
Диференціація  й  індивідуалізація  навчання   на  уроках  біології  
   у 6-ому класі як засіб підвищення ефективності уроків біології. 

 

Сучасна педагогічна технологія передбачає визнання індивідуальності учня, яка 

визначається в значній мірі направленістю його розвитку. Однією з умов реалізації 

компетентністного підходу в особистністно-орієнтованому навчанні  біології  являється 

організація диференціація навчання. Головною метою диференціації являється переборювання 

та зглажування протиріч між посереднім підходом до всіх учнів та індивідуальністю кожної 

дитини. 

Диференціація – це організація навчального процесу з врахуванням домінуючих 

особливостей груп учнів. 

Індивідуалізація – це врахування особистих рис кожного учня. 

В першому випадку беруться групові, в другому – індивідуальні особливості, і 

диференційоване навчання виступає як умова і засіб індивідуалізації. 

Учні одного й того ж класу володіють різним рівнем засвоєння знань, різним рівнем 

працездатності. Індивідуальна різниця проявляється також і в типах мислення. Учні одного й 

того ж класу відрізняються один від одного високим. Середнім та низьким рівнем навчаємості. 

Все вище сказане достатньо переконливо вказує на широкий спектр відмінностей між 

учнями. І тут виникає проблема: як вчителю побудувати свою діяльність і діяльність учня 

на уроці, щоб врахувати всі особливості і створити такі умови навчання, щоб воно було 

ефективним для кожної дитини? Як одночасно навчати всіх, але по-різному? 

Перш за все потрібно признати, що провідну роль в його особистому навчанні. 

Важливий в даному випадку підбір індивідуального змісту навчання, можливість вибору учнем 

свого стилю, темпу і ритму, оцінки результатів. Кожному учню потрібно надати можливість 

побудувати особисту навчальну траєкторію засвоєння навчальної дисципліни. 

Індивідуальна навчальна траєкторія – це персональний шлях реалізації особистого 

потенціалу кожного учня в освіті І-ІІІ ступеня. 

Задача навчання по індивідуальній навчальній траєкторії полягає в забезпеченні 

індивідуальної зони розвитку учня, що дозволяє йому на кожному етапі створювати навчальну 

продукцію, спираючись на свої індивідуальні якості і здібності. 

Організація особистністно-орієнтованого навчання учнів має за мету реалізовувати 

наступні можливості: 

         можливість вибору або виявлення індивідуального смислу і цілей в кожній темі, 

на уроці; 

         можливість вибору індивідуального темпу навчання, форм і методів розв’язку 

навчальних задач, способів контролю, рефлексії і самооцінки своєї діяльності на 

основі знання своїх індивідуальних особливостей; 

         можливість випередження або поглиблення освоюваного змісту навчального 

курсу;індивідуальний вибір додаткової тематики і творчих робіт по предмету. 

Основні елементи індивідуальної навчальної діяльності учня: 

         особиста мотивація діяльності(навіщо це я роблю?); 

         постановка особистої мети(передбачуваний результат); 

         особистий план діяльності; 

         реалізація плану; 

         рефлексія(осмислення своєї діяльності); 

         корекція і переросподіл цілей. 



Організація розвитку по індивідуальній траєкторії здійснюється за допомогою диференціації 
навчання, згідно якого до кожного учня слід підходити індивідуально, диференціюючи 
матеріал, що вивчається по степені складності. 

Диференційованим вважається такий навчально-виховний процес, для якого 
характерний облік типових індивідуальних відмінностей учнів.  

Організація учителем внутрішньокласної диференціації включає кілька етапів: 

1.Визначення критерію, на основі якого виділяються групи учнів для диференційованої роботи. 

2.Проведення  діагностики за обраним критерієм. 

3.Розподіл дітей по групах з урахуванням результатів діагностики. 

4.Вибір способів диференціації, розробка різнорівневих завдань для створених груп учнів. 

5.Реалізація диференційованого підходу до школярів на різних етапах уроку. 

6.Діагностичний контроль за результатами роботи учнів, відповідно до якого може змінюватися 
склад груп і характер диференційованих завдань. 

Розглянемо різні способи диференціації, які можуть бути використані на уроці біології, 
на етапі закріплення вивченого матеріалу. Вони припускають диференціацію змісту навчальних 
завдань за рівнем творчості, труднощі, обсягом.  

Використовуючи різні способи організації діяльності дітей і єдині завдання, вчитель 
диференціює за: 

а) ступенем самостійності учнів; 

б) характером допомоги учням; 

в) формі навчальних дій. 

Способи диференціації можуть поєднуватися один з одним, а завдання можуть 
пропонуватися учням на вибір. 

1. Диференціація навчальних завдань за рівнем творчості. 

Такий спосіб передбачає відмінності в характері пізнавальної діяльності школярів, яка 
може бути репродуктивної або продуктивної (творчої). 

До репродуктивних завдань відносяться, наприклад, відповідь на питання добре 
вивчених тем. Від учнів потрібно при цьому відтворення знань та їх застосування в звичній 
ситуації, робота за зразком, виконання тренувальних вправ. 

До продуктивним завдань відносяться вправи, що відрізняються від стандартних. Учням 
доводиться застосовувати знання в зміненій або новій, незнайомій ситуації, здійснювати більш 
складні розумові дії (наприклад, рішення задач, складання тестів), створювати новий продукт 
(складання ланцюжків харчування, харчових пірамід). У процесі роботи над продуктивними 
завданнями школярі набувають досвіду творчої діяльності. 

На уроках біології використовуються різні види продуктивних завдань, наприклад: 



 пошук закономірностей в процесі розвитку мікроорганізмів різних видів; 
 класифікація вивчених класів і видів тварин; 
 самостійне складання кросвордів, загадок; 
 складання гербаріїв та робота з ними, робота з мікроскопом; 
 розробка та обговорення шляхів вирішення різних екологічних проблем; 
 нестандартні та дослідницькі завдання. 

Диференційована робота організується різним чином. Найчастіше учням з низьким рівнем 
навченості (1-я група) пропонуються репродуктивні завдання, а учням зі середнім (2-я група) і 
високим (3-тя група) рівнем навченості - творчі завдання. Можна запропонувати продуктивні 
завдання всім учням. Але при цьому дітям з низьким рівнем навченості даються завдання з 
елементами творчості, в яких потрібно застосувати знання в зміненій ситуації, а іншим - творчі 
завдання на застосування знань у новій ситуації. 

2. Диференціація навчальних завдань за рівнем труднощі. 

Такий спосіб диференціації передбачає наступні види ускладнення завдань для найбільш 
підготовлених учнів: 

3. Диференціація завдань за об'ємом навчального матеріалу. 

Такий спосіб диференціації передбачає, що учні 2-й і 3-ї груп виконують крім основного ще й 
додаткове завдання, аналогічне основному, однотипне з ним. 

Необхідність диференціації завдань за об'ємом обумовлена  різним темпом роботи учнів. 
Повільні діти, а також діти з низьким рівнем навченості зазвичай не встигають виконати 
самостійну роботу до моменту її фронтальної перевірки в класі, їм потрібно на це додатковий 
час. Інші діти затрачають цей час на виконання додаткового завдання, яке не є обов'язковим для 
всіх учнів. 

Як правило, диференціація за обсягом поєднується з іншими способами диференціації. 
Як додаткові пропонуються творчі або більше важкі завдання, а також завдання, не пов'язані за 
змістом з основним, наприклад, з інших розділів програми. Додатковими можуть бути завдання 
на кмітливість, нестандартні завдання ігрового характеру. Їх можна індивідуалізувати, 
запропонувавши учням завдання у вигляді карток, кросвордів, цікавих біологічних тестів. 

4. Диференціація роботи за ступенем самостійності учнів. 

При такому способі диференціації зовсім передбачається відмінностей у навчальних 
завданнях для різних груп учнів. Всі діти виконують однакові вправи, але одні це роблять під 
керівництвом вчителя, а інші самостійно. 

Зазвичай робота організується так. На орієнтовному етапі учні знайомляться з 
завданням, з'ясовують його сенс і правила оформлення. Після цього деякі діти (Найчастіше це 
3-тя група) приступають до самостійного виконання завдання. Решта з допомогою вчителя 
аналізують спосіб рішення або запропонований зразок, фронтально виконують частину вправи. 
Як правило, цього буває достатньо, щоб ще одна частина дітей (2-я група) почала працювати 
самостійно. Ті учні, які відчувають труднощі в роботі (звичайно це діти 1-ї групи, тобто 
школярі з низьким рівнем навченості), виконують всі завдання під керівництвом вчителя. Етап 
перевірки проводиться фронтально.  Таким чином, ступінь самостійності учнів різна. Для 3-ї 
групи передбачена самостійна робота, для 2-ї - полусамостоятельіая, для 3-ї-фронтальна робота 
під керівництвом вчителя. Школярі самі визначають, на якому етапі їм слід приступити до 
самостійного виконання завдання. При необхідності вони можуть у будь-який момент 
повернутися до роботи під керівництвом вчителя. 



Наведемо приклад, як організовується робота за картками. 

I етап. Учні знайомляться з текстом завдання. Після цього частина дітей приступає до її 
самостійної роботи над ним. Ним може бути дано додаткове завдання, наприклад скласти 
порівняльний аналіз розглянутих характеристик. 

II етап. Аналіз завдання під керівництвом вчителя: роз'яснення досліджуваних закономірностей, 
чітке визначення спрямованості роботи. Після цього ще частина дітей приступає к. самостійної 
роботи. 

III етап. Пошук рішення під керівництвом вчителя. Після цього частина дітей самостійно 
записує висновок, а інші роблять це під керівництвом вчителя. 

IV етап. Перевірка завдання організовується для тих дітей, які працювали самостійно.  

5. Диференціація роботи за характером допомоги учням. 

Такий спосіб, в відміну від диференціації за ступенем самостійності, не передбачає 
організації фронтальної роботи під керівництвом вчителя. Всі учні відразу приступають до 
самостійної роботи. Але тим дітям, які відчувають утруднення у виконанні завдання, 
виявляється дозована допомога. 

Найбільш поширеними видами допомоги є: а) допомогу у вигляді допоміжних завдань, 
навідних питань; 6) допомога у вигляді «підказок»  (карток-помічниць, карток-консультацій, 
записів на дошці та ін.) 

Можуть використовуватися різні види допомоги: 

 зразок виконання завдання: показ і способу розв'язання, зразка міркування (наприклад, 
записи таблиці систематичного положення рослини сімейства розоцвітих) і оформлення: 

 довідкові матеріали: теоретична довідка у вигляді, схеми, таблиці, тощо; 
 пам'ятки, плани, інструкції (наприклад, правило роботи з мікроскопом); 
 наочні опори, ілюстрації, моделі (наприклад, у вигляді малюнка, наочних об'ємних 

посібників тощо); 
 додаткова конкретизація завдання (наприклад, роз'яснення окремих термінів; вказівка на 

якусь істотну деталь, особливість); 
 допоміжні (Навідні) питання, прямі або непрямі вказівки з виконання завдання; 
 план виконання завдання; 
 початок або частково його виконання. 

Різні види допомоги при виконанні учнем одного завдання часто поєднуються один з одним. 
Найбільш доцільною ми вважаємо наступну організацію роботи. Діти зі середнім рівнем 
навченості виконують завдання з підручника самостійно. Діти з низьким рівнем навченості 
виконують це ж завдання під керівництвом вчителя або самостійно з використанням наочних 
посібників. Дітям з високим рівнем навченості пропонується творче завдання або більш важке в 
порівнянні з завданням з підручника. 

Більшість завдань у сучасних підручниках побудовано так, що вони містять в собі і 
продуктивну, і репродуктивну частину, тому є можливість використання диференціації за 
рівнем творчості. У багатьох підручниках є нестандартні підвищеної труднощі. Деякі автори 
дають у підручниках надмірна кількість завдань, що дозволяє застосовувати диференціацію за 
обсягом навчального матеріалу. Для диференційованої роботи використовуються також зошити 
на друкованій основі.  




