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Сучасна школа на всіх своїх рівнях звертається до особистісно орієнтованого 
навчання, як до однієї з можливих основ її перетворення. Особистісно орієнтоване навчання 
розглядається сьогодні як специфічна педагогічна діяльність створення учням оптимальних 
умов для розвитку їх потенційних можливостей, формування самостійності, здатності до 
самоосвіти, самореалізації. В статті розглянено основні аспекти особистісно орієнтованого 
навчання математики в контексті окремо взятого уроку. 
 
 

Соціально-політичні зміни, що 
відбуваються в українському суспільстві, 
потребують відповідного перенесення 
акцентів у освітній галузі. Нова освітня 
філософія визначила пріоритетні напрями 
педагогічної діяльності, серед яких особ-
ливої ваги набирає стратегія спрямування 
навчально-виховного процесу на форму-
вання духовного світу особистості, утверд-
ження загальнолюдських цінностей, 
розкриття потенційних можливостей та 
здібностей учнів, а також становлення 
професійної майстерності педагогів. Зав-
дання формування особистості перед-
бачають як головний критерій успішності 
навчання не лише знання, уміння, навички, 
функціональну підготовленість до виконан-
ня певних видів діяльності, але й виховання 
особистісних якостей: професійної спрямо-
ваності, суспільної активності, творчих 
умінь і здібностей, емоційної сфери. В 
зв’язку з цим значно підвищується роль 
навчання в особистісному розвитку і 
становленні людини, в наданні їй допомоги 
у розв’язанні життєвих проблем, само-
визначенні і самореалізації. Таким чином, 
змінюється підхід до навчання в сус-
пільстві, його соціальний зміст, характер, 
цілі і завдання, технології, стосунки 
учасників навчального процесу. 

Освіта неможлива без звернення 
до особистості. Справа лише в тому, 
яку роль відіграє особистість в цьому 

процесі – роль мети чи засобу. Процес 
гуманітаризації та гуманізації освіти 
означає відмову від моделі навчання, 
яка формувала особистість лише за 
соціальним замовленням держави, 
тобто розглядала її як засіб для 
досягнення заданих ззовні цілей. В 
системі традиційної освіти особистість 
сприймалась не в її самобутності та 
цілісності, а через призму функціо-
нально заданих параметрів – успіш-
ності, ,,правильної” поведінки, мотива-
ції та інше. “Освіта ХХІ століття – це 
освіта для людини” – зазначено в 
Концепції 12- річної середньої загаль-
ноосвітньої школи. Ось чому автори-
тарно-дисциплінарні моделі навчання 
змінюються на особистісно орієнтовані, 
суттєвими ознаками яких є навчання й 
виховання особистості з урахуванням 
усіх психічних та фізіологічних 
процесів, які протікають в організмі 
людини. Це створення умов для твор-
чості, саморозвитку та самовиявлення. 

Мета даної статті розглянути 
та узагальнити погляди на особистісно 
орієнтоване навчання в контексті нав-
чання математики, визначити основні 
вимоги до підготовки та проведення 
особистісно орієнтованого уроку 
математики. 

Питання інноваційних перетворень 
у навчанні, його гуманізації і демокра-
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тиизації, ролі особистості в освітньому 
процесі досліджувались в 60-90-х роках 
ХХ століття вітчизняними і зарубіж-
ними педагогами і психологами – 
К.А.Абульхановою-Славською, Ш.А.Амо-
нашвілі, Б.Г.Ананьєвим, О.Г.Асмоловим, 
Г.О.Баллом, В.П.Безпалько, Р.Бернсом, 
І.Д.Бехом, Л.І.Божович, О.В.Бондаревською, 
О.С.Газманом, В.В.Давидовим, В.І.Загвязин-
ським, І.О.Зимньою, І.А.Зязюном, Г.С.Кос-
тюком, С.В.Кульневичем, О.М.Леонтьєвим, 
А.С.Макаренком, А.Маслоу, В.Ф.Моргуном, 
Н.Г.Ничкало, О.М.Пєхотою, С.І.Подмазі-
ним, В.В.Рибалкою, К.Роджерсом, З.І.Слєп-
кань, В.В.Сєриковим, С.О.Сисоєвою, В.О.Су-
хомлинським, І.С.Якиманською та іншими. 

Сьогодні над проблемами особис-
тісно орієнтованого навчання та вихо-
вання працюють психологи і педагоги, 
зокрема Г.О.Балл, І.Д.Бех, О.В.Бонда-
ревська, С.В.Кульневич, О.М.Пєхота, 
С.І.Подмазін, В.В.Рибалка, З.І.Слєпкань, 
В.В.Сєриков, А.В.Хуторський, І.С.Яки-
манська та інші. 

Аналіз наукової літератури свідчить 
про те, що існуючі концепції особистісно 
орієнтованого навчання визначають його 
специфіку та відмінності від традиційного, 
предметно-орієнтованого навчання насам-
перед в тому, що знання і способи діяль-
ності, які засвоюються учнем, є не 
головною метою навчання, а лише засобом, 
умовою для реалізації потреби людини 
“бути особистістю” (І.Д.Бех, С.І.Подмазін), 
для реалізації особистісних функцій 
(Г.О.Балл, В.В.Сєриков), для становлення 
індивіда як людини культури (О.В.Бон-
даревська, С.В.Кульневич), для становлення 
індивіда як суб’єкта пізнання (І.С.Яки-
манська). 

Отже, аналіз наукових досліджень 
названих вище авторів, а також багатьох 
інших представників вітчизняної та 
зарубіжної педагогічної і психологічної 
науки дає нам можливість стверджувати 
що, особистісно орієнтоване навчання – це 
органічне поєднання навчання та 
індивідуально значимої діяльності 
людини, її життєвого досвіду. Особистісно 
орієнтоване навчання будується на прин-

ципі варіативності, тобто визначеній різ-
номанітності змісту та форм навчального 
процесу, вибір яких повинен здійсню-
ватися педагогом з урахуванням цілі роз-
витку кожної дитини, її психологічної та 
педагогічної підтримки в пізнавальному 
процесі і скрутних життєвих обставинах. 
Необхідно, щоб кожен учень мав право 
вільно обирати навчальні предмети, рівень 
їх вивчення та способи діяльності. 

Таким чином, основною особли-
вістю особистісно орієнтованого нав-
чання є перетворення учня в справж-
нього суб’єкта навчального процесу, 
який має можливість повноцінно реалі-
зувати в ньому свою індивідуальність, 
свій спосіб життєдіяльності, а вчитель 
при цьому виступає як організатор і 
координатор діяльності учня і забез-
печує його самовизначення в соціаль-
ному середовищі і збагачення системою 
гуманістичних цінностей. 

Зрозуміло, що організація особис-
тісно орієнтованого навчання потребує 
переорієнтації: від спрямованості на 
запам’ятовування готових знань необ-
хідно перейти до формування особис-
тісних новоутворень, вміння творчо 
навчатись, опрацьовуючи наукові знан-
ня і суспільний досвід стосовно до 
потреб практики. 

Математика має широкі можливості 
щодо інтелектуального розвитку учнів і 
формуючого впливу на особистість. До 
засобів, які володіють високим розвива-
ючим потенціалом, можна віднести 
проблемні ситуації, задачі з життєво-
практичним матеріалом, експерименти, 
дидактичні (рольові ігри), активні та 
інтерактивні технології. 

Основним структурним елемен-
том навчального процесу був та зали-
шається урок. Урок у новому розумінні 
слід розглядати, з одного боку, як засіб 
розвитку особистісних якостей учня, 
збагачення його суб’єктного досвіду, а 
з іншого – як середовище для повноцін-
ної навчальної діяльності. 

На основі аналізу відповідної літе-
ратури та власного досвіду викладання 
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математики вважаємо, що урок буде 
особистісно орієнтованим, якщо: 

- учень усвідомлює мету уроку 
як важливу особисто для себе (для 
цього учитель має дбати про мотивацію 
навчання на кожному уроці); 

- на уроці учень не лише щось 
вивчає, але й навчається вчитися; 

- стосунки учитель-учень, учень-
учень будуються на основі діалогу, 
співпраці, взаєморозуміння, підтримки та 
допомоги; 

- учень засвоює зміст освіти 
переважно під час активної діяльності; 

- учитель з розумінням 
ставиться до кожного учня, здійснює 
індивідуальний підхід; тактовний, 
відвертий, щирий, емоційний. 

При підготовці та проведенні 
таких уроків, учитель має розв’язати 
наступні завдання: 

- гармонійно поєднати пізнання, 
практичну діяльність та спілкування на 
уроці; 

- застосовувати різноманітні  форми 
та методи навчальної діяльності, які 
забезпечать використання суб’єктного 
досвіду учнів; 

- створити атмосферу зацікав-
леності кожного учня в індивідуальних 
та колективних результатах роботи; 

- використовувати різноманітні 
унаочнення, сучасні способи надання 
інформації; 

- стимулювати учнів до вислов-
лювань, власних способів виконання 
завдань з метою розвитку їх самостій-
ності, підвищення рівня активності; 

- використовувати протягом уроку 
дидактичний матеріал, який дозволить 
кожному учню обрати найбільш 
значущі для нього вид, рівень та форму 
змісту навчального матеріалу, що буде 
сприяти орієнтації на особистісний 
рівень навчальних досягнень; 

- заохочувати учнів знаходити 
свої способи діяльності, аналізувати 
діяльність інших учнів з точки зору її 
раціональності і ефективності; 

- створювати на уроці педагогічні 
ситуації спілкування, які дозволять кожному 
учню виявити ініціативу, самостійність у 
виборі способів роботи, що забезпечить 
умови для самореалізації і самовираження 
учнів; 

- включати якомога більше 
практичних завдань, прикладних задач; 

- використовувати самооцінюван-
ня та взаємооцінювання. 

Для підвищення ефективності на 
особистісно орієнтованому уроці 
математики необхідно використовувати 
діалогічні методи навчання. Учні повинні 
не лише сприймати інформацію вчителя, а 
співпрацювати з ним, висловлювати свої 
думки, своє розуміння змісту навчального 
матеріалу, обговорювати пропозиції інших, 
тобто приймати активну участь у 
розв’язуванні поставлених проблем. 

 Учні на уроці математики 
повинні не просто засвоювати певні 
зразки, а усвідомлювати, яким чином 
вони отримані, чому в їх основі лежить 
той чи інший зміст, якою мірою він 
відповідає не лише науковим знанням, а 
й особистісно значущим цінностям. 

Для забезпечення активності учня, 
через яку ми можемо сподіватися на 
розвиток його особистості, слід уникати 
домінування педагога і визнавати право 
учня на власну позицію, бути готовим 
самому теж змінюватись.  

Необхідною умовою ефективності 
особистісно орієнтованого уроку мате-
матики є використання в процесі роботи 
суб’єктного досвіду учня, який має бути 
узгоджений з науковим змістом навчаль-
ного матеріалу. Досить часто має місце 
неоднакове розуміння вчителем і учнями 
одного і того ж самого змісту інформації. 
Але в процесі роботи різні сприйняття і 
розуміння повинні бути синхронізовані. 
Тому робота з суб’єктним досвідом учня 
вимагає від вчителя спеціальної підготовки 
– не лише володіння основами математики 
як фундаментальної науки і уміннями 
трансформувати свої ідеї, але й здатністю 
аналізувати зміст тих знань із запропо-
нованої теми, якими учень вже володіє 
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внаслідок набутого ним суб’єктного досві-
ду. Головною функцією вчителя на 
особистісно орієнтованому уроці матема-
тики є не примушування, а переконання 
учнів у прийнятті тих ідей, які він 
пропонує з позицій науковості знання. При 
такому підході до проведення уроку його 
творцями і носіями наукового знання 
будуть самі учні, а не лише вчитель, що 
має місце в традиційній системі навчання. 

Відповідно, загальні завдання та 
засоби організації особистісно орієнто-
ваного уроку математики мають бути 
конкретизовані вчителем залежно від 
призначення уроку та його змісту, 
конкретного класу. 

Суттєвою також є роль емоцій в 
процесі навчання. Емоційна віддача 
вчителя в умовах зниження мотивації 
учіння, зростаючого прагматизму стає 
особливо важливою. Серед факторів, 
що призводять до негативних емоцій у 
процесі навчання, учні наводять 
наступні: несправедливість, необ’єктив-
не оцінювання результатів навчання, 
авторитарний, диктаторський тон спіл-
кування, відсутність емоційного забарв-
лення, монотонність викладання, бай-
дужість, нервовість. І дуже часто нелю-
бов до вчителя переноситься і на пред-
мет, який він викладає. Тому щоб 
створити сприятливий педагогічний 
клімат учитель має шукати ефективні 
емоційні стимули. Серед таких можна 
назвати наступні: доброзичлива реакція 
на помилки та хибні уявлення учнів; 
гумор, посмішка, жарт; поміркована 
емоційність; відступи від теми, пов’я-
зані з життям, практикою, іншими 
предметами; вплив на мотиви учіння; 

робота на уроці в режимі співпраці, 
співтворчості; дотримання дзвінків. 

Отже, педагогічна технологія в 
контексті особистісно орієнтованого 
навчання є авторською та принципово 
„неінваріантною”, оскільки передбачає 
власне довизначення особливостями 
конкретної навчальної ситуації. 

На нашу думку, перспективи 
особистісно орієнтованого навчання 
полягають в тому, що його повсюдне 
впровадження в педагогічну практику 
дозволить змінити роль і місце освіти в 
суспільстві, її соціальну значущість, 
характер, цілі і завдання, зміст і техно-
логії і переосмислити саме поняття 
“освіта”, а також забезпечити гармонію 
людини з собою та з оточуючим світом. 
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Summary. The contemporary school at all levels addresses to personally rough training, as to 

one from possible bases of its transformation. Personally training discuses today as specific 
pedagogical activity of establishment conditions for development of pupils, them optimum of potential 
opportunities, formation of independence, abilities to self-education, self-realization. In article the 
basic aspects of personally focused training to mathematics are considered. 
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