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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Для психолого-педагогічної науки традиційним є питання про вплив 

навчання на розвиток особистості учня. Звернення до недалекого минулого 

засвідчує, що традиційно на вчителя покладалася роль своєрідного 

інформатора, який передавав учням певний обсяг знань. Сьогодні 

інформаційний потік стає настільки потужним, глобальним і доступним для 

масового користувача, що знань одного вчителя вже недостатньо, що 

зумовлює втрату ним своїх традиційних функцій. На перший план виходить 

підготовка учнів до самостійного пошуку необхідної інформації, організації 

ними власного пізнання. Про це говорив ще класик німецької педагогіки 

А. Дистервег, розглядаючи самодіяльність як засіб і результат освіти. 

Із зниженням значущості інформаційної функції вчителя більш 

суттєвим стає особистісний його вплив на школяра. Як стверджують 

російські науковці В. Петровський та І. Дубов, «учитель є для учня не лише 

джерелом корисної інформації, а й прикладом, зразком, який тією чи іншою 

мірою визначає розвиток особистості кожного учня» [9]. При цьому під 

поняттям «приклад» розуміється вплив індивідуальних, особистісних якостей 

учителя на дітей. В основі цих уявлень – ідеї В. Бехтерєва про навіювання та 

соціальні взаємодії. У своїй концепції Бехтерєв відштовхувався від 

традиційної для педагогіки точки зору про те, що індивідуальні якості 

людини можуть передаватися тим, з ким вона постійно спілкується. Але 

основну увагу він надавав значущості цього факту для людини, «чиї особисті 

якості резонують інших» [2]. 

Ґрунтуючись на ідеях В. Бехтерєва, В. Петровский та І. Дубов висунули 

гіпотезу про те, що особистість, якій притаманний більш яскравий прояв 

індивідуально-психологічних якостей, ніж ті, які мають оточуючі її індивіди, 

транслює їм тією чи іншою мірою ці якості. За рахунок цього в суб’єктів 

впливу можуть відбуватися певні зміни мотивації, що, в свою чергу, 

призводить до формування певних особистісних якостей як характерних 

способів взаємодії індивіда із середовищем. 

Такі уявлення про перенесення деяких особистісних якостей одного 

індивіда до іншого відповідає концепції персоналізації, згідно з якою 

справжній учитель (професіонал, що володіє високорозвиненими 

інтелектуальними й моральними якостями) розмножує свою особистість у 

своїх учнях. Водночас і учні, які відрізняються високим рівнем розвитку 

певних здібностей, особистісних якостей, можуть впливати на світогляд та 

поведінку вчителя. 

Ці питання набули поцінування психологами й педагогами, що 

спричинило появу різних підходів до організації розвитку школярів у процесі 

навчання. Розглянемо основні з-поміж них. 



Традиційне навчання. В його основу покладається класно-урочний 

принцип. Засновниками класно-урочної системи навчання вважаються 

Я. Коменський та І. Гербарт. 

Я. Коменський обґрунтував класно-урочну систему: визначив склад 

учнів, педагогів, методи, засоби навчання і принципи їхньої взаємодії. 

Головне завдання школи він убачав у здійсненні реальної й енциклопедичної 

освіти дітей, яка відповідає рівню їхнього розуміння. Учень має вивчати й 

пізнавати реальний світ для того, щоб зрозуміти сутність усіх речей [4]. 

На характер масової школи значний вплив справили праці І. Гербарта. 

Він надав структурну чіткість традиційній школі, запровадив суворі закони 

взаємодії педагогів та учнів. Основну увагу приділяв розвитку таких 

компонентів особистості, як духовність та освіченість. На його думку, 

почуття, бажання і воля є своєрідним поєднанням і співвідношенням уявлень. 

Тому навчання забезпечує не лише розвиток розуму, а й розвиток 

внутрішнього світу особистості дитини, виховання її характеру та світогляду. 

І. Гербарт зазначав, що, навчаючи дітей, неможливо обійтися без 

досвіду їхнього спілкування з людьми. На його думку, відмова від цих 

чинників – це все одно, що відмова від денного світла і задоволеність тільки 

свічками. «Багатство, сила, індивідуальна визначеність усіх наших уявлень, – 

писав І. Гербарт, – навички у зверненні до загального, до зв’язку з дійсністю, 

з країною, з часом, терплячість стосовно людей, таких, якими вони є, все це 

повинне бути взяте з цих перших джерел духовного життя» [3]. 

Отже, головна ідея традиційного навчання – «навчання всіх усьому», 

коли знання розвивають особистість учня. Традиційна школа в її класичному 

варіанті характеризується чіткими й жорсткими рамками в організації 

освітнього процесу, суворими законами взаємодії вчителя та учнів. Тут 

домінує інформативне викладання (вчитель повідомляє знання учням); 

нормативність (чітко задані стандарти освіти, засвоєння яких є обов’язковим 

для кожного учня); орієнтація на «середнього» учня, врахування 

індивідуальних здібностей школярів обмежене заданими канонами; дитина є 

об’єктом навчання, відносини з учителем часто вибудовуються за 

авторитарним типом [10]. 

Провідною ідеєю, що об’єднує засновників і послідовників традиційної 

школи є розвиток особистості насамперед через розвиток її освіченості. 

Школа націлена на передачу знань, підвищення освітнього рівня дитини. 

Тобто на основі одержаної інформації, запропонованих інтелектуальних 

вправ розвивається психіка, соціальна адаптованість, духовність індивіда. 

При цьому передбачається, що розвиток особистісних сфер перебуває у 

прямій пропорційній залежності від кількості та якості переробленої і 

засвоєної інформації. Однак, як відзначав В. Зеньковський, думка якого 

залишається актуальною й донині, «...сучасна школа грішить загалом 

однобічним інтелектуалізмом, тобто, якось штучно розвиває розум, зовсім не 

розвиваючи загальної активності і навіть придушуючи її. У цьому полягає 

розгадка одного з найбільш сумних «парадоксів» сучасної школи: 



зосереджуючи всі сили на розвитку розуму, вона не тільки не досягає своїх 

цілей, не тільки не дисциплінує розум і не розвиває його, але часто навіть 

придушує і припиняє його природний розвиток» [5]. 

Іншим підходом до розвитку дитини у процесі навчання є концепція 

«вільного виховання». В її основу покладено принцип природного, вільного 

розвитку дитини, що набув поцінування у працях Ж.-Ж. Руссо, С. Френе, 

М. Монтессорі, Р. Штейнера та ін. 

Відповідно до цієї концепції особливої значущості надається 

спеціально (штучно) організованому середовищу, яке безпосередньо впливає 

на розвиток дитини, активізує його. 

Розглянемо детальніше ідеї найбільш яскравих представників цього 

напряму. 

Одним із його засновників по праву вважається Ж.-Ж. Руссо, який у 

розвитку дітей молодшого шкільного віку надавав перевагу розвитку 

почуттєвих здібностей. До цього віку, стверджував він, дитині треба надати 

можливість вільно розвиватися. А в середньому і старшому шкільному віці 

слід розвивати її розумові здібності. На переконання Ж.-Ж. Руссо, педагог 

має не нав’язувати свою волю дитині, а створювати умови для її розвитку, 

організовувати те виховуюче і навчаюче середовище, в якому дитина зможе 

самостійно накопичувати життєвий досвід, набувати свободи, реалізовувати 

свою природу. 

Відомою прихильницею вільного виховання була італійський лікар, 

педагог М. Монтессорі. Вона вважала, що будь-яке життя – це існування 

вільної активності, а отже, дитина, яка розвивається, володіє вродженою 

потребою в свободі й самовиявленні. Виходячи з цього, М. Монтессорі 

вбачала сутність виховання не у формуванні педагогами особистості дитини, 

а в організації середовища, яке найбільшою мірою відповідає її потребам. 

Сутність методу, який вона запропонувала, полягає в тому, щоб «змусити» 

дитину до самовиховання, самонавчання, саморозвитку. Свободу у вихованні 

дитини в перші роки її життя Монтессорі розуміла як умови, найбільш 

сприятливі для розвитку її особистості. Розвиток має бути як фізичним, так і 

духовним. А саме виховання розглядалося як активне сприяння нормальному 

розвитку життя в дитині [8]. 

Відповідно до поглядів засновника вальдорфської школи Р.Штейнера, 

до 7 років пріоритет має належати фізичному розвитку дитини; виховання 

має базуватися на наслідуванні та прикладі, створенні спеціального 

середовища для дитини: іграшки з природних матеріалів, рухомі, ляльки з 

невизначеними обличчями [12]. Починаючи з 7 років і до 14 у вихованні 

дітей слід акцентувати на їхніх здібностях наслідувати авторитет. Домінуюча 

увага в цей період, на переконання Р.Штейнера, має надаватися духовно-

образному впливу на дітей. 

Сьогодні школи, навчально-виховний процес у яких вибудовується на 

основних принципах концепції «вільного виховання», одержали назву 

альтернативних. Спільною їх рисою є змішаний за віком склад груп, гнучка 



форма організації навчання, яка враховує потреби, інтереси, здібності дітей, 

можливість вибору занять; пріоритет надається груповим та індивідуальним 

формам роботи; широке застосування різноманітних матеріалів для 

самостійної практичної роботи; самоуправління; врахування наявного рівня 

розвитку дитини і надання умов для її зростання. Вчителю належить роль 

порадника, досвідченого помічника, координатора спільної діяльності. Його 

функція вбачається у стимулюванні пізнавальних інтересів школярів, 

допомозі їм у здійсненні самостійного пошуку необхідної інформації, в 

організації їх власної діяльності. Разом з колегами, батьками учнів, самими 

дітьми вчитель організовує спеціальне навчальне середовище, яке «стимулює 

природні потреби дітей у набутті нових знань, у конструюванні, перетворенні 

якихось предметів, у творчості, у спілкуванні з однолітками й педагогами. 

Вчитель також координує взаємодію школярів, їхніх батьків та педагогів у 

навчально-виховному процесі» [10]. 

Навчальний процесс в альтернативних школах орієнтований на 

індивідуальний розвиток кожного учня. Навчання спрямовується передовсім 

на емоційний та розумовий розвиток дітей, суттєва увага надається також 

розвитку у них творчих здібностей, набуттю соціокультурних і фізичних 

навичок. 

В альтернативних школах домінує безоціночне навчання. Рівень 

розвитку та знань дитини визначається завдяки спостереженням за її 

соціальною поведінкою, ставленням до роботи, за результатами щоденної 

діяльності у школі. Успіхи й досягнення учнів оцінюються самими дітьми та 

педагогами у процесі спільної діяльності, під час класних зборів та при 

підведенні підсумків за тиждень, чверть, рік. Школярі також мають навчальні 

книжки (щоденники, журнали), до яких вони записують відомості щодо 

пройдених ними розділів, тем, виконаних проектів тощо. Результати 

навчання учнів повідомляються (в усній і письмовій формі) їхнім батькам. У 

загальному вимірі можна стверджувати, що наявна в альтернативних школах 

організація освітнього процесу спрямована на формування в учнів мотивації, 

відповідальності за власне навчання. 

Крім того, звичне для традиційної школи змагання між учнями у 

навчальному процесі замінюється кооперацією, співробітництвом. 

Третій підхід представлений концепціями розвивального навчання. В 

його основі – спеціальним чином організований, цілеспрямований, 

заздалегідь визначений і спланований розвиток дітей (Л. Виготський, 

В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков та ін.). Провідна ідея цього підходу 

полягає в наступному: навчання спроможне змінити хід розвитку дитини; 

розвиток психічних функцій може бути прискорений у спеціально 

організованій колективній навчальній діяльності; розвиток психіки школярів 

у діяльності та колективі сприяє розвитку їхньої особистості. 

Основні ідеї концепцій, розроблених послідовниками розвивального 

навчання, набули досить ґрунтовного висвітлення у психолого-педагогічній 

літературі, тому не будемо зупинятися на розкритті їхньої сутності. 



Зазначимо лише, що автори означених концепцій прагнули вдосконалення 

форм і методів навчання, змісту освіти з метою активізації учнів. 

Виокремлення цих концепцій в окремий напрям зумовлено тим, що в них 

чітко поставлене завдання стимулювання (оптимізації, прискорення) 

розвитку школярів у процесі навчання та запропоновано варіант його 

вирішення. 

Ще один підхід являє собою навчання у творчій діяльності. В його 

основу покладено принципи розвитку особистості учнів через творчість, 

навчання і відкриття. Завдання учителя відповідно до цього підходу 

вбачається у залученні дітей до творчої діяльності в процесі навчання 

(дискусія, самостійне створення продуктів праці, письмового й усного 

мовлення; робота над навчально-дослідницькими проектами тощо). У витоків 

цього підходу стояли Конфуцій, Сократ, Г. Армстронг та ін. 

Відомий китайський мудрець Конфуцій (близько 551-479 до н.е.) 

стверджував: «Коли шляхетний муж навчає і виховує, він веде, але не тягне 

за собою, спонукає, але не примушує, вказує шлях, але дає учню змогу йти 

самому. Оскільки він веде, а не тягне, він перебуває у згоді з учнем. Оскільки 

він спонукає, а не примушує, навчання дається учню легко. Оскільки він 

лише відкриває шлях, він надає учню можливість розмірковувати» [6]. 

Давньогрецький філософ Сократ (близько 470-399 до н.е.) 

запропонував метод винайдення прихованого в людині знання за допомогою 

вмілих навідних запитань – майєвтику. На думку Сократа, вчитель має 

допомогти учню в народженні істини. Знання закладені в душі людини, але 

вони можуть бути приховані від неї. Тому треба їй допомогти «дістати» 

знання назовні. 

Г. Армстронг (1848-1837) – англійський учений, засновник 

евристичного методу навчання природознавчим дисциплінам у школі [1]. В 

основі його концепції – принцип «навчання через відкриття». На думку 

Г. Армстронга, учень має бути поставлений у ситуацію першого дослідника 

певної наукової проблеми, самостійно винайти спосіб її вирішення і зробити 

висновки. 

Актуальною проблемою сучасних послідовників цього напряму є 

проблема розробки технології пошуку вирішення творчих завдань, тобто 

шляхів і засобів підведення учня до «відкриття». 

Сьогодні у педагогічній практиці використовуються такі методи 

вирішення творчих завдань: метод «мозкового штурму», метод евристичних 

запитань, метод багатомірних матриць, метод інверсії, метод емпатії 

(особистісної аналогії), метод синектики та ін. 

Метод «мозкового штурму» – прийом генерування ідей із забороною їх 

критики на початку та необхідністю такої критики у подальшому 

(А. Осборн). 

Метод евристичних запитань, покликаний стимулювати думку, але не 

підказувати ідею розв’язку. При висуненні запитань поступово знижується 

рівень проблемності завдання. Запитання мають бути логічно пов’язаними, 



цікаво сформульованими, стимулювати як логічні, так і інтуїтивні процеси 

мислення, подавати новий, неочікуваний погляд на завдання, розбивати його 

на підзавдання, етапи. Застосування цього методу сприяє розвитку інтуїції, 

тренуванню у використанні загальної логічної схеми для пошуку 

нестандартного розв’язку завдань. Недоліки й обмеження цього методу 

зумовлені тим, що він не дає змоги віднайти особливо оригінальні ідеї, не 

гарантує абсолютного успіху у вирішенні завдань. 

Метод інверсії орієнтований на пошук рішення творчого завдання в 

нових неочікуваних напрямах, які найчастіше є протилежними традиційним 

поглядам і переконанням. У процесі застосування цього методу обов’язковим 

є використання таких протилежних процедур мислення, як аналіз і синтез, 

логічне та інтуїтивне, конкретне й абстрактне, роз’єднання і поєднання, 

конвергенція (звуження меж пошуку) та дивергенція (розширення меж 

пошуку). Метод інверсії сприяє розвитку діалектики мислення учнів. 

В основі методу емпатії – принцип заміщення досліджуваного об’єкту 

іншим. У процесі емпатії відбувається ототожнення особистості однієї 

людини з особистістю іншої або якимось предметом, процесом, системою. 

При цьому об’єкту приписуються почуття, емоції, особливості поведінки 

самої людини. За умов застосування методу емпатії учень немовби 

зливається з об’єктом дослідження, що вимагає уяви і фантазії. 

Метод синектики базується на «мозковій атаці», застосуванні різного 

роду аналогій, інверсій, вільних асоціацій тощо. Найкращі результати він дає 

при груповій формі роботи, коли в групу об’єднуються від 5 до 15 осіб, які 

мають різні рівні здібностей, підготовки. Висунення ідей та наступний їх 

відбір краще здійснювати в три етапи: 1) короткий аналіз кожної із 

запропонованих ідей; 2) групування цих ідей; 3) критичний аналіз і відбір 

найбільш оригінальних ідей. 

Метод багатомірних матриць оптимізує метод «проб і помилок». Його 

застосування дає змогу вирішувати творчі завдання цілеспрямовано й 

системно. Основна ідея цього методу полягає в наступному: нове доволі 

часто являє собою іншу комбінацію відомих елементів (ідей, дій, явищ тощо) 

або комбінацію відомого з невідомим. За допомогою методу багатомірних 

матриць можна вирішувати складні творчі завдання, знаходити значну 

кількість нових, оригінальних розв’язків. Однак його застосування може дати 

таке розмаїття різних варіантів, яке значно утруднить вибір з-поміж них 

оптимального. 

Евристичні методи слугують підґрунтям численних дидактичних 

методів, що набули сьогодні значного поширення. До таких належать методи 

проблемного навчання, навчання в діалозі, метод проектів, відкриттів, 

дискусій, імітаційно-модельованих ігор та ін. 

Проблемне навчання ґрунтується на створенні вчителем проблемних 

ситуації, на самостійному пошуку учнями варіантів їх розв’язання, а також 

на перевірці правильності цих варіантів. Проблемне навчання активно 

розроблялося в 60-70-і роки ХХ ст. І. Лернером, М. Махмутовим та ін. 



Процес вирішення учнями проблеми реалізується упродовж трьох фаз: 

1. Створення проблемної ситуації. 

2. Формування гіпотези вирішення. 

3. Перевірка вирішення із систематизацією одержаної інформації. 

Для виникнення проблемної ситуації необхідним є дотримання двох 

умов: наявності мотивації учні і відсутності потрібних для вирішення 

проблеми даних. Мотивація викликається вчителем через звернення до 

індивідуального досвіду та потреб школярів у такий спосіб, щоб поставлена 

проблема стала такою для всіх учнів класу [7]. 

До переваг проблемного навчання порівняно з традиційним 

повідомляючим навчанням відносять: високий рівень активності й 

самостійності пізнавальної діяльності учнів (нова інформація одержується в 

процесі вирішення теоретичних і практичних проблем); розвиток позитивної 

мотивації до навчання; розвиток продуктивного мислення і творчих 

здібностей учнів; зменшення необхідності формальної перевірки результатів 

тощо. 

Концепція «навчання в діалозі» набула ґрунтовного висвітлення у 

працях В. Біблера, С. Курганова, О. Пометун, М. Скрипник та ін. Вона 

базується на ідеї Сократа щодо відносності знання. Застосовуючи цей метод, 

учитель вступає в полеміку з учнями, у процесі якої виступає з позицій 

представників різних соціокультурних прошарків, обґрунтовує свою точку 

зору, яка є протилежною традиційним. Цим самим учитель спонукає учнів до 

активної мислительної діяльності, сприяє формуванню в них власних, 

індивідуальних уявлень про об’єкти навколишнього світу. 

Одним із перспективних методів навчання в плані сприяння розвитку 

учнів, є метод проектів. Проект – це сукупність певних дій, документів, 

попередніх текстів, замисел для створення реального об’єкта, предмета, 

різного роду теоретичних продуктів. В основі методу проектів – розвиток в 

учнів пізнавальних, творчих навичок, умінь самостійно конструювати свої 

знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного 

мислення. 

Метод проектів орієнтований на самостійну (індивідуальну, парну, 

групову) діяльність учнів, яку вони виконують упродовж певного проміжку 

часу. Цей метод завжди передбачає вирішення якоїсь проблеми. В процесі 

роботи над проблемою використовуються різні методи, відбувається 

інтегрування знань і вмінь з різних галузей науки і техніки, мистецтва. 

Робота за методом проектів включає чітке планування дій, наявність замислу 

чи гіпотези вирішення заявленої проблеми, розподіл ролей при груповій 

формі роботи. Результати виконаних проектів мають бути реальними, 

відчутними. У разі теоретичної проблеми, слід винайти її конкретне 

вирішення, а у випадку практичної проблеми – одержати конкретний 

практичний результат, готовий до застосування. 

Починаючи з кінця ХХ ст., відбувається активна модифікація багатьох 

з названих методів відповідно до ідей особистісно орієнтованої освіти, 



розробка й запровадження у навчальний процес нових форм, методів, засобів. 

Прикладом цього може бути концепція «евристичного навчання» 

О. Хуторського [11]. Автор спирається на відомі концепції розвивального 

навчання, використовує проблемний підхід, евристичні методи, комп’ютерні 

засоби. Основна ідея евристичного навчання полягає в тому, щоб учень у 

процесі навчання самостійно конструював систему своїх знань, ґрунтуючись 

на наявному досвіді, особистому освітньому потенціалі та евристичній 

технології діяльності. Лише після цього він під керівництвом учителя 

порівнює свою систему уявлень (знань, ідей, передбачень тощо) з відомими 

культурно-історичними аналогами. У результаті навчальної діяльності 

система уявлень учня переосмислюється, добудовується або постає 

необхідність організації нової діяльності. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок про те, що основна 

ідея, яка набула віддзеркалення в різних підходах до розвитку учнів у процесі 

навчання, полягає в наступному: дитина може досягти належного рівня 

індивідуального розвитку лише за умов створення найбільш сприятливої для 

неї організації навчального процесу. Винайти і створити такі умови – 

завдання педагогічної науки і практики. 
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