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Система організації вузівської освіти до останнього часу залишала мало
можливостей для індивідуалізації навчання. Вона мала жорсткий навчальний
план, викладання велося практично по єдиним, обов'язковим для всіх
навчальним програмам, які не давали можливості викладачеві працювати над
формуванням і розвитком індивідуальності студентів. У навчальному процесі, в
основному, переважали однакові форми й методи навчання.
У той же час незаперечно, що кожен індивід вчиться по-різному за
рахунок різних індивідуальних психічних якостей особистості – посидючості,
старанності, пам'яті, швидкості й гнучкості мислення, творчої уяви й т.п. і
досягає різних кінцевих результатів в оволодінні знаннями. У результаті цього
виникає гостре протиріччя між єдиним освітнім процесом, єдиним змістом
освіти й різним рівнем розвитку студентів, відмінністю їх індивідуальних
можливостей, здатностей, бажань. Це протиріччя зажадало активного пошуку
нових шляхів і моделей навчання.
Незважаючи на те, що проблема індивідуалізації навчання має давнє
історичне коріння, лише в цей час реально намітився системний підхід до її
розв'язку.

Завдання

обліку
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особливостей

студентів,
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пізнавальних інтересів, можливостей і здатностей може розв'язати реалізація
індивідуально-орієнтованої моделі навчання.
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Для здійснення індивідуально-орієнтованого навчання з позицій його
індивідуалізації необхідні наступні основні передумови:
-

рівнева

диференціація

змісту

освіти

(різні

варіанти

програм,

підручників, методичних матеріалів, що дозволяють на єдиному базовому
змісті знань варіювати й індивідуалізувати процес навчання);
- нові форми й методи проведення групових і індивідуальних занять;
- постійна увага до аналізу й оцінці способів навчальної роботи студента,
що спонукують його до усвідомлення не тільки результатів, але й процесу своєї
роботи;
- спеціальна підготовка викладача до систематичного здійснення такої
роботи.
Істотний внесок у розв'язок завдань рівневої диференціації можуть внести
впроваджувані зараз у вищу школу нові освітні стандарти й інформаційні
технології навчання. При цьому, з одного боку, мінімальний базовий рівень
навчальної підготовки, передбачений стандартами, забезпечує доступність
освіти кожному студентові, з іншого боку, створюються умови для більш
повного розкриття особистих можливостей і здатностей усіх студентів.
Для впровадження у вузівський навчальний процес індивідуальних
методів навчання доцільно здійснити наступні заходи:
1.

На

основі

принципу

диференційованості

навчання

розділити

навчальний потік студентів на три групи за критерієм їх підготовки, причому, у
першу групу виділити найбільше слабко підготовлених студентів, з якими для
повного засвоєння навчальної програми необхідно провести найбільший обсяг
занять. У другу групу виділити студентів із середнім рівнем підготовки й
проводити з ними заняття в обсязі, передбаченому існуючої програмою
навчання. До третьої групи слід віднести студентів з підвищеним рівнем
підготовки, для яких слід проводити заняття по більш великій програмі, для
підготовки їх до викладацької й наукової праці.
2. Найбільше повно принцип індивідуалізації навчання, на наш погляд,
можна впровадити в навчальний процес на основі застосування сучасних
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інформаційних

технологій,

що

дозволяють

створювати

мультимедійні

навчальні аудиторії й лабораторії, у яких студент може індивідуально ( без
участі викладача) звернутися до бази даних, що містить навчальні матеріали по
досліджуваних дисциплінах.
Завданням же педагогів при здійсненні такого підходу в навчанні стає
створення психолого-педагогічних умов, які б стимулювали освітню діяльність
учнів на основі самоосвіти, саморозвитку, самовираження в ході оволодіння
знаннями.
Дозволити поставлене завдання можна, тільки проектуючи таку
технологію навчання, яка передбачала б диференційований підхід на
індивідуальному (суб'єктному) рівні.
Одним з варіантів реалізації даного підходу може стати індивідуальноорієнтована

система

навчання

(надалі

–

ІОСН)

для

спеціальності

«Інформатика» з дисциплін «Вища алгебра» і «Аналітична геометрія». Вона
покликана адаптувати лекційно-аудиторну систему навчання до можливостей і
потреб кожного студента й спрямована на розв’язання основного протиріччя
традиційної вищої школи, пов'язаного із груповою формою організації
навчання й індивідуальним характером засвоєння знань, умінь і навичок
кожним студентом.
Що є основою ІОСН?
Основою технології навчання є індивідуально-орієнтований навчальний
план по предметах. Вони складаються з номерів завдань; найменувань тем або
розділів курсу; термінів вивчення тем або розділів; понять, термінів, формул,
якими студент повинен оперувати; індивідуальних додаткових завдань
студентові з урахуванням зони його найближчого розвитку.
План дозволяє кожному студентові залежно від своїх здатностей, бажань,
самопочуття вибрати рівень виконання завдань, темп засвоєння навчального
матеріалу по предметах, тим самим створюються умови для руху по
колективному

навчальному

маршруту

особливостям.
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згідне

своїм

індивідуальним

При

даній

системі

навчання

значна

частина

навчального

часу

приділяється самостійній роботі студентів, тому весь навчальний процес
ділиться на два блоки – аудиторна й самостійна робота. У свою чергу
аудиторна – на лекційний і практичний.
На лекціях ведеться пояснення нового матеріалу. На цих заняттях не
проводяться опитування, контрольні й перевірочні роботи, не виставляються
оцінки. Відвідування лекційних занять є обов'язковим.
На практичних заняттях студенти здають навчальні теми викладачу,
виконують практичні й контрольні роботи.

Допускається вільна форма

відвідування занять, виконання завдання по іншому, не пов'язаному з
розкладом, предмету або читання непрофільної літератури.
Самостійна робота студентів займає до 70 % часу роботи над вивченням
матеріалу. Студенти можуть одержати індивідуальні консультації як у
викладача, так і в однокурсників – консультантів по дисципліні.
На початку семестру кожному студентові видаються навчальні плани по
дисциплінах. Викладачі проводять інструктування про те, як організувати
роботу з їхнього виконання, знайомлять із правилами, обов'язковими для
виконання.
При виконанні плану студент має можливість випереджального навчання
по дисципліні, незалежно від обраного їм рівня завдань. Самостійно виконавши
певну кількість завдань, установлених планом на місяць або модуль, він може
продовжувати вивчення матеріалу наступних календарних строків.
Випереджальне

навчання

дозволяє

студентові

використовувати

зекономлене при вивченні однієї дисципліни час на вивчення навчальних
матеріалів інших дисциплін.
Робота з ІОСН не передбачає проведення колективних контрольних і
практичних робіт, крім семестрових або інспекторських.
Основним завданням для викладача при впровадженні технології ІОСН є
добір великої кількості разноуровневых практичних завдань по кожній темі
дисципліни. Обов'язково необхідно врахувати, що складність завдання повинна
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бути назад-пропорційна їхній кількості, тобто простих завдань по темі повинно
бути не менш 10-15, а складних комплексних завдань 2-3.
При організації аудиторних занять доцільно планувати проведення лекцій
з використанням «методу занурення» (одноразово пояснювати матеріал усієї
теми, навіть якщо це займає 2-3 пари). Природно, це створює певні труднощі
організації навчального процесу, але є самим оптимальним для використання
технології ІОСН.
Таким чином розробка науково-методичного забезпечення організації
індивідуально-орієнтованого освітнього процесу у ВНЗі (розробка навчальної
програми дисципліни, добір різних форм і технологій організації навчального
процесу) сприяє підвищенню якості підготовки фахівців у ВНЗі. Організація
індивідуально-орієнтованого освітнього процесу ВНЗі у форматі нелінійного,
варіативного навчання на ІОСН, що вимагає в освітньому процесі нових
позицій викладача, які повинні бути закріплені в посадових обов'язках,
ураховуватися при розподілі навантаження. Зміна позиції викладача вимагає від
нього оволодіння новими ролями: консультанта, тьютора, модератора групової
роботи, куратор освітньої програми і т.д.
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