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Проаналізовано питання особистісно орієнтованого навчання загалом. Вказано йо-

го витоки, найбільш поширені теорії та означення. Запропоновано модель особистісно 
орієнтованого навчання у ВНЗ, яка враховує суб'єктний досвід студента.  Визначено 
відмінності особистісно орієнтованого та традиційного навчання. Перераховано по-
передні дії викладача та етапи, з яких повинно складатись заняття, для здійснення 
особистісно орієнтованого навчання. 
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Постановка проблеми. Сучасна осві-
та характеризується становленням гумані-
стичної парадигми. Ця парадигма об'єдна-
ла навколо себе видатних філософів, пси-
хологів, педагогів, соціологів. В.О.Сухом-
линський писав «не силуйте душу люди-
ни, уважно придивляйтесь до законів при-
родного розвитку кожної дитини, до її 
особливостей, прагнень, потреб  [10]. Ві-
домий американський соціолог Д.Белла 
стверджував, що провідною буде та нація, 
яка створить ефективну систему освіти, 
щоб максимально розвинути потенціал 
своїх молодих співвітчизників [2, с. 6-7]. 
Таким чином, проблема удосконалення та 
впровадження технологій навчання, які 
спрямовані на розвиток індивідуальних 
здібностей студентів та спонукатимуть 
молодь до саморозвитку, самоудоскона-
лення, самоствердження, була актуальною 
раніше і не втрачає своєї актуальності сьо-
годні.  

Підтвердженням цього є визначення 
особистісної орієнтації освіти у Націона-
льній доктрині розвитку освіти [4] одним 
із пріоритетних напрямів державної полі-
тики щодо розвитку освіти. Отже, особис-
тість стає метою освіти в цілому і матема-
тичної зокрема.  

Однією з технологій, яка сприятиме 
життєвому самовизначенню молодої лю-
дини та становленню у неї суб’єктності, 
культурної ідентифікації, соціалізації є 
особистісно орієнтоване навчання. 

Аналіз актуальних досліджень. 

Проблема особистісно орієнтованого на-
вчання розглядалась науковцями з різних 
точок зору. П.Я.Гальперін, В.П.Зінченко, 
В.А.Крутецький, Н.Ф.Тализін, Д.Б.Елько-
нін та інші досліджували особистісні та 
функціонально-когнітивні компоненти 
освіти; А.Маслоу, Б.Г.Ананьєв, Л.С.Вигот-
ський, С.Л.Рубінштейн та інші вивчали 
особливості розвитку особистісних функ-
цій того, хто навчається; Ю.К.Чабанський, 
І.Д.Бех, Н.М.Бібік, П.Я.Гальперин, В.В.Краєв-
ський, Л.В.Занков, М.А.Данилов, М.Я.Лернер, 
О.В.Овчарук, В.О.Оніщук, О.І.Пометун, 
М.Н.Скаткін, А.В.Хуторський, І.С.Якіман-
ська та інші працювали над теоретико-
методологічним обґрунтування особистіс-
но орієнтованого навчання та впрова-
дженням його у навчальний процес. 

Загальним питанням реалізації особи-
стісно орієнтованого навчання математики 
присвячені роботи Я.І.Грудьонова, С.А.Ра-
кова, М.Р.Куваєва, З.І.Слєпкань та ін. 

Разом із тим, технологія особистісно 
орієнтованого навчання у вищій школі, 
зокрема математики, ще не отримала дос-
татньо глибокого теоретико-методичного 
обґрунтування.  

Метою статті є аналіз стану розробки 
проблеми особистісно орієнтованого на-
вчання загалом та виділення особливос-
тей даного типу навчання математики у 
вищій школі зокрема.  

Виклад основного матеріалу. Осо-
бистісно орієнтоване навчання має давню 
історію і декілька інших назв: гуманістич-
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на педагогіка, екзистенціалізм, неопрагма-
тизм, неопедоцентризм, вільне виховання 
(США), педагогіка співробітництва 
(СРСР). Усі ці назви можна об’єднати під 
однією – «ліберальна педагогіка» [3]. 

Ідеї особистісно орієнтованого навчан-
ня набули поширення у США та Європі на 
початку ХХ ст. Дж. Дьюї критикував тради-
ційну школу за авторитарну позицію вчите-
ля та стверджував, що центральною фігу-
рою навчального процесу повинен бути той, 
кого навчають, а не вчитель чи предмет. Пі-
зніше у середині ХХ ст. Р.Берне, А.Маслоу, 
К.Роджерс та інші представники гуманісти-
чної психології тлумачили особистість як 
складну, індивідуальну, неповторну і най-
вищу цінність, яка має потребу в самореалі-
зації (А.Маслоу); а також стверджували, що 
особистість здатна розвивати свої природні 
ресурси, розум і серце, допитливість, робити 
вибір, обирати рішення і відповідати за них, 
виробляти власні цінності в процесі навча-
льної та іншої діяльності (К.Роджерс). 

Сьогодні технологія особистісно оріє-
нтованого навчання розробляється бага-
тьма вченими. З-поміж яких треба відмі-
тити найбільш поширену психолого-
педагогічну концепцію особистісно орієн-
тованого навчання І.С. Якиманської та ди-
дактичну модель особистісно орієнтованої 
освіти В.В Сєрикова. 

І.С.Якиманська розглядала особис-
тість як мету та фактор освітнього досвіду 
під час навчання. Теоретичне призначення 
її концепції особистісно орієнтованого на-
вчання полягає в розкритті природи та 
умов реалізації особистісно розвивальних 
функцій освітнього процесу. Практична 
цінність цієї концепції полягає в розробці 
регулятивів для практики освіти, яка по-
винна стати альтернативною традиційно-
му навчанню [5]. 

В.В.Сєриков вбачає головну функцію 
особистісно орієнтованої освіти в забезпе-
ченні особистісного розвитку кожного 
суб’єкта навчального процесу, наполягаю-
чи на визнанні за студентами права на са-
мовизначення та самореалізацію в процесі 
пізнання через оволодіння власними спо-
собами навчальної роботи [5]. 
В.В.Сєриков розробив педагогічну техно-
логію створення особистісно орієнтованих 
ситуацій. Ця технологія ґрунтується на ідеї 

реалізації трьох основних характеристик 
особистісно орієнтованої ситуації: життє-
вого контексту, діалогічності та рольової 
взаємодії її учасників. 

І.Д.Бех запропонував таке означення 
особистісно орієнтованого навчання – це 
таке навчання, центром якого є особис-
тість людини, її самобутність, самоцін-
ність, суб'єктний досвід кожного спочатку 
розкривається, а потім узгоджується зі 
змістом освіти [1]. 

Про технології особистісно орієнтова-
ного навчання писала і О.М.Пєхота. На 
думку автора, «технологія особистісно 
орієнтованого освітнього процесу перед-
бачає спеціальне конструювання навчаль-
ного тексту дидактичного матеріалу, ме-
тодичних рекомендацій до його викорис-
тання, типів навчального діалогу, форм 
контролю за особистісним розвитком учня 
в ході навчально-пізнавальної діяльності. 
Тільки при реалізації принципу суб’єкт-
ності освіти можна говорити про особисті-
сно орієнтовані технології» [7, с.36]. 

Зауважимо, що у науковій літературі 
досить широко висвітлено використання 
особистісно орієнтованих технології у за-
гальноосвітніх навчальних закладах, але 
недостатньо інформації щодо впрова-
дження його у навчальний процес вищих 
навчальних закладах, зокрема математики. 

Спектр методик, що можуть входити 
до складу особистісно-орієнтованої техно-
логії навчання у вищій школі досить ши-
рокий: вальдорфська педагогіка, методика 
Марії Монтессорі, методика саморозвива-
льного навчання Г.Селевка, ігрові методи-
ки, проектний метод навчання, розвивальне 
навчання, рівнева диференціація, проблем-
не навчання, сугестивні методики, інтерак-
тивні методики тощо. Усі ці методики до-
зволяють пристосувати навчальний процес 
до індивідуальних особливостей студентів, 
змісту навчання, специфічних особливос-
тей кожного навчального закладу. 

І.С.Якиманська стверджує, що визна-
чення цілей і завдань освітньої діяльності 
школи є вихідною умовою для дидактич-
ного, методичного і психологічного забез-
печення всього освітнього процесу [11]. 
На нашу думку, це є не менш важливим і 
під час навчання математики у ВНЗ.  

Розглянемо вищу математику. Мета 
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навчання вищої математики визначається 
освітньо-професійною програмою підгото-
вки бакалавра. Для галузі знань 0305 «Еко-
номіка і підприємництво» [6] метою на-
вчання вищої математики є формування 
системи теоретичних знань і практичних 
навичок з онов математичного апарату, а 
завдання полягають у вивченні основних 
принципів та інструментарію математич-
ного апарату, який використовується для 
розв’язування економічних задач. Разом з 
тим, основною метою математики повинно 
бути не перевантаження пам’яті студента 
інформацією (може колись знадобиться), а 
розвиток  логічності мислення, гнучкості, 
допитливості, вміння аналізувати нові си-
туації та знаходити дієві (можливо нестан-
дартні) способи вирішення проблем. Тому 
важливим завданням математики є озбро-
єння студентів такими знаннями та вміння, 
які в їх подальшому навчанні та повсяк-
денному житті стануть потужним засобом 
для вирішення різних проблем.  

Цілі навчання тісно пов’язані зі змістом 
навчання. Оскільки навчання у вищому на-
вчальному закладі передбачає набуття сту-
дентами теоретичних знань з основ наук 
відповідної спеціальності та спеціалізації і 
вироблення практичних умінь та навичок, 
необхідних для здійснення професійної дія-
льності. Отже, зміст навчання має забезпе-
чити досягнення головної мети навчання. 

Математика має великі можливості 
щодо інтелектуального розвитку студентів 
оскільки є однієї з дисциплін фундамента-
льної підготовки. Особистість у вищому 
навальному закладі можна розвивати че-
рез зміст навчальних предметів, зокрема 
математики.   

Для майбутніх фахівців економічної 
галузі математика відіграє велику роль у 
розвитку особистості, в становленні її сві-
тогляду, мислення та інших якостей. 

С.Л.Рубінштейн у своїй роботі [9] 
пропонує такий підхід до організації про-
цесу пізнання – «зовнішнє через внутріш-
нє». Тобто, на нашу думку, потрібно ство-
рити такі умови навчання, у яких, той хто 
навчається сам обирає власний шлях пі-
знання у відповідності до своїх фізіологіч-
них та психологічних особливостей. 

Таким чином, особистісно орієнтоване 
навчання не можливе без виявлення 

суб’єктного досвіду кожного студента. 
Переважна більшість науковців, які 

досліджували проблему особистісно оріє-
нтованого навчання, також зазначають, що 
одним із центральних понять цієї теорії є 
«суб’єктний досвід». 

Поняття «суб’єкт» у психологію ввів 
С.Л.Рубінштейн [8], який зазначає, що 
суб’єкт є активним, сам є продуктом своєї 
дії, здатним змінити зовнішні впливи.  
Крім того, підкреслюється, що важливою 
характеристикою суб’єкта діяльності є не 
тільки розвиток, але й саморозвиток. 

Термін «суб'єктний досвід» означає 
досвід життєдіяльності, набутий дитиною 
до школи в конкретних умовах родини, 
навколишнього середовища, в процесі 
сприймання та розуміння нею світу людей 
і речей. Суб'єктний досвід називають осо-
бистим, індивідуальним, життєвим, сти-
хійним тощо. У цих назвах відображені 
різні джерела придбання цього досвіду, 
різні його аспекти. Термін «суб'єктний» 
встановлює належність досвіду конкрет-
ній людині. Водночас він не дає оцінку 
його істинності, науковості, несуперечно-
сті з позицій суспільно-історичного пі-
знання (Н.Є.Мойсеюк). 

На думку І.С.Якиманської [11], 
суб’єктність (індивідуальність) учня про-
являється у: вибірковості до пізнання (змі-
сту, виду, формі його подання); стійкості 
цієї вибірковості; способах опрацювання 
навчального матеріалу; емоційно-цін-
нісному відношенні. Отже, суб’єктність є 
важливою характеристикою особистості 
людини, і для того, щоб зробити навчаль-
ний процес особистісно орієнтованим, не-
обхідно конструювати його таким чином, 
щоб не тільки викладач, але й студент став 
дійсно суб’єктом пізнання, суб’єктом на-
вчання і учіння (діяльності), суб’єктом 
спілкування і на підставі цього суб’єктом 
власного життя. 

Наприклад, при введенні поняття по-
хідної у вищій школі потрібно використа-
ти уявлення студентів про похідну зі шко-
ли (задачі, які приводять до поняття похі-
дної, означення похідної, її геометричний 
та механічний зміст, таблицю похідних 
тощо), границю, неперервність, екстремум 
функції тощо. Повторити вже відомий те-
оретичний матеріал та провести аналогії, 
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що дозволять полегшити сприйняття до-
сить складних, абстрактних понять.  

Важливим на початковому етапі на-
вчання вищої математики є мотивувати 
навчальну діяльність кожного студента. 
Для цього можна використати проблемні 
ситуації, прикладні задачі, дидактичні іг-
ри, інтерактивні методи навчання тощо. 
Тобто, однієї з основних особливостей 
змістового наповнення вищої математики 

для майбутніх фахівців економічної галузі 
є прикладне спрямування. Це сприятиме 
формуванню у студентів стійкого пізнава-
льного інтересу не тільки до вивчення ма-
тематики, а і до навчання в цілому. 

Узагальнюючи зазначене вище ми по-
будували модель особистісно орієнтова-
ного навчання у вищому навчальному за-
кладі (рис. 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис 1. Модель особистісно орієнтованого навчання у ВНЗ 
 
Згідно нашої моделі студент є одним 

із суб’єктів навчання, який володіє 
суб’єктним досвідом. Розробляючи робо-
чу програму з вищої математики викладач, 
як другий суб’єкт навчання, формулює 
цілі навчання та визначає завдання на-
вчання. Враховуючи суб’єктний досвід 
студентів, рівень їх навченості й научува-
ності, викладач добирає зміст та визначає 
шляхи мотивації навчальної діяльності 
студентів (зокрема шляхом прикладного 
спрямування навчального матеріалу, за-
безпеченням міжпредметних зв’язків ма-
тематики та економіки, створення про-
блемних ситуацій тощо). При виборі тех-
нології навчання викладач має зважити на 
цілі, завдання навчаня, вмотивованість 
студентів та зміст навчання. Технології 
навчання передбачають досягнення напе-
ред запланованого результату, а саме фо-
рмування ключових компетентностей з 
вищої математики, тобто знань, умінь, на-
вичок, передбачених програмою з вищої 
математики, та здатності осмислено їх за-
стосовувати в конкретних навчальних та 

життєвих ситуаціях. Цей результат на-
вчання вплине на суб’єктивний досвід 
студента: оновить його, доповнить, змі-
нить тощо. У свою чергу зміна 
суб’єктного досвіду студента призводить і 
до можливої зміни у виборі викладачем 
технологій навчанні студента у подаль-
шому. Тобто викладач, як суб’єкт форму-
вання необхідних компетентностей студе-
нтів, вносить педагогічно доцільні корек-
тиви до навчального процесу, а потім 
здійснює новий цикл навчання. Таким чи-
ном, відбувається постійне узгодження 
існуючого суб’єктного досвіду з навчаль-
но-виховним процесом та накопичення 
нового.  

Розвиток особистості студента відбу-
вається не тільки шляхом оволодівання 
ним нормативною навчальною діяльністю, 
а й через постійне збагачення суб’єк-
тивного досвіду як важливого джерела 
власного розвитку. 

Добирати зміст з вищої математики та 
технології навчання викладач повинен та-
ким чином, щоб можна було варіювати 

Суб’єкти навчання 

Суб’єктний досвід студента 

Цілі та завдання навчання Мотивація Зміст навчання 

Технології навчання 
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навчальний матеріал та форму його пода-
чі, а студент мав би свободу вибору за-
вдання (те саме завдання повинно забез-
печити можливість його виконання через 
образ, слово, схему, моделювання тощо). 

По суті, особистісно орієнтоване на-
вчання стало логічним продовженням 
принципу врахування індивідуальних осо-
бливостей студентів – одного з найстарі-
ших дидактичних принципів. Тому у на-
шій моделі суб’єктний досвід студентів 
відіграє важливу роль. 

Особистісно орієнтований освітній 
процес – це в першу чергу використання 
та оновлення існуючого суб’єктного дос-
віду кожного студента через застосуван-
ня різні комбінації форм, методів, спосо-
бів, прийомів та засобів навчання. 

Аналіз наукової та навчально-
методичної літератури дав нам можли-
вість скласти таблицю відмінностей тех-
нології особистісно орієнтованого та тра-
диційного навчання (табл.1). 

Таким чином, на відміну від традицій-
ного навчання, особистісно орієнтоване 
пропонує інші підходи до навчання у всіх 
видах навчальної та діагностичної діяль-
ності. 

Ознаками особистісно орієнтованого 
навчання є: зосередження на потребах 
особистості; надання пріоритету індивіду-
альності, самоцінності; співпраця, спів-
дружність, співтворчість між студентами 
та викладачами, удосконалення педагогіч-
них відносин у бік їх відвертості, емпатій-
ності, духовно-морального єднання зі сту-
дентом; створення ситуації вибору й від-
повідальності; пристосування методики до 
навчальних можливостей студента, актуа-
лізація проблеми особистісного зростання 
особистості як основи її самостійності в 
оволодінні змістом освіти; стимулювання 
розвитку й саморозвитку студента. 

Зауважимо, що сьогодні практично всі 
існуючі освітні технології є орієнтованими 
на особистість учня та спираються на його 
життєвий досвід. Тобто здебільшого сту-
дент є активним суб’єктом навчання.  

На нашу думку, здійснюючи особисті-
сно орієнтоване навчання викладач пови-
нен виконати такі попередні дії: 

−  детально продумати план заняття, 
під час проведення якого гармонійно по-

єднати процес пізнання нового, практичну 
діяльність та предметний діалог зі студен-
том; 

−  підготувати дидактичний матеріал 
(роздатковий матеріал, унаочнення, презе-
нтації тощо) з метою мотивації навчання 
та залучення до навчальної діяльності ко-
жного студента; 

− добрати зміст та використати під 
час проведення заняття різноманітні фор-
ми, методи, засоби та прийоми навчальної 
діяльності, які забезпечать використання 
суб’єктного досвіду студентів; 

−  розробити систему оцінювання та 
заохочення до навчання. 

Заняття, зокрема з вищої математики, 
із використанням особистісно орієнтова-
ної технології навчання має складатись з 
таких етапів: 

1. Організаційний (орієнтація студен-
тів щодо місця та значення теми заняття у 
розділі, дисципліні в цілому тощо).  

2. Актуалізація суб’єктного досвіду 
студентів з теми. 

3. Визначення мети та завдань заняття із 
урахуванням суб’єктного досвіду студентів. 

4. Хід заняття (із використанням різ-
номанітних форм, методів, прийомів та 
засобів навчання). 

5. Підсумки заняття (контроль досяг-
нення мети, корекція, оцінювання, само-
контроль, самооцінювання тощо).  

У результаті виконання викладачем 
зазначених вище дій та при побудові за-
няття відповідним чином буде забезпечена 
організація навчального процесу на основі 
особистісно орієнтованого навчання. 

Висновок. Математика займає одне з 
провідних місць в системі вищої освіти, 
допомагає підготовити кожного студента 
до майбутньої професійної діяльності. Те-
хнологія особистісно орієнтованого на-
вчання, незважаючи на її трудомісткість, 
має великі потенційні можливості. Засто-
сування цієї технології під час навчання 
вищої математики сприятиме професій-
ному становленню студентів, розвитку та 
саморозвитку особистості, виходячи з 
суб’єктного досвіду студента, спонукати-
ме до самоаналізу, самоудосконалення, 
самореалізації особистості тощо. 

Подальші дослідження можуть бути 
спрямовані на поглиблення проблематики 
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застосування технології особистісно оріє-
нтованого навчання до вивчення вищої 

математики. 

Таблиця 1  
Відмінності технології особистісно орієнтованого та традиційного навчання 

 
Параметри Технологія особистісно 

орієнтованого навчання 
Традиційне навчання 

1.Філософія 
освіти 

У центрі навчального процесу є сту-
дент. Студент є суб'єктом навчального 
процесу. Навчання розглядається як 
процес. Стимулюються співробітництво 
та взаємодопомога. Навчання орієнто-
ване на внутрішню мотивацію та вико-
ристання й оновлення суб’єктного дос-
віду студента. 

У центрі навчального процесу є вчи-
тель. Студент є об'єктом навчального 
процесу. Навчання розглядається 
як результат. Базується на принци-
пах змагання. Навчання без вико-
ристання внутрішньої мотивації, з 
відчутними елементами примусу, 
пригнічення та страху студентів пе-
ред викладачем. 

2. Мета Формування у студентів такими знань та 
вмінь, які в їх подальшому навчанні та 
повсякденному житті стануть потужним 
засобом для вирішення різних проблем.  

Набуття формальних знань, умінь і 
навичок.  

3. Зміст Характеризується гнучкістю. Є одним із 
засобів досягнення мети.  

Має стало окреслений обсяг. Є кін-
цевою метою навчання.  

4. Методика Навчання здійснюється на технологічній 
основі із використанням різних форм, ме-
тодів, способів та засобів навчання. Ре-
зультат –уміння узгоджено виконувати 
сукупність дій із повним засвоєнням тео-
ретичного матеріалу та усвідомленим кон-
тролем; відшукання нестандартних шляхів 
розв’язання задач. 

Методика навчання добираються з 
орієнтацією на «середнього» учня. 
Результат – відтворення завченого 
навчального матеріалу. 

5. Методоло-
гія оціню-
вання 

Особистість студента в цілому виступає 
суб’єктом навчання. Оцінювання якості 
майбутнього фахівця включає, крім ви-
значення рівня набутих знань та вмінь 
студентом, інших важливих якостей 
особистості (розвиток логічного та кри-
тичного мислення, самостійності тощо). 
Роль оцінювання зводиться до забезпе-
чення становлення такої особистості, яка 
здатна створити якісні зміни в сфері сво-
єї професійної діяльності. Тобто ство-
рюються умови для внутрішнього зворо-
тного зв'язку, який дає можливість тому, 
хто вчиться, самостійно підняти рівень 
навчання (відбувається заохочення до 
навчання), а тому, хто вчить, розглядає 
студента як суб'єкт управління.  

Здійснюється якісний аналіз знань 
(визначення рівня засвоєння студе-
нтами змісту навчальної дисциплі-
ни). 
Коли оцінюється якість навчання, 
то дуже велике значення має те, хто 
буде оцінювати і за якими показни-
ками. 
Тобто компонент «оцінювання» 
має формальний характер. Оцінка 
переважно лише констатує. Конт-
роль здійснюється час від часу та в 
конкретний термін.  
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Резюме.Ткач Ю.Н. ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШИХ ЗАВЕДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ. В 
статье проанализированы вопросы личностно ориентированного обучения в целом. 
Указаны его истоки, наиболее распространенные теории и определения. Предложена 
модель личностно ориентированного обучения в вузе, которая учитывает субъектный 
опыт студента. Определены различия личностно ориентированного и традиционного 
обучения. Перечислены предыдущие действия преподавателя и этапы, из которых 
должно состоять занятия, для осуществления личностно ориентированного обучения. 

 
Ключевые слова: личностно ориентированное обучение, математика в высшем 

учебном заведении. 
 
Abstract. Tkach Y. TECHNOLOGY OF INDIVIDUALLY FOCUSED TRAININ G 

OF MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL. The article analyzes the question individually 
based learning in general. Specified its origins, the most common theories and definitions. A 
model of individually based learning in higher education, taking into account the subjective 
experience of the student. Definitely difference of personality oriented and traditional learn-
ing. Listed preliminary stages of the teacher and of which shall consist of classes for indivi-
dually based learning. 
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