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Розглядається питання побудови індивідуальних освітніх траєкторій для учнів за-

гальноосвітніх навчальних закладів. Наводяться методичні рекомендації для вчителів 
щодо розробки й впровадження у навчальний процес індивідуальних освітніх траєкто-
рій на прикладі вивчення геометрії. 
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Постановка проблеми. Останнім ча-

сом у системі освіти України відбуваються 
суттєві зміни. Основна ідея оновлення по-
лягає у тому, що освіта має стати більш ін-
дивідуальною, функціональною й ефектив-
ною. Одним із напрямків реформування 
сучасної освіти є розробка й впровадження 
профільного навчання в старшій школі. 

Профільне навчання – це засіб диферен-
ціації та індивідуалізації навчання, який 
дозволяє за рахунок змін у структурі, змісті 
та організації навчального процесу більш 
повно враховувати інтереси, нахили й здіб-
ності учнів, створювати умови для навчан-
ня старшокласників у відповідності до їх-
ніх професійних інтересів і намірів у від-
ношенні до продовження освіти. Кінцева 
мета профільного навчання – самовизна-
чення, зокрема особистісне і професійне. 

Однією з цілей профільного навчання є 
спрямування навчального процесу на реа-
лізацію особистісно-орієнтованого підходу, 
який дозволяє вибудовувати для кожного 
учня індивідуальну освітню траєкторію. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блему проектування та реалізації індивіду-
альних освітніх траєкторій розглядали у 
своїх роботах О.Б.Воронцов, Т.М.Ковальо-
ва, К.О.Олександрова, Г.М.Прозумєнтова, 
Н.В.Рибалкіна, Н.М.Суртаєва, О.Н.Тубель-
ський, А.В.Хуторський, І.С.Якиманська та ін. 

А.В.Хуторський визначає індивідуаль-
ну освітню траєкторію як персональний 

шлях реалізації особистісного потенціалу 
кожного учня в освіті [5]. Під особистісним 
потенціалом учня розуміють сукупність 
його здібностей: пізнавальних, творчих, 
комунікативних тощо. Процес виявлення, 
реалізації та розвитку здібностей учня від-
бувається в ході просування учня за влас-
ною освітньою траєкторією. Головну роль 
серед здібностей відводять тим, завдяки 
яким учень може створювати нові освітні 
продукти, тобто творчим здібностям. Важ-
ливим є те, що під час вивчення теми учень 
матиме змогу вибору: ознайомче, вибірко-
ве або розширене засвоєння теми. Як на-
слідок, освітні продукти учнів будуть відрі-
знятися як за обсягом, так й за змістом. 

Н.М.Суртаєва розглядає індивідуальну 
освітню траєкторію як певну послідовність 
елементів навчальної діяльності кожного 
учня щодо реалізації особистісних освітніх 
цілей, які відповідають їх здібностям, мож-
ливостям, мотивації, інтересам. Така діяль-
ність здійснюється за допомогою коорди-
нуючої, організуючої, консультуючої діяль-
ності вчителя при взаємодії з батьками уч-
нів [2]. 

Індивідуальні освітні траєкторії мо-
жуть бути довгостроковими (на навчаль-
ний рік) та короткостроковими (на тему, 
чверть, семестр). 

Зазначимо, що навчання учнів за інди-
відуальними освітніми траєкторіями в умо-
вах класно-урочної системи є досить скла-
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дним процесом. На нашу думку, перехід до 
організації такого навчання під час вивчен-
ня математики треба здійснювати поетап-
но: 

1 етап (5-6 класи): внутрішня диферен-
ціація навчання; 

2 етап (7-9 класи): внутрішня диферен-
ціація навчання та створення власних осві-
тніх траєкторій для найбільш встигаючих 
учнів; 

3 етап (10-11 класи): зовнішня дифере-
нціація навчання та створення власних 
освітніх траєкторій для кожного учня. 

Робота вчителя на першому етапі (5-
6 класи) є найбільш поширеною та перед-
бачає проведення внутрішньої диференціа-
ції для учнів як під час проведення уроку, 
так і під час виконання домашнього за-
вдання. 

Мета статті – розглянути технологію 
побудови індивідуальних освітніх траєкто-
рій для учнів на другому та третьому ета-
пах на прикладі вивчення геометрії. 

Виклад основного матеріалу. Зазна-
чимо, що на другому етапі (7-9 класи) інди-
відуальну освітню траєкторію учня визна-
чає учитель, складає для нього індивідуаль-
ну програму вивчення теми та доводить її 
до відома учня в позаурочний час. Така ін-
дивідуальна програма має містити наступні 
складові: результати, які учень має досяг-
нути; етапи, які учень має пройти для дося-
гнення зазначених результатів, та час на їх 
проходження; задачі, які учень має розв’я-
зати; рівень сторонньої допомоги та заходи 
контролю на кожному етапі вивчення теми. 

Дослідження, яке ми проводимо на базі 
спеціалізованої школи № 17 м. Черкаси, 
свідчить про те, що під час вивчення гео-
метрії в 7-9 класах за підручниками авторів 
М.І.Бурди і Н.А.Тарасенкової можливо й 
доцільно складати та впроваджувати в на-
вчальний процес освітні траєкторії для най-
більш здібних до математики учнів. 
Структура даних підручників вигідно вирі-
зняється від інших підручників з геометрії 
тим, що дозволяє учителю без використан-
ня додаткової літератури організувати для 
учнів навчання за власними освітніми трає-
кторіями. Кожен розділ розпочинається 

передмовою з переліком передбачуваних 
пізнавальних результатів «У розділі дізнай-
тесь», яких має досягнути учень. Розділ 
поділено на параграфи. Навчальні тексти 
параграфів написано так, щоб залучити уч-
нів до співпраці. Виклад теоретичного ма-
теріалу починається з опису практичних 
дій, виконання або розгляд яких приведуть 
учнів до нового поняття. У кожному параг-
рафі є також рубрика «Дізнайтеся більше», 
яка дозволяє учням розширити свої знання 
з теми та ознайомитися з цікавими істори-
чними відомостями. У тексті міститься ти-
пова задача та зразок її розв’язування. За-
дачі в підручнику представлені в достатній 
кількості та мають чотири рівні складності. 
Завершується розділ рубрикою «Перевірте, 
як засвоїли матеріал розділу», яка містить 
контрольні запитання узагальнювального 
характеру і тестові завдання. 

Загальний план індивідуальної освіт-
ньої траєкторії з геометрії за цим підручни-
ком може мати такий вигляд. 

1. Опрацювання передмови «У розділі 
дізнайтесь», визначення результатів, яких 
необхідно досягнути під час вивчення цієї 
теми. 

2. Ознайомлення з назвами парагра-
фів, які входять до даної теми, та кількістю 
уроків, що відводяться на їх вивчення. 

3. Складання конспекту до кожного 
параграфа. 

4. Обов’язкове розв’язування задач 2 
рівня (усно), 3-4 рівня та задач рубрики 
«Застосуйте на практиці» (письмово). 

5. Опрацювання рубрики «Дізнайтеся 
більше» та виконання творчих завдань. 

6. Виконання завдань рубрики «Пере-
вірте, як засвоїли матеріал розділу». 

7. Написання контрольної роботи. 
Наведемо приклад створення освітньої 

траєкторії для учня 7 класу за темою «Три-
кутники» [1]. Дана тема досить велика за 
обсягом матеріалу, що вивчається. Тому її 
поділено на дві підтеми, перша з яких «Пе-
рша і друга ознаки рівності трикутників». 
Освітня траєкторія цієї підтеми може мати 
наступний вигляд. 

Урок 1-2. Трикутник і його елементи. 
Теоретичне завдання. Опрацюйте руб-
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рику «У розділі дізнаєтесь». Опрацюйте 
§ 10 та складіть конспект за наступним 
планом. 

1. Трикутник. Класифікація трикутни-
ків за сторонами та кутами. 

2. Нерівність трикутника. 
3. Периметр трикутника. 
4. Медіана, висота і бісектриса трикут-

ника. 
Практичне завдання. Розв’яжіть задачі 

№ 12-28 (усно), № 29-50 та № 51, 52 руб-
рики «Застосуйте на практиці» (письмово). 
Виконайте експрес-контролі № 12 і 13 [3]. 

Творче завдання. Опрацюйте рубрику 
«Дізнайтеся більше». Підготуйте доповідь 
на тему «Трикутники навколо нас». 

Урок 3-5. Властивості кутів трикутни-
ка. 

Теоретичне завдання. Опрацюйте § 11 
та складіть конспект за наступним планом. 

1. Теорема про суму кутів трикутника 
та наслідки з неї. 

2. Зовнішній кут трикутника та його 
властивості. 

Практичне завдання. Розв’яжіть задачі 
№ 6-21 (усно), № 22-50 та № 51-53 рубрики 
«Застосуйте на практиці» (письмово). Ви-
конайте експрес-контролі № 14 і 15 [3] та 
самостійну роботу № 3 [4]. 

Творче завдання. Опрацюйте рубрику 
«Дізнайтеся більше». Підготуйте доповідь 
на тему «Етапи математичного досліджен-
ня». 

Урок 6. Рівність геометричних фігур. 
Теоретичне завдання. Опрацюйте § 12 

та складіть конспект за планом. 
1. Рівні фігури. Приклади рівних фігур. 
2. Рівні трикутники. 
Практичне завдання. Розв’яжіть задачі 

№ 8-17 (усно), № 18-26 та № 27 рубрики 
«Застосуйте на практиці» (письмово). Ви-
конайте експрес-контроль 16 [3]. 

Творче завдання. Опрацюйте рубрику 
«Дізнайтеся більше». Підготуйте доповідь 
на тему «Рівні фігури у навколишньому 
світі». 

Урок 7-10. Перша ознака рівності три-
кутника. 

Теоретичне завдання. Опрацюйте § 13 
та складіть конспект за планом. 

1. Перша ознака рівності трикутників. 
2. Друга ознака рівності трикутників. 
Практичне завдання. Розв’яжіть задачі 

№ 7-22 (усно), № 23-49 та № 50-52 рубрики 
«Застосуйте на практиці» (письмово). Ви-
конайте експрес-контролі № 17 і 18 [3] та 
самостійну роботу № 4 [4]. Дайте відповідь 
на контрольні запитання, розв’яжіть тестові 
завдання. 

Творче завдання. Опрацюйте рубрику 
«Дізнайтеся більше». Складіть план розв’я-
зування задач на доведення. 

Урок 11. Тематична контрольна робо-
та. 

Практичне завдання. Виконайте конт-
рольну роботу № 4 [4]. 

Творче завдання. Складіть власний ва-
ріант контрольної роботи. 

Зазначимо, що на третьому етапі (10-
11 класи) слід враховувати профіль навчан-
ня, обраний учнем. Бажано, щоб у класах 
природничо-математичного профілю власну 
освітню траєкторію кожен учень будував 
для себе самостійно, спираючись або на по-
передній досвід навчання в 7-9 класах, або 
на допомогу вчителя математики. 

До індивідуальної освітньої траєкторії 
учнів старших класів необхідно включати 
також види діяльності, спрямовані на на-
буття старшокласниками навичок само-
стійної науково-практичної, дослідницько-
пошукової діяльності [6]. До таких видів 
діяльності ми відносимо: 1) вивчення дода-
ткових тем, що не входять до програми з 
математики, розв’язування задач за даною 
темою; 2) відвідування елективних курсів 
математичного спрямування; 3) участь у 
математичних конкурсах, турнірах, олімпі-
адах, конкурсах МАН; 4) проведення на-
вчальних дискусій, круглих столів; 5) про-
ведення міні-досліджень (індивідуальних і 
групових); 6) написання та захист творчих 
робіт. 

Зазначимо, що важливим є постійний 
контроль з боку вчителя за своєчасним ви-
конанням учнем всіх запланованих завдань. 
Це дозволяє відслідковувати рух учня за 
його освітньою траєкторією, оцінювати 
таке просування та своєчасно його корегу-
вати. 
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Висновки. У ході нашого дослідження 
встановлено, що навчання за індивідуаль-
ними освітніми траєкторіями сприяє розви-
тку пізнавального інтересу учнів до ви-
вчення математики й удосконалення їхніх 
знань, дозволяє залучати учнів до творчого 
пошуку як в процесі вивчення теоретично-
го матеріалу, так і в процесі розв’язування 
задач, пропонуючи кожному учню посиль-
ний для нього рівень. 

Подальшого дослідження потребує пи-
тання розробки навчально-методичних ма-
теріалів, які містять систему диференційо-
ваних завдань. Це дозволить вчителю бу-
дувати індивідуальні освітні траєкторії та 
обирати завдання для учнів з урахуванням 
їхніх можливостей, індивідуальних особ-
ливостей та стилю інтелектуально-творчої 
діяльності. 
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Резюме. Богатырёва И.Н. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИИ. В статье 
рассматривается вопрос построения индивидуальных образовательных траекторий для 
учащихся общеобразовательных учебных заведений. Предлагаются методические рекомен-
дации для учителей по разработке и внедрению в учебный процесс индивидуальных образо-
вательных траекторий на примере изучения геометрии. 

 
Ключевые слова: обучение геометрии, индивидуальная образовательная траектория. 
 
Abstract. Bogatyreva I. CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF INDIVIDUAL  EDU-

CATIONAL TRAJECTORIES WHILE TEACHING GEOMETRY.  The article discusses the 
construction of individual educational trajectories for students of general educational establish-
ments. Methodical recommendations for teachers as of the development and implementation of in-
dividual educational trajectories in the learning process are illustrated on the example of studying 
geometry. 
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