
SWorld – October 2020 
PROMISING AREAS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCH ‘2020 

Образование и педаго8гика 

 

УДК 378.011.3-051:004 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF 

CONDUCTING LABORATORY WORKSHOP ON COMPUTER SCIENCE 

ON THE BASIS OF INDIVIDUAL-DIFFERENTIATED APPROACH 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З ІНФОРМАТИКИ НА ОСНОВІ 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ 

Ovcharov S.M. / Овчаров С.М. 

c.p.s., as. prof. / к.п.н., доц. 

ORCID: 0000-0003-4387-4288 

Poltava national pedagogical University named after V.G. Korolenko, Poltava, 

Ostrogradskogo,2 36000 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Полтава 

вул. Остроградського, 2, 36000 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі проведення лабораторного практикуму з 

інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу. Запропоновано методику 

проведення лабораторного практикуму з інформатики зі студентами педагогічних вищих 

навчальних закладів на основі індивідуально-диференційованого підходу. 
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Abstract. 

One of the most important tasks of higher education at the present stage is the transition from 

mass to individual education. Individualization of learning is one of the forms to organize the 

educational process, in which the choice of methods, techniques, pace of learning takes into 

account the individual differences of students, the level of development of their learning abilities. 
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Вступ. 

Одним із найважливіших завдань вищої школи на сучасному етапі є 

перехід від масового навчання до індивідуального. Його сутність полягає у 

тому, щоб закласти фундамент освіти кожного студента, сформувати 

майбутнього вчителя як творчу особистість, навчити самостійно набувати 

знання під час майбутньої педагогічної діяльності. Тому сьогодні необхідно 



вирішувати проблему індивідуалізації процесу навчання майбутніх педагогів, 

зокрема вчителів інформатики, у вітчизняних ВНЗ. 

Основний текст. 

Індивідуалізація навчання – це одна з форм організації навчально-

виховного процесу, за якої вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує 

індивідуальні відмінності студентів, рівень розвитку їх здібностей до навчання. 

Індивідуалізація навчання сприяє: 1) більш успішному розвитку 

самостійності, ініціативи, творчості під час вивчення навчальних дисциплін; 

2) відпрацюванню навичок планування свого робочого часу; прагнень до знань, 

навчання; 3) підвищенню ефективності, глибини та якості засвоєння 

навчального матеріалу; 4) розвитку творчого мислення та інтелекту; 5) набуттю 

практичних навичок роботи з навчальною літературою, лабораторним та 

технічним обладнанням, зокрема з комп’ютерами тощо. 

Індивідуалізація процесу навчання ґрунтується на результатах дослідження 

педагогом індивідуальних особливостей та духовного світу кожного студента, 

врахуванні їх нахилів та інтересів, різного ставлення до навчання. Ґрунтовні 

психолого-педагогічні дослідження особистості дозволяють найбільш повно й 

достовірно оцінити якості особистості майбутнього вчителя та враховувати їх 

під час навчально-виховного процесу у ВНЗ. Тому, знаючи особистісні 

характеристики студентів навчальної групи, викладач відшукує можливості 

індивідуально-диференційованого підходу до кожного з них в умовах 

колективного (групового) навчання. 

Індивідуально-диференційований підхід становить відбір змісту, методів і 

форм навчання на основі урахування індивідуально-психологічних 

особливостей навчальної діяльності студентів, їх соціально значимих 

відмінностей від інших людей, своєрідності психіки, особистих якостей та 

уподобань [1, с. 113]. Індивідуально-диференційована система навчання 

(ІДСН)– це система навчання, що ґрунтується на індивідуально-

диференційованому підході, який є складовою частиною кожного компоненту 

навчання: мета, зміст, форми, методи й результати [1, с. 113]. Вона спрямована 



на розв’язання основної суперечності традиційної системи навчання вищої 

школи, яка пов’язана з груповою формою організації навчання та 

індивідуальним характером засвоєння знань студентами й покликана 

адаптувати традиційну лекційно-семінарську систему до можливостей і потреб 

кожного з них. 

Таким чином, диференційований підхід у навчанні повинен здійснюватися 

на індивідуальному (суб’єктному) рівні, коли сам студент, виходячи зі своїх 

особливостей, можливостей і потреб (зазвичай, несвідомих або усвідомлених з 

віком) визначає «особистісну траєкторію» свого розвитку. Завданням педагогів, 

що здійснюють даний підхід у навчанні, стає створення психолого-

педагогічних умов, які б забезпечували активне стимулювання освітньої 

діяльності студентів на основі їх самоосвіти, саморозвитку, самовиявлення під 

час оволодіння знаннями. 

На нашу думку, індивідуально-диференційований підхід у навчанні 

студентів інформатики набуває особливого значення саме під час виконання 

ними лабораторних робіт. Індивідуально-диференційована система навчання 

ґрунтується на таких основних принципах організації та проведення 

лабораторного практикуму з інформатики: 1) лабораторний практикум 

проводиться згідно навчальних планів, де чітко визначені тематика 

лабораторних робіт, їх зміст і послідовність виконання, а також перелік 

навчальних посібників (друкованих або електронних), які рекомендуються 

студентам для використання; 2) під час проведення лабораторних робіт кожен 

студент працює у власному темпі, тобто у разі виконання однієї роботи, з 

дозволу викладача, він переходить до виконання наступної; 3) кожна 

лабораторна робота складається з трьох частин: завдання базового рівня; 

перелік контрольних запитань, на які студенти повинні дати письмові відповіді 

згідно з індивідуальними варіантами; завдання поглибленого (творчого) рівня, 

виконання яких не є обов’язковим для всіх студентів; 4) за кожну виконану 

лабораторну роботу студент може отримати 1 або 1,5 бали (1 бал ставиться за 

виконання завдань базового рівня + 0,5 бали за виконання завдань 



поглибленого (творчого) рівня; таким чином, рівень поглиблення навчального 

матеріалу вибирається індивідуально самим студентом, виходячи із власних 

можливостей і потреб; 5) усі пропущені лабораторні роботи за будь-яких 

причин (хвороба, індивідуальний графік навчання або інші) кожен студент 

зобов’язаний відпрацювати самостійно (хоча б базовий рівень) і здати 

викладачеві до початку екзаменаційної сесії; 6) під час проведення 

лабораторних робіт викладач виступає в ролі координатора дій студентів та 

помічника у разі виникнення труднощів у роботі; 7) по завершенні 

лабораторного практикуму викладач повинен підрахувати загальну кількість 

балів, набраних кожним студентом, визначити його загальний бал (рейтинг) і 

зробити висновки щодо допуску до іспиту (заліку). 

Особливо слід зупинитися на проблемі оптимального використання методу 

проектів як засобу активізації навчальної діяльності студентів у процесі 

навчання інформатики в умовах індивідуально-диференційованої системи 

навчання. Метод проектів передбачає диференційований підхід до навчання з 

урахуванням рівня інтелектуального розвитку студента, його здібностей та 

нахилів, а також глибини набутих знань. 

На наш погляд, можливими формами й методами організації проектної 

діяльності під час вивчення інформатики можуть бути: 1) виконання проектів у 

малих групах або індивідуально під час виконання планових лабораторних 

робіт; 2) закріплення навчального матеріалу з конкретних тем у вигляді 

творчого завдання або підсумкове повторення у вигляді проекту (під час 

виконання контрольних робіт, написання курсових та магістерських робіт з 

інформатики або методики її викладання); 3) виконання «типових навчальних 

проектів» тощо. 

Описана методика вже не один рік успішно використовується нами на 

фізико-математичному факультеті Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка під час проведення лабораторного 

практикуму при вивченні таких навчальних курсів: «Архітектура 

обчислювальних систем і мереж», «Основи баз даних і знань», «Навчальні 



програмні засоби», «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» та деяких 

інших. Зрозуміло, що для успішного виконання поставлених завдань 

викладачам необхідно розробляти й впроваджувати у навчально-виховний 

процес певне навчально-методичне забезпечення. Наприклад, при опануванні 

дисципліни «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» ми пропонуємо 

студентам використовувати електронний навчально-методичний комплекс з 

цієї дисципліни [2], який містить: теоретичні засади реалізації методів 

об’єктно-орієнтованого програмування, лабораторний практикум з детальними 

інструкціями щодо виконання лабораторних робіт, завдання для самостійної 

роботи, довідкові матеріали, перелік рекомендованої літератури, комп’ютерну 

програму самотестування. Подібні навчальні засоби розробляються й з інших 

дисциплін. Досвід використання даної методики свідчить про високу її 

ефективність і, на наш погляд, вона може застосовуватися й під час вивчення 

інших навчальних дисциплін у ВНЗ. 

Висновки. 

Отже, проведення лабораторного практикуму з інформатики на основі 

індивідуально-диференційованого підходу надає потужний поштовх у 

професійному розвитку майбутніх педагогів, допомагає їм більш усвідомлено 

розуміти й засвоювати навчальний матеріал. Це дозволяє в умовах 

індивідуально-диференційованої системи професійного навчання студентів 

інформатики максимально активізувати особистісні резерви кожного з них, 

найбільш повно розкрити їх творчий потенціал. 
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