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Чому в сьогоденні виникла необхідність переходу до особистісно 

зорієнтованої освіти? 

Тому що виникла потреба у змінах: 

1. Знаннєва парадигма освіти вичерпала себе. Кількість знань 

подвоюється, а то й потроюється впродовж життя однієї людини, 

тому завдання "дати учневі певну суму знань" є нереальним. 

2. Сьогодення загострило найактуальнішу проблему відповідності 

знань та умінь, що дає школа, здатностям особистості успішно 

розв’язувати практичні проблеми, ефективно діяти у 

нестандартних ситуаціях. Випускник сучасної школи, щоб бути 

успішним у житті, повинен уміти самостійно здобувати знання, 

критично та творчо мислити, використовувати сучасні технології; 

працювати з великими обсягами інформації (знаходити, 

аналізувати та узагальнювати її, зіставляти з аналогічним або 

альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, 

виявляти і розв’язувати нові проблеми); бути комунікабельним, 

уміти працювати в колективі. 

Традиційна освіта не здатна вирішувати ці проблеми. 

Тому ще у 80-х роках минулого століття виокремлюється особистісно 

зорієнтоване навчання (О.Бондаревська, А.Плігін, В.Сєриков, І.Якиманська 

та ін.). Теоретичні та методологічні проблеми особистісно орієнтованого 

навчання на сучасному етапі ми зустрічаємо в ґрунтовних дослідженнях 

вітчизняних учених-педагогів і психологів – М.Алєксєєва, Д.Бєлухіна, 

Д.Богоявленської, І.Беха, О.Бондаревської, В.Бочелюка, С.Кульневича, 

С.Подмазіна, В.Сєрікова. 

Нині ми виходимо на новий рівень розвитку освіти, створення такої її 

системи, яка забезпечує в процесі навчання умови для найефективнішої 

самореалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу, формування 

основних життєвих компетенцій, уміння ефективно взаємодіяти з іншими в 

процесі діяльності. Особистісно орієнтована освіта – це не формування 

особистості з заданими рисами, а створення умов для повноцінного 

виявлення та розвитку особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу. 

Цей процес спрямовано на саморозвиток особистості.  

Ознаками особистісно орієнтованого навчання є:  

1) зосередження на потребах особистості;  

2) надання пріоритету індивідуальності, самоцінності;  

3) співпраця, співдружність, співтворчість між студентами та 

викладачами, удосконалення педагогічних відносин у бік їх 

відвертості, емпатійності, духовно-морального єднання зі 

студентом;  

4) створення ситуації вибору й відповідальності;  

5) пристосування методики до навчальних можливостей студента, 

актуалізація проблеми особистісного зростання особистості як 

основи її самостійності в оволодінні змістом освіти;  
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6) стимулювання розвитку й саморозвитку студента. 

У сучасному розумінні особистісно орієнтований підхід у освіті – це 

визнання студента головною діючою фігурою всього освітнього процесу, 

створення таких умов, у яких він знаходився б не в ролі виконавця або 

спостерігача, а був би повноправним автором своєї “життєвої позиції”, 

відповідальним за власні вчинки. 

Якщо порівняти особистісно орієнтований підхід до навчання із 

традиційним, можна побачили таку картину:  

Таблиця 1 

Елементи підходу Традиційний підхід 
Особистісно орієнтований 

підхід 

1. Сутність освіти Передача соціального 

досвіду через уміння, 

знання, навички 

Розвиток готовності до 

самоосвіти, набуття 

власного досвіду 

2. Спрямованість На теперішнє На майбутнє 

3. Головна мета Знання, вміння, 

навички (особистість 

як засіб) 

Досягнення такого рівня 

освіченості, який 

співвідноситься з 

особистістю студента 

4. Показник досягнення 

мети 

Іспит, підсумкові 

оцінки 

Здатність до вирішення 

проблем (перспективний) 

5. Об’єкт педагогічної 

оцінки 

Обсяг, якість знань, 

їх кількість 

Рівень вирішення проблем 

(емпіричний, теоретичний) 

6. Основні умови Забезпечення 

доступності 

Забезпечення значущості 

матеріалу 

7. Ставлення до 

студентів 

Орієнтування на 

середнього студента, 

але перевага 

надається сильним 

студентам 

На особистість 

Ми спостерігаємо суттєву різницю між двома підходами до навчання, і 

слід ще раз підкреслити “плюси” особистісно орієнтованого підходу: 

спрямованість на майбутнє, зорієнтованість на конкретну особистість 

студента, забезпечення його якомога ефективнішого й кориснішого 

існування в суспільстві, можливість застосування здобутих знань на 

практиці, у власному досвіді. 

З ціннісного ставлення до особистості студента виходить розуміння 

мети особистісно орієнтованої освіти – не сформувати й навіть не виховати, а 

знайти, підтримати, розвинути людину в людині й закласти в неї механізми 

самореалізації, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, 

самовиховання й інші необхідні для становлення самобутнього особистісного 

образу й гідного людського життя, для діалогічної взаємодії з людьми, 

природою, культурою, цивілізацією. 

Перехід до особистісно орієнтованого навчання, на думку 
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О.Бондаревської, залежить від педагога: його бажання, загальної й 

педагогічної культури, особистісних якостей.  

Яким же має бути педагог, що здійснює особистісно орієнтоване 

навчання? Це педагог, який: 

1) має ціннісне ставлення до дитини, культури, творчості;  

2) проявляє гуманну педагогічну позицію;  

3) вміє створювати й постійно збагачувати культурно-інформаційне 

й предметно-розвивальне освітнє середовище;  

4) вміє працювати зі змістом навчання; володіє різноманітними 

педагогічними технологіями, вміє надавати їм особистісно 

розвивальну спрямованість. 

Безумовно, будь-яке навчання спрямоване на особистість. І тому мають 

рацію ті, хто стверджує, що кожен урок особистісно зорієнтований. 

Питання в іншому: «А яка роль особистості в цьому процесі? Якою 

мірою учень може впливати на навчальну діяльність – визначати зміст, 

способи опрацювання навчального матеріалу, темп, стиль тощо? Що для 

вчителя первинне: знання й уміння (тобто засвоєння програми) чи розвиток 

свого вихованця?» 

Відповідь на ці запитання є визначальною для розуміння сутності 

особистісно зорієнтованого навчання! 

Традиційно учень – об’єкт навчання. Учитель має програму 

(обов’язковий до виконання державний документ), де визначено цілі (одні 

для всіх учнів), і, відповідно, дбає про її виконання. Чи запитував хтось 

колись учня, що він думає з приводу цього? Запитання значною мірою 

риторичне. Мотивація, ціннісні установки використовуються як рушійна 

сила досягнення зовнішніх цілей. Формування особистості здійснюється, так 

би мовити, "попутно". 

В особистісно-зорієнтованому навчанні учень стає суб’єктом навчання, 

тобто отримує змогу реально впливати на його хід. Він ставить власні цілі, 

обирає форми й методи опрацювання навчального матеріалу (а в перспективі 

і зміст), рефлексує, оцінює роботу тощо. 

Єдності в поглядах науковців щодо особистісно зорієнтованого 

навчання немає. Нині паралельно існують кілька теорій: особистісно 

орієнтоване розвивальне навчання (С. Якиманська), близьке до нього 

саморозвивальне навчання (Г. Селевко), інтегративне особистісно-

розвивальне навчання (Л. Гриценко), комбінована система організації 

навчально-виховного процесу М. Гузика, семестрово-блочно-залікова 

система С. Подмазіна, особистісно зорієнтована технологія гнучкої 

диференціації освітнього процесу «АЗІМУТ» С. Подмазіна, з якою ми 

познайомимось сьогодні ближче. Відмінність полягає як у підходах до 
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організації навчального процесу, так і в акцентах на тих чи інших цілях 

діяльності учня (розвиток його пізнавальної сфери чи особистісних структур, 

саморозвиток та самоактуалізація особистості тощо). 

Спільним же є розуміння, що завданням особистісно зорієнтованого 

навчання є створення умов для реалізації школярем своїх індивідуальних 

можливостей, нахилів, здібностей.  

«Особистісно зорієнтоване навчання надає кожному учневі, 

опираючись на його здібності, нахили, інтереси, особистісні цінності і 

суб’єктний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших 

видах діяльності…» (С. Подмазін). 

На відміну від середньої школи, де ідеї диференціації втілюються 

досить інтенсивно (С. П. Логачевська, О. Я. Савченко, А. В. Фурман, І. Е.Унт 

та інші) розробка теоретичних положень i впровадження їх у практику 

вищого закладу освіти відбувається повільніше. 

В чому суть технології гнучкої диференціації освітнього процесу 

«АЗІМУТ»? 

Перш ніж дати відповідь на питання про особливості її впровадження в 

навчальний процес сучасної школи, зупинимось на понятті «диференціація» 

та «гнучка диференціація», без розуміння сутності яких неможливо осягнути 

сутність самої технології «АЗІМУТ». 

Термін диференціація (від лат. differentia – різноманітність, 

відмінність) означає поділ, розчленування чого-небудь на окремі різнорідні 

елементи. У педагогіці диференційований підхід – це цілеспрямована 

діяльність учителя з навчання й виховання кожного учня, студента,  яка 

передбачає використання різних рівнів навчального матеріалу, різних 

навчальних планів і програм, різних прийомів і методів навчання, що 

відповідають різним рівням інтелектуального розвитку тих, хто 

навчається.   Залежно від рівня, на якому здійснюється диференціація, автори 

виділяють зовнішню, тобто профільну (селективну і елективну) і внутрішню 

(однорівневу і багаторівневу) диференціацію.  

Селективна (жорстка) диференціація реалізується у профільних класах 

або класах з поглибленим вивченням циклу предметів. 

Елективна (гнучка) диференціація навчання учнів передбачає вільний 

вибір предметів на основі базового навчального освіти. 

Зовнішня диференціація навчання передбачає створення відносно 

стабільних груп, в яких зміст освіти і вимоги до школярів навчальні вимоги 

різняться. Під зовнішньою диференціацією розуміють навчання різних груп 

учнів за програмами, які відрізняються не лише глибиною викладу матеріалу, 

а й змістом, обсягом вправ, вимог до знань і вмінь учнів. Навчальний процес 
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у коледжі скерований державними планами й програмами, освітньо-

кваліфікаційні вимоги до спеціалістів чітко визначені відповідними 

документами. Обравши певний коледж, молоді люди визначились зі 

спеціалізацією. Отже, розглядати питання профільної диференціації в 

коледжах немає сенсу, лише з метою ознайомлення студентів, які на практиці 

стикатимуться з її реалізацією у сучасній школі. Актуальним залишається 

здійснення внутрішньої диференціації, яка передбачає типологічне 

групування студентів за певними властивостями всередині академічної 

групи. Внутрішня диференціація навчання - це форма диференційованого 

навчання, яка здійснюється через поділ учнів чи студентів на групи всередині 

класу, групи  з метою організації навчальної роботи з використанням різних 

методів навчання. 

Розглянемо детально технологію гнучкої диференціації освіти у школі 

«АЗІМУТ». ЇЇ автор - С. Підмазін, директор Запорізького обласного 

наукового-методичного центру психології та соціології освіти, кандидат 

психологічних наук. 

 Головною метою технології «АЗІМУТ» є формування в учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів готовності до свідомого життєвого, 

зокрема професійного, самовизначення. 

Технологія «АЗІМУТ» (альтернативність, зацікавленість, 

ініціативність, мотивація, усвідомленість, творчість) реалізує принцип 

особистісної освіти. Автор технології виходить із необхідності найповнішого 

врахування не тільки наявних надбань і властивостей кожного учня, але і 

спрямування його розвитку. Технологія передбачає партнерські, суб'єкт-

суб'єктні відносини учня з учителем, повагу до учня як до особистості. 

Сутність технології полягає в переведені в нову якість традиційної 

факультативної, гурткової роботи в школі. Технологія складається з трьох 

послідовних етапів. 

Перший етап (АЗІМУТ-1) - це система психолого-педагогічної роботи з 

учнями 5-7(8)-х класів загальноосвітнього навчального закладу, спрямована 

на формування в них стійких інтересів до пізнавальної та практичної 

діяльності, розвиток широкого кола мотивів до вивчення предметів або їх 

взаємопов'язаних блоків. «АЗІМУТ-1» передбачає створення умов для 

вільного вибору школярами мотиваційних спецкурсів із певної кількості 

варіантів, що пропонуються за рахунок годин варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти. Спецкурси проводяться одночасно з учнями 

паралелі класів у формі уроків. Учні можуть вільно обрати спецкурс, змінити 

його на інший, але його відвідування для них є обов'язком. При цьому 

кількість спецкурсів, що пропонується учням певної паралелі, має 



7 
 

переважати кількість класів у ній щонайменше у 1,5 рази. Спрямування 

спецкурсів мусить відповідати всьому спектру предметів, що викладаються: 

природничо-математичним, гуманітарним, технологічним, мистецьким, 

оздоровчо-спортивним. Зміст спецкурсів має співвідноситися зі змістом 

базових предметів, але не дублювати, а доповнювати і поглиблювати його. 

Програми мотиваційних спецкурсів складаються самими вчителями. 

Зміст і форми занять за спецкурсами добираються таким чином, щоби 

викликати зацікавленість учнів. Менш формалізовані форми проведення цих 

занять сприяють залученню школярів у різні види діяльності формуванню 

досвіду особистих досягнень, позитивної «Я-концепції» та стійкої мотивації 

до навчання. 

Певна пізнавальна спрямованість, що формується в учнів, є не лише 

передумовою подальшого свідомого вибору ними профілю навчання, але й 

основою їх готовності до життєвого самовизначення. 

«АЗІМУТ-2» є наступним етапом реалізації технології, що передбачає 

індерективну психолого-педагогічну діагностику. Її головне завдання - 

допомогти учню як суб'єкту освітнього процесу свідомо обрати профіль 

подальшого навчання. 

Третій етап реалізації технології («АЗІМУТ-3») передбачає поглиблене 

вивчення учнями певних предметів, їх взаємопов'язаних блоків за обраними 

профілями у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Сформовані таким чином профільні класи відзначаються стійкістю, високим 

рівнем успішності учнів. 

Сфера застосування технології на сьогоднішній день: ЗНЗ освіти, 

коледжі, школи-інтернати загального типу. 

А що ж робити викладачам вищих навчальних закладів освіти? 

Можливо на цьому рівні гнучкої диференціації навчання є недоцільним? 

Відповідь на ці запитання є однозначною: диференціація навчання - це 

розрізнення діяльності тих, хто навчається, за такими мотиваційними 

позиціями особистості: "можу" і "хочу". За своєю суттю саме диференціація 

навчання є засобом стимулювання студентів до навчання та активізації їх 

пізнавальної діяльності, творчого розвитку особистості, створення бажання 

до самоосвіти та самоудосконалення, тощо. 

Тому, ознайомившись з технологією «АЗІМУТ», ми зробили висновки, 

що в повній мірі вона може бути застосована у школах. Але детальне 

ознайомлення з особливостями її впровадження, дозволило нам зробити 

проекцію на навчальний процес нашого вузу і розробити такі методичні 

рекомендації щодо ефективного запровадження особистісно орієнтованої 

технології диференціації освітнього процесу.   
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З метою успішного застосування особистісно орієтованої технології 

диференціації освітнього процесу потрібно застосовувати самостійну та 

групову навчальну діяльність, пошукові, дослідницькі методи;  

організаційно-ділові ігри;  діалогічні та дискусійні методики; крупно-

блочний метод подачі навчального матеріалу. Під час роботи з текстом 

лекцій використовувати: читання з позначками, з передбаченням; 

формулювання запитань до тексту; письмові роботи перед та після 

прочитання тексту; методика незакінчених речень; гронування; складання 

асоціативних рядів; вільне письмо; запитання до автора; рефлексивні 

запитання і т д. Для оволодіння загальнонавчальними вміннями здійснювати 

визначення рівня власних домагань на основі аналізу цілей та запитань і 

завдань для тематичної атестації; усну та письмову рефлексію та оцінювання 

власної та колективної діяльності. 

А щодо самого оцінювання в умовах особистісно зорієнтованого 

навчання, то потрібно дотримуватись наступних вимог: 

1. Запитання й завдання мають забезпечувати максимально можливу 

об’єктивність і деталізацію щодо кожної оцінки. Їхній перелік, а також 

форма проведення контролю повідомляється на початку вивчення 

кожної теми. 

2. В умовах ОЗОН навчальні досягнення школяра оцінюються в 

порівнянні з його "стартовим" рівнем, визначаються не тільки 

"навченість" (рівень предметних знань, умінь і навичок), а й 

"научуваність" – рівень навчальних можливостей, "просування" на 

шляху до визначених цілей. 

3. Поряд з традиційними "вживаються" й інші форми оцінювання: бали, 

місце в рейтингу (за умови впровадження рейтингової форми 

навчання), а також якісне (словесне) вираження. 

4. Можуть також складатися діагностичні карти, письмові 

характеристики, учні ведуть щоденники досягнень.  

Цікавою новацією є формування портфеля досягнень. 

1. Діагностика особистісних якостей. Вона проводиться на початку і в кінці 

навчального року і складається з двох "блоків": 

 діагностика показників, визнаних суттєвими для зрозуміння рівня 

ефективності особистісно-зорієнтованого навчання (мотивація, 

самостійність, тривожність, позитивна Я-концепція). 

 рівень оволодіння навичками цілевизначення, планування, рефлексії, оцінки. 

Усе це дозволило розробити алгоритм впровадження особистісно 

зорієнтованого навчання: 

1. Розробка календарних та поурочних планів, підготовка 

методичних матеріалів. 

2. Тестування учнів, створення індивідуальних карт психологічного 

супроводу. 
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3. Створення папок успіху та робота з ними протягом семестру 

(року). 

4. Робота з осмислення цілей навчання (анкети "Що таке педагогіка 

і навіщо її вивчати?", "Мої цілі у І (ІІ) семестрі (навчальному 

році)" та їх рефлексія у кінці семестру (року): "Мій шлях до 

успіху", "Моя папка успіху" тощо. 

5. Доведення на початку вивчення теми цілей та переліку запитань і 

завдань для тематичного оцінювання. 

6. Вироблення діяльнісних умінь (цілевизначення, планування, 

рефлексії, оцінювання) на заняттях. 

7. Самостійне планування проходження теми, курсу. 

На початок можна розпочати застосування особистісно орієнтованої 

технології диференціації  під час самостійної роботи. Адже у  кожній 

академічній групі можна виділити типологічні підгрупи студентів для 

здійснення диференціації самостійної роботи. Такі підгрупи можуть бути 

сформовані наступним чином (див. табл. 2): 

А – група студентів, у яких ІІІ рівень мотивації, працездатність та успішність 

високі. Добре встигають у навчанні, впевнені в собі, зацікавлені в освіті й 

майбутній спеціальності.    

В – студенти, які мають чіткі мотиви навчання, але низьку працездатність. 

Високої успішності такі студенти досягають завдяки великій наполегливості, 

старанності. 

С – студенти з ІІ рівнем мотивації, високою працездатністю й успішністю. 

Часто їх характеризує високий рівень домагань, бажання виділитись у 

колективі. Вони досить активні. 

D – у таких студентів мотивація ІІІ рівня, низька працездатність, середня 

успішність. Працюють повільно, але старанні, прагнуть досягти гарних 

результатів у навчанні. 

Е – студенти з мотивацією ІІ рівня, їх працездатність висока, успішність 

середня. Такі студенти найчастіше цікавляться лише окремими предметами, 

іншим дисциплінам достатньої уваги не приділяють. 

F – група студентів, які мають ІІ рівень мотивації, низьку працездатність, 

середню успішність. Часто такі студенти мають неглибокі базові знання, 

невпевнені у власних силах. 

G – у студентів низький рівень мотивації, висока працездатність, середня 

успішність. Студенти цієї групи не бажають вчитися, але мають певні 

здібності до навчання. 

Н – студенти з І рівнем мотивації, низькою працездатністю, низькою 

успішністю, слабкі, пасивні в навчанні. 

К – студенти з ІІ рівнем мотивації, низькою працездатністю й успішністю. Це 

також слабкі студенти, але вони не позбавлені бажання одержати освіту, 

часто їм заважають великі прогалини в знаннях, невміння організовувати 

свою роботу. 
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 М – особлива типологічна підгрупа студентів з ІІІ рівнем мотивації, високою 

працездатністю, але низькою успішністю. Найчастіше такі студенти мають 

неадекватну самооцінку й виявляють підвищену активність. 

   Успішність ми розуміємо як міру продуктивності навчальної діяльності. 

При цьому розглядаємо: 1) високу (студенти навчаються на "5" і "4" за 

п’ятибальною шкалою оцінювання); 2) середню (на "4" і "3"); 3) низьку ("3" і 

"2") успішність. 

Таблиця 2. 

№ 

п/п 
Типологічні групи студентів 

Рівень 

мотивації 
Працездатність Успішність 

 1. 

  

  

 А 

В 

С 

 ІІІ 

ІІІ 

ІІ 

 Висока 

Низька 

Висока 

   

Висока 

 2. 

  

  

 D 

E 

F 

G 

 ІІІ 

ІІ 

ІІ 

І 

 Низька 

Висока 

Низька 

Висока 

   

Середня 

  3. 

  

 Н 

К 

М 

 І 

ІІ 

ІІІ 

 Низька 

Низька 

Висока 

   

Низька 

   Отже, виділено десять типологічних підгруп, із яких можна 

сформувати три умовні групи студентів із високими, середніми й низькими 

можливостями в здійсненні самостійної роботи. Такий поділ досить 

приблизний, підгрупи динамічні. Диференціюючи самостійну роботу, 

викладач стимулюватиме розвиток студентів, вони поступово долатимуть 

прогалини в знаннях, зможуть опанувати прийоми й методи самостійної 

праці, навчання їх стане більш продуктивним. Деякою мірою повинні 

змінюватись і психологічні властивості студентів, розвиватися самостійність 

як риса особистості. Отже, передбачається міграція студентів із однієї 

типологічної групи до іншої. Взагалі сенс диференціації полягає в тому, щоб 
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самостійна діяльність захопила студента, у нього з’явилася віра у власні 

можливості, відчуття морального задоволення від досягнення певних 

результатів, на які раніше цей студент навіть не сподівався. 

Також нами було визначено проблеми на шляху становлення 

особистісно зорієнтованого навчання. Адже, незважаючи на актуальність і 

важливість фінансового та методичного забезпечення, найскладнішими є 

питання фахової та психологічної готовності педагога до роботи в нових 

умовах. Наскільки педагог знайомий нині з основами теорії особистісно 

зорієнтованого навчання, володіє вміннями застосовувати особистісно 

орієнтовані технології навчання, здатний проводити таку роботу системно і 

систематично? Без самоосвіти, активної участі педагогічних вузів, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти справу зрушити з місця буде нелегко. 

У питанні забезпечення психологічної готовності можна виділити такі 

проблеми: 

1. «Спрощення». Сприймаючи часткове за загальне, сутність 

особистісно зорієнтованого навчання часто зводять до педагогіки 

співробітництва, ототожнюють з розвивальним навчанням або з 

особистісно зорієнтованим вихованням. 

2. «Ілюзія відомого». Назвемо це ефектом дитячого будівельного 

конструктора: з тих же кубиків можна скласти хатку, а можна й 

башту замку. Придивившись, впізнаємо знайомі "кубики" 

(застосовувані методи, прийоми, технології тощо): розвивальне 

навчання, проблемне, програмоване, педагогіку співробітництва і 

т. ін. Однак "будівлі" будуть все-таки різними. І різниця 

обумовлюється основою (системотворчим фактором): турботою 

про ЗУНи (в традиційній школі) чи увагою до формування 

особистісних структур учня чи студента. Учитель іде від 

програми до учня чи від учня, його запитів, інтересів до предмета 

і засобами предмета (в нашому випадку літератури) допомагає 

особистості. 

3. «Зміщення акцентів».  

- А що до сьогодні я не дбала (не дбав) про особистісний розвиток 

учнів? – запитує вчитель.  

– А хіба може навчання бути не особистісно зорієнтованим? (І 

наводиться перелік великих імен від Руссо до В.Сухомлинського). 

Викладач у питаннях диференціації повинен бути дуже обережним. Уся 

наша робота має бути спрямована на те, щоб знайти такі способи навчання, 

які дозволили б не розділяти, а забезпечити кожному студенту відповідні 

щодо його здібностей можливості. 

Диференціація має переслідувати головну мету: надати можливість 

усім студентам позбутись почуття меншовартості й водночас відчути радість 
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праці. А це можливе лише за умов дійсно демократичних, гуманних 

стосунків викладача і студентів, в атмосфері доброзичливості та 

співробітництва. Суворо дотримуючись цих засад, учитель зможе уникнути 

небажаних відвертих і прихованих реакцій на диференціацію та домогтися 

бажаних результатів. 

Отже, основними психолого-педагогічними умовами, які забезпечують 

ефективність упровадження особистісно зорієнтованого технології 

диференціації навчання у вищій школі, є: 

1) розуміння студентами місця й ролі особистісно орієнтованого 

навчання;  

2) забезпечення особистісно орієнтованої спрямованості викладання 

академічних дисциплін;  

3) формування в студентів позитивної мотивації до прагнення самостійно 

оволодівати необхідними знаннями в даному напрямку; 

4) пріоритет активних методів навчання, які спонукають студентів до 

самостійних пошуків, педагогічного мислення та посилення практичної 

спрямованості навчальних занять, що сприяють формуванню 

практичних умінь і навичок професійної діяльності. 
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