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ПРОБЛЕМА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ 
ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ 

 
Особливості розвивального навчання в педагогіці, його суть, структура, 

методи, форми організації, завдання тією чи іншою мірою відображені в 
численних педагогічних, психологічних, фізіологічних працях. Проблема 
розвивального навчання розроблялася психологами і педагогами протягом 
багатьох років, інтенсивно вона почала вивчатися з 60-х років. Це було 
пов’язано з потребою удосконалення навчання дітей в початкових класах. 
Значення поняття “розвиток” багатоаспектне. Розвиток розглядали з позиції 
філософії, психології, педагогіки та інших суміжних з педагогікою наукових 
галузей. 

З точки зору філософії, розвиток – це процес саморуху від нижчого 
(простого) до вищого (складного), який розкриває внутрішні тенденції і 
сутність явищ, веде до виникнення нового. 

Психологічний розвиток – зміни від простого до складного, від 
нижчого до вищого в результаті накопичення кількісних змін, що ведуть до 
якісних перетворень. Фізичний та психічний розвиток людини відбувається 
за загальними законами розвитку. 

Можна зробити висновок: розвиток є рух, який має певні ступені. На 
цих ступенях індивідуального розвитку людини відбувається перетворення 
кількісних змін у якісні. 

Розвиток складає одну з дидактичних закономірностей, визначає 
характер навчання. Професор С.П.Богданов говорить, що суть розвивальної 
функції початкового навчання полягає в активізації процесу пізнання, в 
оволодінні логікою мислення, судження, умозаключеннями, у формуванні 
інтересу до навчання і пізнання оточуючого світу, у формуванні позитивних 
мотивів учіння, розвитку здібностей. 

Вивчаючи педагогічний досвід минулого і сучасного, ми намагалися 
з’ясувати: 

1) який зв’язок існує між процесом навчання та розвитком психічних 
функцій особистості учня молодшого шкільного віку; 

2) як у реальному педагогічному процесі відбувається розвиток учнів; 
3) які досягнення в розвивальному навчанні характеризують масовий та 

передовий педагогічний досвід. 
Основи сучасного стану проблеми розвивального навчання мають 

глибоке історичне коріння. Я.А.Коменський, більше ніж 300 років тому 
говорив про те, що навчання та виховання повинні узгоджуватися з 
природою пізнання та людської душі, з природою законів їх розвитку. 
Я.А.Коменський вперше визначив наукову мету розвивальної функції 
навчання. Це, перш за все, розкриття здатності розуміти речі та формувати 
особистість освіченої людини, яка була б з мудрим розумом, володіла 
приємним мовленням, здатної до праці, морально вихованої. Щоб досягти 



цієї мети, Я.А.Коменський рекомендував у процесі навчання та виховання 
розвивати зовнішні та внутрішні почуття дитини, дар пізнавальних 
здібностей, мовлення. Отже, в його дидактиці принципове значення 
надається визначенню аспектів розвитку природних обдарувань учнів. Він 
розрізняв психологічну природу здібностей дитини та педагогічну функцію 
їх розвитку. 

У ХІХ столітті у світовій педагогіці були широко розповсюджені ідеї 
генетичного методу, відповідно до якого навчання може бути успішним лише 
тоді, коли шлях засвоєння знань у школі відповідає природному шляху 
розвитку пізнання. Прихильником генетичного методу був видатний педагог, 
психолог П.П.Блонський. Але ідеї прихильників генетичного методу в 
педагогіці не були реалізовані, оскільки була відсутня адекватна теорія, яка б 
розкривала природний шлях та механізми психічного розвитку. 

У подальший розвиток дидактики великий внесок зробили видатні 
педагоги минулого Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, А.Дістервег. 

Розвиваючи далі думку Я.А.Коменського про розвиток природних 
обдарувань дитини, Руссо стверджував, що отримувати знання необхідно 
шляхом самостійної активності. Він вважав період від двох до дванадцяти 
років “сном розуму”, тому, на його думку, саме з дванадцяти років треба 
починати серйозне розумове виховання, причому, вчити дитину треба лише 
тому, що корисно для її віку. У цілому, дидактична концепція Руссо мала 
велике позитивні значення, хоч недооцінка систематичного навчання та 
переоцінка значення особистого досвіду робила концепцію обмеженою. 

На відміну від ідеї Ж.Ж.Руссо, швейцарський педагог минулого 
сторіччя Й.Г.Песталоцці вважав, що починати виховувати і навчати дитину 
треба з найбільш раннього віку. На його думку, “час народження дитини є 
першим часом його навчання та гармонійного розвитку “всіх сил та 
здібностей людської природи” [3, 162]. 

К.Д.Ушинський назвав його ідею розвивального навчання великим 
відкриттям. Песталоцці вважав головним завданням навчання пробудження 
духовних сил та пізнавальних здібностей дітей, активізацію розумової 
діяльності, розвиток логічного мислення. Незважаючи на те, що в такому 
розумінні навчання обмежувалася роль набутих учнями знань основ наук, за 
якими зберігався лише їх розвивальний вплив, його вчення було відкриттям у 
педагогіці. Наприклад, Песталоцці вважав чуттєве сприйняття оточуючого 
світу джерелом пізнання, приділяв велику увагу наочності в навчанні дітей та 
розвитку у них спостережливості. 

Наслідуючи Песталоцці, німецький педагог Адольф Дістервег 
стверджував необхідність відповідності будови навчання і природного ходу 
розвитку дитини. Принцип природовідповідності він доповнив поняттям 
культуровідповідності. Дістервег вважав, що рівень шкільної освіти повинен 
відповідати рівню розвитку культури сучасної йому епохи. Він сформулював 
головні положення дидактики розвивального навчання. Серед них такі, як 
навчати від простого до складного, від відомого до невідомого, від близького 
до далекого, від найбільш легкого до найбільш складного, досягти 



доступності у навчанні, міцності знання. Педагогіка Дістервега носила 
прогресивний характер. 

Аналогічні погляди на процес навчання і розвитку ми спостерігаємо у 
працях М.І.Лобачевського. Видатний діяч освіти М.І.Лобачевський вважав, 
що вчителі повинні навіювати своїм учням, що викладання ними (вчителями) 
є тільки керівництво для досягнення знань, які здобуваються не інакше, як 
власними зусиллями. Розвиваючи цю думку далі, він пише: “Відповідно до 
віку учнів, це керівництво може бути двох родів. У нижніх класах учитель 
повинен більше пояснювати та часто повторювати свої пояснення, але 
намагаючись і тоді вже за допомогою питань та завдань привчати дітей 
міркувати, думати, одним словом, діяти розумом своїм... Просте диктування 
уроків, яке служить лише механічному вивченню напам'ять, ні в якому 
випадку не дозволяється” [2, 185]. 

Дослідженню розвивального характеру навчання присвяченні праці 
К.Д.Ушинського – видатного російського педагога-демократа. Він доводив 
єдність навчального процесу. Так, за його дамкою, у навчанні сполучаються 
виконання двох завдань: оволодіння системою наукових знань та розвиток 
розумових здібностей учнів. Зокрема, велика увага приділялася розвитку 
логічного мислення. У своїх працях він наголошував на прямій залежності 
психічного розвитку особистості від навчання. Костянтин Дмитрович 
залишив нам у спадщину розробку багатьох проблем процесу навчання, їх 
психологічне обґрунтування. Серед цих проблем – розвиток уваги, 
самостійності та активності забезпечення міцності набутих знань та умінь 
логічного мислення, системності знань. Незважаючи на те, що 
К.Д.Ушинський був педагогом, багато розроблених ним питань були 
присвячені психології. Він наголошував на тому, що педагог, який не знає 
психології, не може бути справжнім майстром свого діла, навіть коли б він 
добре знав свою справу. Педагог має справу з підростаючою особистістю, 
щоб керувати процесом її розвитку, він повинен добре знати закони цього 
розвитку. На його думку, процес оволодіння знаннями та формування 
мислення, розумовий розвиток дітей – це єдиний процес. Він наголошує на 
тому, що мислення розвивається тільки в дійсних знаннях. Разом з тим, 
К.Д.Ушинський застерігав учителів від передчасності в навчанні. Не можна 
починати навчання, коли дитина ще не підготовлена для оволодіння 
матеріалом. Передчасність гальмує розвиток, тому що дитина губить віру в 
свої сили. Своєчасність – це одна з умов нормального розвитку та успішного 
навчання. 

Дидактичні ідеї великого вчителя минулого століття К.Д.Ушинського 
отримали розвиток у працях великого педагога сучасності 
В.О.Сухомлинського. Ідеї розвитку мислення, пам’яті, уваги, самостійності, 
активності, міжпредметних зв’язків – знайшли своє відображання у працях 
В.О.Сухомлинського і були ним реалізовані на практиці. 

Джерелом ідеї розвивального навчання Василя Олександровича, на 
нашу думку, були прогресивні ідеї розвитку особистості вчених 
Л.С.Виготського та Ж.Піаже, які, у свою чергу, використовували ідею 



Сократа про те, що знання повинні засвоюватися учнями за допомогою 
вчителя. Учні повинні ними оволодівати і використовувати їх. Завдання 
вчителя – навчити дітей, а не просто вчити. За теорією Ж.Піаже, у розвитку 
особистості особлива роль відводиться навчанню та засвоєнню соціального 
досвіду. На його думку, мислення – це система операцій, яка являє собою 
результат перетворення предметної діяльності. Сама операція трактується 
Ж.Піаже як внутрішня дія, яка здійснюється образами, символами, а не 
реальними об'єктами. Він пише: “Навчання може істотно прискорити або 
загальмувати інтелектуальний розвиток, але основна лінія останнього 
визначається внутрішніми, власними законами розвитку підготовкою, 
становленням, освоєнням і подальшим удосконаленням системи логічних 
операцій” [4, 406]. 

Ж.Піаже визнавав активність дитини спонтанною і вважав, що лише 
розвиток регулює навчання. Навчання пристосовується до розвитку дитини. 
Л.С.Виготський критикує цю точку зору: “Перша та найбільш 
розповсюджена у нас до сих пір точка зору на відносини між навчанням та 
розвитком полягає в тому, – писав він, – що навчання та розвиток мисляться 
як два незалежних один від одного процеси. Розвиток дитини уявляється як 
процес, який підкоряється природним законам та протікає по типу 
дозрівання, навчання розуміється як суто зовнішнє використання 
можливостей, які виникають в процесі розвитку” [3, 251-252]. Така думка, на 
його погляд, хибна, тому що орієнтує навчання на минулий, а не наступний 
день розвитку дитини, тому що розвиток є передумовою навчання, 
дозрівання йде попереду навчання. Разом з тим, думка Ж.Піаже, що розвиток 
і навчання будуються за рахунок активності учнів, є прогресивною, вона 
збігається з поглядами видатного психолога Л.С.Виготського. Видатний 
психолог звертав увагу на те, що навчання повинно будуватися не тільки на 
досягнутому в розвитку, а й на те, що ще повністю не сформувалося, але 
формується під час навчання. Взаємовідношення між процесом навчання і 
розвитку складні. На думку Л.С.Виготського, правильно організоване 
навчання повинне випереджувати розвиток, служити джерелом розвитку. Він 
так висловлює свою думку: “Навчання забігає уперед розвиткові і веде його 
за собою” [3, 252]. 

Він так розумів розвивальний характер навчання: навчання повинно 
будуватися з урахуванням досягнутого рівня розвитку учня на певному етапі. 
Досліджуючи проблему розвивального навчання, він висунув положення про 
два рівні розумового розвитку. Перший рівень – це рівень актуального 
розвитку, тобто наявність підготовленості учня. Другий рівень учений назвав 
“зоною найближчого розвитку”. Цей термін трактується ним так: “...це 
відстань між рівнем його актуального розвитку, який визначається за 
допомогою завдань, які розв’язуються самостійно, та рівнем можливого 
розвитку, який визначається за допомогою завдань, які розв’язуються під 
керівництвом дорослих та у співпраці з найбільш розумними товаришами” 
[3, 399-400]. 



На його думку, те, що входило в “зону найближчого розвитку” 
сьогодні, у процесі правильного організованого навчання, переходить у “зону 
актуального розвитку”. Рівень актуального розвитку ніби підводить підсумки 
розвитку за минулий день. А “зона найближчого розвитку” прогнозує 
наступний день розумового розвитку, передвіщає, що буде завтра. Таким 
чином, аналізуючи теорію Л.С.Виготського, ми робимо висновок, що “зона 
найближчого розвитку” утворюється навчанням, яке, у свою чергу, 
випереджує розвиток. Це говорить про міцний зв’язок навчання та розвитку, 
але при умові провідної ролі навчання. 

У розробці проблеми розвивального навчання В.О.Сухомлинський 
виходив з положення Л.С.Виготського про провідну роль навчання у 
розвитку дітей. Він на практиці реалізував стратегію ідеї розвивального 
навчання Л.С.Виготського. Василь Олександрович, акумулюючи погляди 
видатного психолога, рекомендував учителям не чекати дозрівань психічних 
функцій дітей, а навчальними завданнями прискорювати їх розвиток. Не всі 
вчені поділяють погляди Л.С.Виготського про такий зв’язок навчання і 
розвитку. Так, С.Рубінштейн дав критику його концептуальним положенням, 
зокрема, він стверджував, що навчання має відповідати розвиткові учня, 
знання не повинні повідомлятися ззовні у внутрішній світ дитини, поняття 
повинні оволодіватися в процесі активної розумової діяльності. На його 
думку, тільки тоді навчання випереджує розвиток, коли навчають того, чого 
ще досі не оволодів учень, а якщо навчання випереджує розвиток учня, то 
воно не тільки збагачує розум дитини знаннями, а й розвиває. С.Рубінштейн 
стверджував, що навчання повинно відповідати даному розвитку дитини на 
певному етапі [5, 17]. 

Проблемою розвитку особистості займався Григорій Силович Костюк. 
Серед проблем, які розв’язував він, була теорія психічного розвитку 
особистості. Рушійними силами психічного розвитку він вважав внутрішні 
суперечності, які властиві суб’єкту. До цих суперечностей належать: 
розбіжність між рівнем розвитку, досягнутим учнем та виконуваними учнем 
функціями; між новими потребами учня та існуючим рівнем їх задоволення. 
Особливу увагу Костюк Г.С. приділяв взаємозв’язку навчання та психічного 
розвитку. Дослідження, які проводилися під його керівництвом, показали, що 
успіх розумового розвитку та оволодіння знаннями залежать від вірності 
педагогічної і психологічної єдності активності вчителя та учня. Тобто 
процес придбання знань повинен організовуватися вчителем так, щоб у 
ньому було місце для самостійної мислительної діяльності учнів. Аналітико-
критичне вивчення його педагогічних творів дає змогу стверджувати про 
схожість ідей щодо розвитку і навчання Л.С.Виготського та Г.С.Костюка. Під 
керівництвом вченого-психолога з України були проведені численні 
дослідження, які підтвердили думку, що навчання йде попереду розвитку. 
Перед учнями ставляться нові пізнавальні завдання, та, щоб їх розв’язати, 
учнів озброюють засобами розв’язання цих завдань. Разом з тим, як 
стверджував Григорій Силович, навчання орієнтується не тільки на психічні 
процеси, які вже розвинуті в ході розвитку, а й потенційні можливості, які 



завжди ширші від їх реалізації. Учений-психолог виділив умови, за яких 
розвивальна функція навчання реалізується успішно. По-перше, це 
приділення належної уваги змісту матеріалу, що має бути засвоєний. По-
друге, це форма пізнавальної діяльності учнів, способи роботи, мотиви 
учіння. Зі сказаного вище цілком ясно, що саме раціональна організація 
діяльності учня прискорює і спрямовує в потрібному напрямку розумовий 
розвиток особистості.  
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