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Постановка проблеми. Сьогодні учитель освітнього закладу для 
молодших школярів знаходиться в непростій для нього професійній по-
зиції, оскільки він є багатопредметником і водночас педагогом, настав-
ником і психологом. Працюючи над розробкою уроків з різних навчаль-
них предметів, учитель має прагнути побудувати їх на оптимальному 
поєднанні традиційних і нових форм і методів навчання, що спрямо-
вуються на формування особистості молодшого школяра. Взаємодіючи 
між собою, учитель і учні вступають у суб’єктивні стосунки, допомага-
ючи один одному, стають суб’єктами навчання.

А це сприятиме особистісно – орієнтованому навчанню, починаючи 
з початкової школи. Як бачимо, тема статті є актуальною. 

Аналіз досліджень. Вивчення та реферування законодавчої і норма-
тивної педагогічної і психологічної літератури з окресленої проблеми 
показало, що науковці розглядають осбистісно-орієнтоване навчання на 
основі змісту навчання (С.Гончаренко, М.Євтух, І.Зязюн, І.Підласий та 
ін.), через нові методи (А.Алексюк), за допомогою педагогічних техно-
логій (В.Бондар, О.Мороз, О.Пєхота, О.Помєтун, О.Савченко та ін.). На 
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основі такого навчання висвітлюється процес розвитку творчого потен-
ціалу учнів (Ю.Карпова, П.Кравчук, В.Лисовськава та інші). Психоло-
гічні, етичні та технологічні аспекти проблеми знайшли відображення у 
працях (Г.Костюка, Н.Кузьміної, О.Проскури).

Значну увагу проблемі особистісно-орієнтованого навчання приді-
ляли такі вчені-педагоги, як М. Антонець, І. Зязюн, І. Якиманська [1; 5; 
6; 7; 9; 10; 13; 14].

В. Сухомлинський, розкриваючи проблему навчання, бачив в його 
основі дитину, а не предмет навчання. Всі його праці побудовані на фор-
муванні інтересу, потребах та зацікавленнях молодших школярів, що 
вчитель має брати до уваги у процесі навчання, розвитку та виховання 
[8; 12]. 

Сьогодні проблемою особистісно-орієнтованого навчання займаєть-
ся І. Бех, який вважає, що потрібно враховувати вікові можливості та ін-
дивідуальні особливості дітей молодшого шкільного віку. Він пропонує 
вчителеві розробляти завдання і вправи, спрямовані на їхнє врахування 
під час навчання. При цьому розглядає учня суб’єктом навчання, а від-
так змінюється роль вчителя – учитель має бути консультантом, співбе-
сідником, встановлювати контакти [2, 3].

 Найбільш повно розкривають сутність та ознаки особистісно -орі-
єнтованого нав чання в основній школі О. Пометун, а в початковій школі 
– О.Я. Савченко, які варто взяти до уваги [11, 10-15].

Мета статті. Висвітлити проблему підготовки майбутніх учителів 
до реалізації особистісно – орієнтованої освіти в початковій школі. Для 
цього визначити педагогічні чинники, які сприяють її впровадженню в 
початкову школу. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічні технології, орієнтовані 
на творчий розвиток особистості, є невід`ємною складовою особис-
тісно – орієнтованої освіти, тобто такого процесу, за якого особистість 
учня знаходиться в його центрі, де провідною є навчально-пізнавальна 
діяльність. [ 9, 19 ]. При цьому традиційна парадигма освіти (вчитель – 
підручник – учень) замінюється на нову, нетрадиційну( учень – підруч-
ник – учитель). Реалізація особистісно – орієнтованої освіти можлива 
за умови створення педагогічних чинників, в основі яких лежить роз-
вивальне середовище. Воно характеризується новим змістом навчання, 
де головним є освітнє завдання, а організаційні форми, методи, засоби 
навчання носять суб`єкт – суб`єктний характер педагогічної взаємодії. 
Саме при цій взаємодії учень набуває статусу найвищої цінності на-
вчального процесу – сприяння розвитку його інтелектуального, твор-
чого і духовного потенціалу, його індивідуальності, емоційно-вольових 
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якостей, творчих можливостей, мислення і загальної культури, форму-
вання здатності до самостійної, активної діяльності, професійного са-
мовизначення, навичок взаємодії із сучасним динамічним світом. Як 
бачимо, метою і результатом особистісно – орієнтованої освіти повинна 
бути молода людина, яка є компетентною особистістю, а відтак – здатна 
не тільки адаптуватися до вимог сучасного суспільства і ринку праці, а 
особистісно й професійно реалізуватися впродовж життя [2, 45]. 

Орієнтація на професійно творчу підготовку фахівця, розробка і 
впровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес за-
гальноосвітньої школи дозволить, на наш погляд, значною мірою подо-
лати основний недолік технологічного підходу – орієнтацію на репро-
дуктивний тип навчання.

 Сучасні науковці вважають, що важливими технологіями підготовки 
майбутніх вчителів до самостійної творчої діяльності є наступні:

1) технологія модульного навчання. Порівняно з традиційною систе-
мою освіти вона відрізняється тим, що навчальна діяльність учителя та 
учня набувають принципово іншого характеру: центральною фігурою 
навчального процесу реально стає учень. Нова система організації на-
вчально-пізнавальної діяльності принципово змінює його психологію: 
нові обставини переконують школяра в тому, що він має працювати са-
мостійно, ініціативно, систематично;

2) технологія групової роботи. Включає учнів у змістовне співробіт-
ництво, де вони виступають суб’єктами спільної навчальної діяльності, 
а звідси – змінюється їхня мотиваційна сфера в освітній сфері. 

Така освіта особливо цінною є під час проблемного навчання. Гру-
пова форма навчальної діяльності дає позитивні результати, допомагає 
вочевидь бачити зусилля і здібності кожного, що є природним стимулом 
здорового творчого змагання[10 ];

3) технологія проблемного навчання. У проблемному навчанні від-
крито втілюються пізнавальні протиріччя, які реалізуються при створен-
ні і загостренні проблемної ситуації, що викликає потребу в опануванні 
знаннями вміннями для розв’язування пізнавальних завдань. Провідний 
дидакт у газузі проблемного навчання М.Махмутов визначає його як 
дидактичну систему, що заснована на закономірностях творчого засво-
єння знань і способів діяльності, де включено специфічне поєднання 
прийомів і методів викладання і навчання з ознаками наукового пошуку. 
Проблемне навчання підсилює ступінь досягнення цілей навчання, під-
вищує якість і міцність одержаних знань і вмінь, надає освітньому про-
цесу емоційності та рухливості, посилює пізнавальну активність учнів, 
уповільнює зниження показників функціонального та психологічного 
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стану, поліпшує самопочуття та їхній настрій, сприяє виникненню ба-
жання вчитись, має ефект емоційного підкріплення, яке сприяє станов-
ленню психічних новоутворень, що лежать в основі процесу набуття 
нових знань, умінь, навичок [9, 34 ];

4) технології творчого розвитку особистості у процесі професійної 
підготовки. До цих технологій належать: навчання у співробітництві, 
метод проектів, різнорівневе навчання, індивідуальний і диференційо-
ваний підхід, де вчитель виступає як компетентний консультант, поміч-
ник, організатор педагогічної взаємодії з учнем у навчально-пізнаваль-
ній діяльності. Широко використовується творча ситуація, яка стиму-
лює пошукову діяльність, розвиває творчі можливості, але не завжди 
приводить до оволодіння новими знаннями, вміннями і навичками на 
відміну від проблемної ситуації. Творча ситуація створюється в проце-
сі: розв’язання творчих задач, вирішенні навчальних проблем, дискусій, 
критичного аналізу прочитаного, навчальної експериментальної і до-
слідницької діяльності, ігрових ситуацій. [9;10 ];

5)технологія формування стимулів до педагогічної творчості. Її до-
цільно розглядати як процес створення психолого-педагогічної систе-
ми, компоненти якої (зміст, форми, методи, засоби професійної під-
готовки, характер комунікативних зв’язків між суб’єктами освітнього 
процесу) забезпечують умови для творчої навчальної діяльності. Сут-
ність цього процесу полягає у тому, щоб перевести учнів з пасивного 
рівня ставлення до оволодіння основами творчості до зрілих форм по-
зитивного ставлення до одержання знань і формування вмінь і навичок 
[10].

На основі опрацьованої психолого-педагогічної та методичної літе-
ратури ми визначили, що особистісно – орієнтоване навчання має вклю-
чати такі ознаки: 

– найвищою цінністю в освітньому процесі є учень з його потре-
бами, інтересами, можливостями і здібностями до навчання, а відтак 
освітній процес має спрямовуватися на розвиток його інтелектуального, 
творчого і духовного потенціалу; 

– пріоритетними цілями особистісно – орієнтованого навчання є: 
розвиток особистості учня, його неповторної індивідуальності, творчих 
можливостей, мислення, загальної освіченості, яка виявляється у широ-
ті поглядів, формування здатності до самостійної, активної діяльності 
щодо конструювання власної життєдіяльності, до взаємодії із сучасним 
динамічним світом; 

 – формування і розвиток особистості учня можливі лише через ак-
тивну творчу діяльність у спеціально організованому розвивальному 
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навчальному середовищі, яке сприяє розвитку творчого мислення, інте-
лекту та емоційно вольових якостей особистості; 

– особистісно – орієнтоване навчання має спиратися на врахуван-
ня суб`єктивного досвіду учня, який є основою організації індивіду-
ального та диференційованого навчання, тобто створює умови для 
реального врахування індивідуального темпу засвоєння навчального 
матеріалу;

– впровадження особистісно-орієнтованого навчання передбачає 
таку професійну підготовку учителя, яка включає фундаментальну 
підготовку з відповідного предмета, ґрунтовну психолого-педагогіч-
ну підготовку, спрямовану на формування умінь майбутнього вчите-
ля щодо організації особистісно – орієнтованого навчального про-
цесу, формування гуманістичного мислення, здатності до суб`єкт-
суб`єктивної взаємодії з учнями у педагогічному процесі [1; 2; 3; 4; 
5; 9; 10].

Як бачимо, запровадження особистісно-орієнтованого підходу в 
освітній процес з молодшими школярами дає змогу здійснювати робо-
ту, спрямовану на: розвиток індивідуальності учня, надання пріоритету 
освіти суб’єктного значення; актуалізацію внутрішньої мотивації само-
розвитку. Освітній процес виступає для учнів як радість пізнання від 
пошуку та відкриття нового до процесу творчості.

Нами уточнено критерії та показники розвитку суб’єктності учнів 
початкової школи: активність, самостійність, мрії та плани на майбутнє, 
принциповість, рефлексія. Відповідно до критеріїв та показників було 
визначено рівні сформованості особистості учнів початкової школи: ви-
сокий, середній, низький.

Ми розкрили особливості реалізації особистісно – орієнтовано-
го освітнього процесу в початковій школі: поступове стирання меж у 
сприйманні, усвідомленні та застосуванні освітніх завдань з відданням 
переваг творчого потенціалу; розвиток ціннісно-смислової сфери осо-
бистості; орієнтація на перевагу індивідуальних, групових та парних 
форм перед колективними; диференціація освітнього процесу відпо-
відно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 
учнів, психофізичних особливостей, стану здоров’я; застосування арт-
технології, конкурсів, олімпіад, виставок, бесід, вікторин, екскурсій; ін-
теграція різних видів мистецтв тощо.

Висновки. Ми теоретично узагальнили і запропонували новий під-
хід до розв’язання важливої й актуальної проблеми, що виявляється в 
обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов реалі-
зації особистісно – орієнтованої освіти в початковій школі. 
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Нами виявлено та схарактеризовано педагогічні умови, за яких здій-
снюється реалізація особистісно-орієнтованого освітнього процесу в 
початковій школі.

Обґрунтовано та експериментально доведено, що особистісний роз-
виток учня в початковій школі сприяє зростанню його суб’єктності за-
вдяки реалізації таких педагогічних умов: 1) підготовка вчителя до ре-
алізації особистісно – орієнтованої освіти; 2) створення на уроках до-
ступного середовища; 3) керування освітнім процесом учнів початкових 
класів у взаємодії з ними.

Проведене дослідження відкриває перспективи розробки пи-
тань, що стосуються обґрунтування змісту, форм, методів і прийо-
мів освітнього процесу в початковій школі в особистісному вимірі, 
адекватних сучасному стану розвитку освітньої стратегії України 
XXI століття.
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