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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УЧНІВ НА УРОКАХ ЕТИКИ 

 

Сьогодні проблема етичного виховання набуває все більшої актуальності. 

В умовах дегуманізації суспільних відносин, девальвації моральних цінностей, 

втрати виховних ідеалів, відчуження людей один від одного важливим є пошук 

ефективних форм, методів та засобів формування моральної культури школярів. 

Завданням курсу «Етика», вивчення якого розпочалося з 2005 року в 5-

6 класах загальноосвітніх навчальних закладів України, є не стільки 

розширити обізнаність учнів з морально-етичних категорій, скільки 

сформувати у них моральні якості, переконання та відповідні моделі 

діяльності й поведінки. На відміну від інших навчальних курсів основної 

школи, він передбачає формування вмінь поводитись у життєвих ситуаціях 

відповідно до загальнолюдських цінностей та етикетних норм, спілкуватися з 

іншими, отримувати досвід поведінки, взаємодії, взаємовідносин з 

однолітками і дорослими [9, 9]. 

В основі викладання етики, наголошує відомий філософ В. Малахов, 

завжди є діалог учителя з учнем і самих учнів між собою. Метою таких 

занять, насамперед, має стати пошук і утвердження начал добра, які живуть у 

душі самої людини. Два взаємопов’язані завдання, які при цьому неможливо 

оминути, це, по-перше, максимальне сприяння пробудженню в учнів інтересу 

до особистого самовизначення, адже на уроці етики вони, можливо вперше в 

житті, так впритул стикаються з потребою висловити себе, увиразнити власні 

уявлення про добро і зло, любов, сенс життя людини. По-друге, вкрай 

важливо, щоб це самоусвідомлення від самого початку було скероване на 

ціннісний позитив, щоб саме у перспективі світла і добра дитина вчилася 

артикулювати свою присутність у світі [6, 7]. Це обумовлює певні 

особливості організації процесу навчання на уроках з цього предмета. 

Метою нашої статті є визначення особливостей організації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках етики в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Почнемо з визначення поняття пізнавальна діяльність, під яким 

розуміють специфічний вид діяльності людини, активність суб’єкта, яка на 

думку М. Кагана, найчастіше, має результатом не перетворення об’єкту, а 

його розуміння, відображення його сутності через знання, уявлення [3, 58]. В 

умовах школи вона спрямовується на: 1) оволодіння учнями необхідними 

способами і прийомами розумової і навчальної діяльності, 2) формування у 

них знань, навичок, становлення пізнавальних інтересів, свідомого ставлення 

до учіння [2, 13]. 

Пізнавальна діяльність у працях вчених Л. Виготського, П. Гальперіна, 

В. Давидова, Д. Ельконіна О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Н. Тализіної 

корелює з такими поняттями як «навчання», «навчальна діяльність», 

«учіння». На основі аналізу їхніх праць, учіння можна визначити як 



пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на засвоєння знань, умінь, розвиток 

і виховання особистості. Тобто певною мірою воно розуміється як процес 

змін самого індивіда, тому що в навчальній діяльності формуються не лише 

знання і уміння, а й здібності, установки, вольові та емоційні якості людини 

на базі вже набутого нею досвіду, знань, способів діяльності [4, 212]. 

Слід зазначити, що поняття «пізнавальна діяльність» дещо ширше, ніж 

поняття «навчальна діяльність», тому що його змістовий рівень виходить за 

межі навчальних планів і програм, а отже, пізнавальна діяльність 

здійснюється не тільки з метою навчання, але й для відкриття нового. Інколи 

говорять, що є і навчально-пізнавальна діяльність учнів, що спрямована на 

свідоме і міцне оволодіння знаннями, способами виконання навчальних дій. 

Наприклад, російський вчений І. Харламов визначає такі основні етапи 

навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

1) усвідомлення учнями цілей і завдань цієї діяльності, розвиток і 

поглиблення потреб і мотивів діяльності; 

2) осмислення ними теми нового матеріалу та основних питань, які 

необхідно засвоїти; 

3) сприйняття, осмислення, запам’ятовування школярами нового 

матеріалу, застосування знань на практиці та наступне повторення; 

4) прояви емоційно-позитивного ставлення та вольових зусиль учнів у 

навчально-пізнавальній діяльності; 

5) самоконтроль та самооцінка дітьми навчально-пізнавальної 

діяльності та внесення до неї відповідних коректив і змін [12, 147]. 

Скориставшись цією структурою, розглянемо особливості кожного з 

названих етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках етики, 

пам’ятаючи про те, що викладання курсу базується на новій педагогічній 

етиці, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага, творче 

співробітництво вчителя і учнів, учнів між собою. 

Отже, як зазначено вище, першим етапом навчально-пізнавальної 

діяльності є усвідомлення учнями цілей і завдань цієї діяльності, розвиток і 

поглиблення потреб і мотивів діяльності. Кожна тема, що засвоюється 

учнями, відповідно до фундаментальних положень теорії психолого-

філософського пізнання, зазначають О. Пометун, Л. Пилипчатіна, може 

реально вважатися засвоєною, якщо вона стала основою для розвитку в 

особистості суб’єкта пізнання власних новоутворень: у його свідомості, 

емоційно-ціннісній сфері тощо. Отже, суб’єкт навчання повинен 

налаштовуватися на ефективний процес пізнання, мати в ньому особистісну, 

власну зацікавленість; усвідомлювати, що і навіщо він зараз робитиме. Без 

виникнення цих внутрішніх підвалин – мотивів учіння і мотивації навчальної 

діяльності – не може бути ефективного пізнання [9,14]. З метою посилення 

мотивації можуть використовуватися прийоми, що створюють проблемні 

ситуації, викликають у підлітків здивування, подив, інтерес до змісту знань і 

процесу їхнього отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій. Це 

може бути і коротка розповідь учителя, і бесіда, і демонстрування наочності, 

й нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм», «мікрофон», 



«криголам» тощо) [10, 83]. Наш досвід викладання етики свідчить про 

доцільність використання на цьому етапі уривків з художньої літератури, 

малюнків, ілюстрацій, прислів’їв, крилатих висловів. 

На другому етапі – під час осмислення учнями теми нового матеріалу 

та основних питань, які необхідно засвоїти, потрібно виділити у структурі 

уроку етики окремий етап, на якому вчитель повідомить чітко сформульовані 

очікувані результати. Формулювання результатів має відповідати таким 

вимогам: чітко відображати рівень навчальних досягнень, який очікується в 

результаті уроку: 

 рівень і спосіб засвоєння учнями знань; 

 обсяг і рівень розвитку їхніх навичок і умінь; 

 розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів (формування переконань, 

характеру, вплив на поведінку тощо); 

 визначення, висловлення емоційно-наповненого ставлення учнів до 

тих явищ, подій, процесів, що є предметом вивчення на уроці етики 

[9, 15]. 

Відомий дидакт І. Якиманська теж акцентує увагу на тому, що при 

організації пізнавальної діяльності учень повинен добре уявляти собі 

кінцевий продукт своєї праці, орієнтуватися на вимоги вчителя і 

дотримуватися їх. Чітке усвідомлення цілі своєї діяльності, сприяє її 

ефективній організації, мотивації, що, безперечно, відбивається на 

результатах засвоєння [14, 102]. 

На етапі первинного сприйняття, ознайомлення учнів з новим 

матеріалом за підручником, усвідомлення полягає у розумінні значення 

окремих слів, термінів, думок, речень. Тут важливе значення, підкреслює 

В. Онищук, має співвідношення предметів, що вивчаються і відповідних їм 

слів з чуттєвими уявленнями, які є в пам’яті. Тому так важливо, щоб вчитель 

правильно пов’язував новий матеріал, слова, терміни з чуттєвим досвідом 

учнів або засвоєними ними раніше поняттями [10, 82]. Слід також 

враховувати індивідуальні особливості сприймання окремих учнів: точність, 

швидкість, повноту, емоційність, уміння вибирати, аналізувати, 

використовувати інформацію. 

Центральна ланка засвоєння знань, якою є сприйняття, осмислення, 

усвідомлення учнями виучуваного матеріалу і застосування знань на 

практиці, вимагає від вчителя організувати певну мисленнєву та навчальну 

діяльність учнів за допомогою спеціальних завдань на: аналіз й синтез 

(розділення об’єкта вивчення на частини та об’єднання їх на новій основі); 

визначення головного; порівняння, зіставлення, тобто встановлення схожості 

та розбіжності між предметами або їх окремими елементами й ознаками; 

абстрагування та конкретизація, які вимагають уявного мисленого 

відвернення від певних ознак предметів і визначення однієї, необхідної в 

конкретній ситуації; аргументації, доказу. Результатом усвідомлення, 

осмислення є утворення понять, які відбивають узагальнені уявлення 

індивіда про сутність предмета, явища, процесу тощо [4, 213]. 

Нове поняття завжди формується як результат розв’язання якогось 



запитання, проблеми або задачі, формулювання гіпотез, активної і 

самостійної пошукової пізнавальної і практичної діяльності учнів. Тут також 

доцільно, як пише Л. Туріщева, поставити перед учнями проблему, 

пропонувати їм більше завдань, що передбачають порівняння, 

використовувати писемну мову, яка сприяє розвитку мислення, пропонувати 

їм брати участь у дискусіях та обговореннях, виконувати нестандартні 

завдання [11, 8]. 

У своєму дослідженні М. Яновська називає такі форми роботи з 

формування моральних понять: аналіз проблемних питань, аналіз моральних 

конфліктних ситуацій, аналіз уявних ситуацій морального вибору, які є 

близькими до життєвого досвіду учнів, аналіз міркувань однолітків, розгляд 

етичного змісту прислів’їв, приказок, афоризмів, ігрові ситуації проблемно-

пошукового характеру, гра-пантоміма, гра-драматизація [15, 45]. 

На етапі застосування учнями знань і умінь з етики на уроках бажано 

використовувати спеціальні прийоми розвитку творчого мислення: 

написання віршів, оповідань, пісень, малювання за темою уроку. На цьому 

етапі навчального пізнання О. Пометун, Л. Пилипчатіна пропонують 

використовувати наступні інтерактивні технології: «Обговорення проблеми в 

загальному колі», «Уявний мікрофон», «Робота в парах», «Робота в малих 

групах», «Коло ідей», «Два – чотири – всі разом» [9]. 

Проведене нами анкетування вчителів засвідчило, що більшість з них 

на уроках етики часто використовують у практиці названі інтерактивні 

технології. Учителі широко застосовують також виконання творчих завдань, 

таких як: написання віршів, есе-фантазій, малювання за темою уроку, 

складання оповідань за прислів’ями. 

Зазначимо, що запровадження у навчання інтерактивних технологій 

потребує спеціального алгоритму діяльності від учителя і учнів, незалежно 

від того, яка саме технологія застосовується. Послідовність дій у цьому 

випадку має бути така: 

1)  інструктування – вчитель розповідає учням про мету вправи, 

правила, послідовність дій і кількість часу на її виконання; 

2)  об’єднання учнів у групи, розподіл ролей та інші технічні дії; 

3)  виконання завдання. На цьому етапі вчитель виконує роль 

організатора, помічника, ведучого дискусії, намагаючись створити 

якнайкращі умови для самостійної роботи учнів, навчання у співпраці один з 

одним; 

4)  презентація учнями результатів виконання вправи; 

5)  рефлексія учнями отриманих результатів, що досягається шляхом 

їхнього визначення і колективного обговорення або за допомогою інших 

прийомів. 

Щодо останньої частини будь-якої інтерактивної технології навчання, 

зазначимо, що технологізація навчання передбачає обов’язкову рефлексію, 

під якою в педагогіці розуміють здатність людини до самопізнання, вміння 

аналізувати свої дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх з суспільно значущими 

цінностями, а також діями та вчинками інших людей [8, 108]. 



Психолог О. Шемшурін зауважує, що розвиток здатності до рефлексії 

набуває важливого значення в молодшому підлітковому віці, коли виникає 

потреба в самопізнанні і самовизначенні. Інтенсивно формується 

міжособистісне спілкування з однолітками і дорослими, розвивається логічне 

і теоретичне мислення, особливий зміст рефлексивних актів виявляється в 

оцінках однолітків, а також у новому типі відносин з дорослими. Завдяки 

рефлексії змінюється світорозуміння і психологічний статус молодшого 

підлітка. Також істотно, що молодший підліток здатний опанувати особливі 

прийоми моральної саморегуляції, досягати успіху в міжособистісному 

спілкуванні з однолітками і дорослими, обґрунтовано оцінювати власні 

можливості, дивитися на себе «очима інших» [13, 16]. 

Наступним кроком, за І. Харламовим, є забезпечення проявів емоційно-

позитивного ставлення та вольових зусиль у навчально-пізнавальній 

діяльності учнів. Вони можуть виявлятися за створення атмосфери 

співробітництва, що покращує умови для самостійної навчальної роботи, 

викликає у дітей бажання вчитися. Крім того, М. Лук’янова, наприклад, 

пропонує заохочувати емоційні прояви учнів у навчально-пізнавальній 

діяльності такими прийомами: 

 підібрати неважкі, але захоплюючі завдання, що створюють у класі 

особливий радісний настрій, грайливий стан, дозволяють відійти від напруги; 

 попросити учня описати, проговорити свій емоційний стан у 

найбільш напружені, проблемні моменти уроку; 

 демонструвати розмаїття пережитих на уроці емоцій, 

проговорювати їх у голос для учнів (для демонстрації власної емоційної 

відкритості); 

 розвиток у собі способів емоційного самовираження (як 

вербальними так і невербальними засобами) [15, 29]. 

Нарешті, етап самоконтролю та самооцінки навчально-пізнавальної 

діяльності та внесення до неї відповідних корективів і змін потребує від 

учнів рефлексії всього уроку і порівняння його реальних результатів з 

очікуваними. Мета цієї рефлексії така: згадати, виявити й усвідомити основні 

компоненти діяльності – її зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх 

вирішення, отримані результати тощо. Вона дає можливість учням і вчителю 

усвідомити, чого вони навчилися, пригадати деталі свого досвіду й отримати 

реальні життєві уявлення про те, що вони думали і що відчували, коли 

вперше зіштовхнулися з тією чи іншою навчальною технологією. Це 

допомагає їм у майбутньому: 

 чітко планувати свою подальшу діяльність вже на рівні 

застосування набутих знань і умінь у своїй подальшій пізнавальній 

діяльності та житті; 

 оцінити власний рівень розуміння та засвоєння навчального 

матеріалу; 

 спланувати чіткі реальні кроки його подальшого опрацювання; 

 порівняти своє сприйняття з думками, поглядами, почуттями інших, 

скорегувати певні позиції; 



 як постійний елемент навчання, привчитися рефлексувати в 

реальному житті, усвідомлюючи свої дії та прогнозуючи подальші 

кроки [9, 18]. 

Під час проведення рефлексії доцільно використовувати малюнки, 

твори-роздуми, схеми, графіки, рецензії. У кінці уроку вчителю необхідно 

обговорювати з учнями не тільки те, про що вони дізналися, але і те, що 

сподобалося і чому, що хотілося б виконати ще раз, а що зробити по-іншому. 

Для формування самоконтролю і самооцінки вчитель повинен 

мотивувати виставлену учневі оцінку, запропонувати йому оцінити свою 

відповідь, організувати в класі взаємоконтроль, рецензування відповідей, 

заповнення листків самооцінювання тощо. 

Від самооцінки учня залежить його більша або менша впевненість у 

собі, ставлення до власних помилок і складностей у собі, ставлення до 

складностей у навчанні, рівень домагань особистості дитини в цілому. Так, 

учні з об’єктивною самооцінкою, зазначає О. Власова, відзначаються 

активністю, прагненням до успіху в навчанні, проявом максимальної 

самостійності. Діти з низькою самооцінкою, навпаки, виявляють 

невпевненість у собі, бояться вчителя, більше слухають, ніж висловлюються 

в ситуації обговорювання навчального 

матеріалу, очікують невдачі в навчальній діяльності [1, 154]. Розвиток 

вмінь та навичок самооцінювання в учнів відбувається за умов, якщо до 

кожної конкретної навчальної ситуації критерії оцінювання навчальної 

діяльності розроблюються учнями спільно з вчителем; постійно створюється 

необхідна психологічна атмосфера довіри і взаєморозуміння; існує прозора 

процедура вироблення і застосування критеріїв оцінювання. 

Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури та педагогічної 

практики дозволяє зробити висновок, що особливостями організації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках етики можна вважати: обов’язкове і 

ретельне врахування вчителем вікових особливостей молодших підлітків, 

організацію чіткого усвідомлення учнями цілей і завдань уроку та мотивів 

навчальної діяльності, широке використання інтерактивних технологій 

навчання, постановку спеціальних завдань на розвиток творчого мислення 

учнів, організацію рефлексії пізнавальної діяльності як спеціального етапу 

уроку. 
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