчання”- модель, в якій вчитель 
адаптує  зміст програми, методи, темп діяльності і 
взаємодіє з одним учнем.                                       



• Технології  індивідуалізації   охоплюють  всі 
ланки навчального процесу:  цілі, зміст, ме-
тоди і засоби.

• Педагогічна  технологія  повинна  орієнтува-

тись на визнання індивідуальності учня, яка 
обумовлюється  рівнем  розвитку   кожного     
(рівень навченості,  тип мислення та ін.).

• Головною умовою успішної педагогічної діяль-
ності є  вивчення та діагностика вчителем усіх 
індивідуальних особливостей учнів  класу.   



• Індивідуалізація являє собою облік психо-
логічних, фізичних якостей та станів учня:

• 1.Психофізіологічні  властивості  нервової   
системи і мозку: тип вищої нервової діяль-
ності ( види темпераменту);  сила,   рухли-
вість, лабільність,врівноваженість,    дина-
мічність та ін.

• 2.Психічні процеси: увага, інтелект, мислен-
ня, сприйняття.



• 3.Особистисні характеристики:    емоційно-
вольова сфера; риси характеру, акцентуації, 
мотивація, потреби, здібності.

4. Навченість- успішність у навчанні, рівень 
навчальних  досягнень, ступінь  сформова-
ності загальнонавчальних умінь і навичок.

5. Фізичний стан (постійні або тимчасові    

дефекти органів чуттів).



• Найбільш результативні практичні методи:

• багаторазове  повторення  дій  або    видів 
діяльності з метою їх засвоєння, яке супро-
воджується контролем і коригуванням;

• виконання тренувальних вправ, лаборатор-
них і практичних робіт;

• Створення ілюстрацій, схем, графіків, 
таблиць;

• здійснення досліджень, пошукових завдань 
та проектів.



Педагогічна підтримка передбачає: 

індивідуально-орієнтовану допомогу учням 
в  усвідомленні  власних  потреб,  інтересів,   
цілей навчання;

створення умов для реалізації здібностей;

сприяння учневі у творчому самовтіленні ;

допомога вчителя у рефлексії.



Активне впровадження сучасних методів 
навчання, особливо дослідницьких, потре-
бує, щоб вчитель був творчою особистістю, 
втілював у собі риси кваліфікованого фахів-
ця і досвідченого педагога, здатного твори-
ти і діяти у сучасному інформаційному 
суспільстві.

БАЖАЮ УСПІХІВ!    ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Костюк Ніна Іванівна

Викладач української мови та літератури вищої категорії

ДНЗ “Уманський професійний аграрний ліцей”


