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Вивчення процесу формування методичної думки щодо висвітлення 

історичних постатей у досліджуваний період ставить нас перед необхідністю 
сформулювати певні методологічні підходи, які б забезпечили 
результативність даного дослідження.  

Важливими завданнями нашого дослідження є вивчення генези та 
розвитку обраної нами проблеми у вітчизняній педагогічній теорії та 
практиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. та стану дослідженості цієї проблеми у 
психології. Адже проблема формування в учнів знань про історичну особу 
складна та неоднозначна і є предметом вивчення багатьох наук (педагогіки, 
психології, філософії). В її основі лежить пізнання однією людиною 
(школярем) іншої людини (історичного діяча), а проблема пізнання людини 
людиною є, на думку відомого психолога О.Бодальова, найбільш 
психологічною, багатоаспектною і надзвичайно складною для вивчення з 
усіх психологічних проблем [1, 260].  

Питання пізнання людини людиною, що є основою формування у 
школярів знань про історичну особистість, розглядалися такими 
вітчизняними та зарубіжними психологами, як Б. Ананьєв, О. Бодальов, 
Л. Виготський, М. Каган, О. Леонтьєв, А. Маслоу, С. Рубінштейн та ін. Ними 
напрацьовано концептуальні підходи до аналізу проявів особистості щодо 
пізнання нею іншої особистості. Різні аспекти досліджуваної проблеми 
вивчали методисти історії Ф. Горелік, П. Гора, Г. Донський, М. Запорожець, 
І. Лернер, М. Лисенко, О. Пометун, Г. Фрейман. 

«Потрібно мати на увазі, що власний досвід, що складається в людини з 
безпосереднього пізнання людей, – не єдиний із способів формування в неї 
якостей, необхідних для успішного спілкування з іншими людьми... Інший 
шлях – це постійне збагачення особистості теоретичними знаннями, що 
відносяться до різних галузей людинознавства, проникнення у всі нові пласти 
психіки людини, пізнання законів, що управляють її поведінкою. 
Надзвичайно велике значення має читання справді художньої літератури, 
перегляд реалістичних за своїм змістом фільмів і спектаклів, нарешті, це 
проникнення у внутрішній світ людини... через знайомство з науковою 
літературою, предметом якої є людина і людська спільнота» [1, 82].  

Таким чином, пізнання людини людиною через знайомство з 
історичними особистостями може сприяти вирішенню «найбільш 
психологічної з усіх психологічних проблем» – пізнання однієї людини 
іншою. Однак, будучи одним з аспектів цієї психологічної проблеми, 
формування в учнів знань про історичні особистості, у свою чергу, має цілий 
ряд своїх психологічних аспектів, особливості і закономірності котрих 
необхідно враховувати в процесі навчання. 

Рамки нашого дослідження не дозволяють нам докладно і ґрунтовно 



досліджувати всі ці аспекти, визначити ступінь їх взаємовпливу один на 
одного. Це може бути темою серйозного самостійного дослідження. 
Означена нами психологічна проблема ускладнюється ще й тією обставиною, 
що пізнання людини (історичної особистості) людиною (учнем, що пізнає), 
відбувається також через людину (учителя), який, організовуючи навчальний 
процес, вносить у пізнання свою суб’єктивну оцінку історичної особистості. 

Таким чином, розуміючи всю складність дослідження проблеми 
історичної особистості учнем у психологічному плані, ми зробили спробу 
виділити першорядні, на наш погляд, по своїй значимості аспекти. До них ми 
відносимо, в першу чергу, психологічні особливості підліткового віку, тому 
що нам важливо чітко уявити, які перед нами відкриваються можливості для 
успішного вирішення поставленої проблеми, а також, які потрібно 
створювати умови учням для формування в них систематичних знань про 
історичні особистості. 

Необхідно враховувати той факт, що при знайомстві учнів з 
історичною особистістю на уроці йде складний процес сприйняття людини 
людиною, хоча вони і відділені один від одного в часі. Опис зовнішнього 
вигляду історичного героя, використання портрета на уроці підпорядковані 
закономірностям сприйняття людини людиною. 

Не менш важливим аспектом, ніж вивчення психологічних 
особливостей підліткового віку й особливостей сприйняття людьми один 
одного, є проблема розуміння історичної особистості, усвідомлення законів, 
які керували її поведінкою. 

Розглянемо психологічні особливості підліткового віку. Головний 
новотвір перехідного віку те, що тепер «у драму розвитку вступає нова 
дійова особа, якісно новий своєрідний чинник – особистість самого підлітка» 
[2, 259]. 

Поява цього нового якісного чинника – особистості підлітка, що 
формується, має важливі наслідки. Підліток – «зачарована словом» 
особистість. Він починає цікавитися психологією, зростає його інтерес до 
інших людей, головне із самосвідомістю, що з’явилася, «стає можливим і 
незмірно більш глибоке і широке розуміння інших людей» [ 2, 259]. 

Спробуємо проаналізувати особливості протікання психічних процесів 
у підлітковому віці, які зміни відбуваються в мисленні та пізнавальних 
можливостях підлітка. Серед цих особливостей, перш за все, вміння 
формулювати поняття й оперувати ними – от те нове, що зявляється в цьому 
віці. Цей факт встановлений і підтверджений рядом досліджень 
(Д.Л. Блонський 1930; Л.С. Виготський 1984; М.М. Рубінштейн і ін.). 
Оволодіння підлітком процесом утворення понять Л.С. Виготський вважав 
ключем до всієї проблеми розвитку мислення в перехідному віці [2, 52]. 
Новий зміст мислення приводить до нових форм діяльності, сприяє 
оволодінню новими способами пізнання. 

Перед підлітком розкривається світ, його природа, історія і життя 
людини. Ідеї, що на початку дозрівання підлітка були поза його увагою, 
стають його внутрішнім надбанням, невід’ємною частиною його особистості. 



Разом з формуванням понять перед підлітком відчиняється й інший світ – 
світ психічного, підліток починає розуміти самого себе, оцінювати свої 
можливості та свою поведінку. 

Л.С. Виготський у зв’язку з цим писав: „Те ж, що прийнято звичайно 
називати особистістю, є нічим іншим, як самосвідомістю людини, що 
виникає саме в цю (підліткову) пору: нове поводження людини стає 
поводженням для себе, людина усвідомлює себе як відому єдність” [2, 257]. 
Відкриття свого внутрішнього світу викликає в дитини багато нових питань 
про себе і нових контекстів і кутів зору, під якими він себе розглядає. 
Аналізуючи й оцінюючи свою поведінку, підліток починає прагнути 
розуміти інших людей, у нього формується оцінка їхній поведінки. 

Таким чином, мислення в поняттях приносить, по-перше, розуміння 
навколишнього світу, по-друге, розуміння інших і, по-третє, розуміння себе. 
Остаточно формується в перехідному віці мова. Важливі особливості 
інтелекту підлітка відзначає П.Д. Блонський. Інтелект підлітка відрізняється 
прагненням бути логічним, що виявляється насамперед у критицизмі і 
значній вимогливості до того, щоб висловлюване обґрунтовувалось. Підліток 
посилено вимагає доказів. Його починають хвилювати філософські 
проблеми, проблема походження світу, людини. Зменшується інтерес до 
конкретних історичних розповідей. Місце їх тепер усі більше і більше займає 
політика, якою підліток починає серйозно цікавитись, тобто відбувається 
розвиток світогляду. «У ці роки в основних рисах виробляються погляди на 
життя, людей і суспільство. Підліткові роки – роки посилених роздумів над 
проблемами життя» [3, 210]. Блонський виділяє ще одну відмінну рису 
підліткового віку – недостатню дидактичність підлітка, його тенденцію 
загострювати всяке питання у формі альтернативи – або – або. 

Водночас, роль конкретно-образних компонентів мислення в підлітків 
досить велика. «З розвитком абстрактного мислення конкретно-образні 
(наочні) компоненти мислення підлітка не зникають, а зберігаються і 
розвиваються, продовжуючи грати істотну роль у загальній структурі 
мислення» [4, 40]. З допомогою образного мислення більш повно 
відтворюється все розмаїття різних фактичних характеристик предмету або 
людини. «У способах мислення школяра активно існуючий світ природи і 
людського товариства відбивається в усьому конкретному різноманітті 
предметів, людей, подій, явищ, фарб, форм і т.д. Мислення стає яскравим, 
живим, барвистим, що захоплює» [4, 43].  

Роль образу в процесі засвоєння знань підкреслювали В.А. Крутецький 
(1959), Г.М. Донской (1986), Десницька (1946), М.Н. Шардаков (1954). У 
їхніх дослідженнях виявлені основні умови, відповідно до яких необхідно 
організовувати сприйняття навчального матеріалу учнів цього віку – це 
наочність і дієвість. Специфіка викладання історії як предмета ще більшою 
мірою обумовлює необхідність приділення великої уваги формуванню 
образів у підлітків. «...Коли історик має справу з різноманіттям історичної 
конкретності, – епохою, взятою як ціле, життям народу, класу, людини, то в 
арсеналі його пізнавальних засобів образне мислення займає значне місце» 



[5, 20]. 
У пам’яті підлітка також відбуваються істотні зміни – перехід до 

запам’ятовування в поняттях, усе більш зростає навмисний характер 
запам’ятовування, але і тут роль мимовільного запам’ятовування 
залишається дуже великою. Ненавмисно підліток запам’ятовує яскраве, 
барвисте, те, що пов’язано з емоціями. Найвищий відсоток обсягу 
відтвореного матеріалу в цьому віці припадає на матеріал, викладений в 
образно-емоційній формі.  

Отже, з одного боку, у підлітків чітко намічається перехід до 
запам’ятовування в поняттях, потреба в теоретичному осмисленні 
сприйманого матеріалу, прагнення оцінити його, з іншого боку, 
запам’ятовування і більш ефективне засвоєння історичних знань, хоча в 
більшій мірі і ситуативно, спостерігається в тому випадку, якщо на уроці 
використовується образний конкретний матеріал із викладом його в 
емоційній формі. 

Велику роль у використанні емоційно-образних прийомів відіграють 
уява і творчі можливості учнів. Роль уяви в навчанні підлітків досліджували 
Д.Н. Богоявленський (1959), Л.С. Виготський (1984), Н.А. Менчинська 
(1959). Роль уяви у формуванні історичних знань в учнів обумовлена 
опосередкованим характером історичних знань, коли уявлення безпосередньо 
не сприймаються, а реконструюються. Тому важливо мати на увазі, що 
фантазія підлітка рухається від конкретного способу до уявлюваного, 
змінюючись під впливом абстрактного мислення. Абстрактне входить у 
якості необхідного складового елементу в діяльність уяви, але не є основою 
цієї діяльності. Рух від конкретного через абстрактне до побудови нового 
конкретного способу – ось той шлях, що проробляє уява в цьому віці. 
Виготський вважав, що «фантазія підлітка рухається від конкретного 
наочного способу через поняття до уявлюваного способу. Але вона вперше 
потрапляє у нього в інтимну сферу переживань, яка звичайно схована від 
інших людей [6, 216-217]. 

У підлітковому віці усталюються уміння довільної організації своєї 
роботи, зосередження уваги, навмисного запам’ятовування. Підлітки можуть 
утримувати свою увагу протягом усього уроку, уміють розподіляти увагу між 
декількома видами навчальної роботи, нерідко віддають перевагу швидкому 
темпу роботи. Ці особливості обумовлюють завзятість підлітків у досягненні 
мети, у подоланні перешкод. Розвиток волі також повязується психологами з 
переходом у цьому віці до мислення в поняттях [6, 198]. 

Із зростанням самосвідомості пов’язане багате емоційне життя 
підлітка. У нього розширюється діапазон емоційної сприйнятливості, зростає 
співпереживання іншим людям. Це, у свою чергу, також веде до формування 
моральних почуттів, тому що моральне становлення людини являє собою 
складний і багатогранний процес, одним з аспектів якого є формування 
уміння зрозуміти іншу людину. Сформована в особистості спрямованість на 
людину сприяє успішності спілкування, виборові найбільш відповідних 
особливостям іншої людини способів спілкування з нею. 



Умовою успішного спілкування людини з іншими людьми є відповідна 
вихованість його емоційної сфери, що насамперед виявляється в тому, чи 
вміє людина співпереживати іншим людям, а це насамперед передбачає 
розвиток у людини вміння ставити себе на місце іншого, відчувати його біль і 
радість як свої. «Всі моральні закони суспільства, якщо вони не пережиті 
особистістю, не містяться в її почуттях, а лише в знаннях, не просто не міцні, 
але й можуть бути обєктом антиморальних маніпуляцій. Уміння 
співпереживати, співчувати – це сила, притаманна лише людині» [4,45]. 

Емпатія, якщо розглядати її прояви у дорослої людини, зазвичай 
виступає як дуже складне психологічне утворення, в якому емоційні та 
пізнавальні процеси виявляються тісно повязаними. Співчуваючи людині, 
особистість усвідомлює зміст своїх переживань і своє ставлення до об’єкта 
емпатії, а також способи виходу з ситуації, яку вона спостерігає. Тут важливо 
мати на увазі, що наше ставлення до людей і наше розуміння їх зазвичай 
тісно пов’язані одне з одним [1, 62]. 

Такою ж мірою це стосується і розуміння нами історичних 
особистостей. «Прагнення історика зрозуміти дії відомих чи невідомих 
людей потребує вміння створити їх образи у своїй уяві і власними зусиллями, 
спираючись лише на непрямі свідчення, – листи, щоденники, мемуари і т.п. 
розпочати спілкування з ними як з уявними партнерами. Така здатність до 
діалогу з уявним партнером є загальнолюдська психологічна властивість, але 
у різних людей вона розвинена різною мірою ...» [4, 70 ]. 

У дійсності здатність до такого діалогу притаманна лише творчо 
обдарованим людям. Процес навчання цим умінням складний і тривалий. 
Однак цьому можна і потрібно учити. На уроках історії цій задачі відповідає 
організація такої самостійної діяльності учнів, яка дозволила б поставити їх у 
становище дослідників. Такою формою діяльності є творча діяльність. 
Поштовхом для неї на уроках, присвячених історичним особистостям, є 
проблемні задачі морального змісту. 

Існує два способи вирішення проблемних задач морального характеру: 
варіативний, орієнтований на вибір варіантів оптимального вирішення 
проблемних задач, і рольовий. Останній дозволяє учневі стати на точку зору 
досліджуваного об’єкта, зрозуміти його мотиви, переживати з ним. У якості 
форми організації такої творчої діяльності на уроці історії можуть бути 
діалоги двох історичних особистостей, рольові ігри, відповіді від першої 
особи (від імені відомої історичної особистості). У цьому випадку учні не 
тільки засвоюють моральні норми, але долучаються до загальнолюдських 
духовних цінностей через свій власний досвід, через особисте, емоційне 
переживання, тому що, як писав С.А. Рубінштейн, ніяке абстрактне пізнання 
неможливе у відриві від почуттєвого [6, 70-71].  

Ми уже відзначали вище, що протягом підліткового віку підсилюється 
спрямованість на пізнання й оцінку психологічних якостей інших людей, 
відбувається розширення кола усвідомлюваних якостей особистості. Часто у 
свідомості підлітка встановлюється зв’язок між ним і конкретним ідеалом, 
що емоційно захоплює особистість, служить перспективою самовиховання.  



Дослідження показують, що в якості ідеалу учні нерідко вибирають 
видатних історичних діячів. «Приміряючи» на себе зразки улюблених героїв, 
підліток учиться самоаналізу» [5, 53]. Важливо мати на увазі той факт, на 
який звертає нашу увагу Рувінський, що для школярів часто найбільше 
значимими якостями в ідеалі історичної або якоїсь іншої конкретної 
особистості є її вольові риси. Важливо також враховувати той факт, що ідеал 
у підлітка може існувати у вигляді аморфного образу, що не спонукає до 
роботи над собою. Звідси випливає необхідність конкретизувати цей ідеал в 
образ конкретної живої людини. 

Отже, підлітковий вік – це період дозрівання особистості і світогляду. 
Ще одна психологічна проблема, що має для нас інтерес у контексті нашого 
дослідження, – це проблема сприйняття людини людиною, що виступає як 
один з аспектів складної психологічної проблеми пізнання людини людиною, 
проблеми формування в учнів образів людей минулого. Цю проблему 
досліджував О.О. Бодальов. У руслі нашого дослідження нам важливі такі 
його висновки: 

· По-перше, в процесі формування образу іншої людини спосіб 
сприйняття явлює собою сукупність елементів, одним із яких є 
зовнішній вигляд людини, яка сприймається. 

· По-друге, сприйняттю людини людиною притаманні властивості, 
що відповідають узагалі відображенню дійсності, такі, як 
об’єктивність і суб’єктивність, цілісність і структурність. З іншого 
боку, оскільки в якості сприйняття виступає людина, а не предмет, 
то в образі, що формується у особи, яка її сприймає, проектуються 
особливості не тільки об’єктів, але і суб’єктів [1, 115-116].  

· По-третє, як свідчать факти, значення слова у формуванні 
сприйняття людини може бути дуже великим. Велике значення 
відіграє установка на сприймання [1, 120]. 

· По-четверте, необхідно враховувати, що сприйняття людини в 
підлітка відрізняється від сприйняття тієї ж людини дорослим і 
дитиною дошкільного віку [1, 133]. 

Третій аспект, розгляд якого необхідно почати з метою вирішення 
досліджуваної проблеми, – це психологічні особливості сприйняття 
історичної особистості як предмета пізнання. Це питання досліджував 
видатний радянський психолог Б.Г. Ананьєв, який розглядав особистість 
перш за все як сучасницю певної епохи. Вплив епохи на особистість 
конституює множину її соціально-психологічних особливостей [7, 111]. 

Проте, крім того, що особистість потрібно розглядати лише в контексті 
певної епохи, кожна людина належить до певного класу. Тобто поведінка 
людини як представника певеного покоління визначається ще й її соціальним 
становищем та приналежністю до певної сімейної структури і її положенням 
у цій структурі [7, 145]. Психологічне дослідження мотивації поведінки 
особистості неможливе без соціально-філософського (аксіологічного) і 
соціально-психологічного вивчення самих особистостей. Вік людини варто 
розглядати як функцію біологічного й історичного часу [7, 192]. Історичний 



час - чинник першорядного значення для індивідуального розвитку людини. 
Всі біографічні події цього розвитку завжди розташовуються відносно до 
системи виміру історичного часу (історичні дати) [7, 192]. Б.Г. Ананьєв 
пояснює, що в психології було знайдено багато фактів, що свідчать про 
залежність психічних процесів людини від історичного часу. Необхідно 
додати, що в працях Б.Г. Ананьєва міститься ще принаймні дві думки, які ми 
не можемо забувати при формуванні знань про історичну особистість. Так, 
психолог, звертав увагу на той факт, що на поведінку людини впливає 
приклад інших і в цьому плані важлива не тільки світоглядна, але і виховна 
функції. Він відзначав, що приклад мимоволі впливає на емоції. 

Таким чином, ми розглянули лише три психологічні аспекти піднятої 
нами проблеми. Аналіз робіт ряду психологів дозволив зробити висновки, що 
необхідно взяти до уваги, вирішуючи проблему формування знань, про 
історичну особистість в учнів підліткового віку: 

· необхідно задовольняти через сформовані про історичні особистості 
знання прагнення підлітка до розширення множини якостей, які 
характеризують як інших людей, так і його самого;  

· потрібно відбирати такий фактичний матеріал для характеристик 
історичних особистостей, який вимагає осмислення, і підводити 
учнів у такий спосіб до світоглядних висновків. Потрібно через 
характеристики історичних особистостей знайомити учнів зі 
світоглядними ідеями (там, де це можливо); 

· особливу увагу приділити психологічній характеристиці історичної 
особистості. Значно підсилити цей компонент у структурі знань про 
історичну особистість, здійснюючи цю роботу в напрямку від 
зовнішнього вигляду до характеристики внутрішніх, якостей, а від 
них – до мотивів поведінки; 

· звернути особливу увагу на доказовість матеріалу, що викладається, 
намагатися уникати загальних міркувань. Даючи характеристики, 
потрібно залучати більше конкретних фактів, ретельно продумувати 
їх відбір; 

· з огляду на особливості дивергентного характеру мислення, ширше 
використовувати завдання альтернативного типу; 

· з огляду на велику питома вагу в мисленні конкретно-образних 
компонентів потрібно, по-перше, представляти кожну історичну 
особистість індивідуальністю із властивим їй зовнішнім виглядом; 
по-друге, широко залучати емоційно-образні прийоми в ході 
викладу знань про історичні персонажі; 

· приймаючи до уваги той факт, що з усіх творчих продуктів фантазії 
підлітка найважливішим для нього є любовний ідеал, а з іншого 
боку, висновок Ананьєва про важливість такої характеристики 
особистості, як становище її в сім’ї, підсилити в загальній структурі 
знань про особистість такі компоненти, як «особисте життя», 
«сімейне життя», «дружина», «діти» і т.п.; 



· пам’ятаючи про те, що основним видом діяльності підлітка є 
спілкування, створювати на уроці ситуації спілкування, 
використовуючи інтерактивні технології навчання, групову роботу, 
драматизації, ділову гру і т.п., учити прийомам наукового диспуту, 
умінню з великим тактом висловлювати свою і вислуховувати чужу 
точку зору; 

· більше створювати на уроці творчих ситуацій, ставлячи проблеми 
морального змісту, залучати з цією метою такі прийоми, як діалоги 
історичних особистостей, рольові ігри, відповіді від відомої 
історичної особистості. Включати учнів у світ думок і почуттів 
людей тієї епохи, представником якої є дана особистість; 

· не випустити з уваги ту роль, яку може мати для самовиховання 
підлітка конкретний ідеал; 

· враховувати той факт, що історична особистість сприймається 
людиною як предмет історичної дійсності, і, характеризуючи її, 
враховувати такі фактори, як об’єктивність та суб’єктивність, 
цілісність та структурність. 
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