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НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 
глибокими соціально-економічними перетвореннями, коли від людини 
вимагаються не тільки знання і вміння, а й розвинені особистісні якості, які б 
дозволяли їй активно долучатися до творчої перетворюючої діяльності. 
Перед освітою постають нові завдання: школа має орієнтуватися на 
створення оптимальних умов для розвитку кожної дитини, спрямовуватися 
“не на навчання учнів чужим думкам, а на формування в них здібностей 
самостійно осмислювати навколишню дійсність” [8]. 

Відомо, що на розвиток особистості впливає значна кількість 
різноманітних чинників, які можуть бути поділені на внутрішні – природні, 
задатки людини, і зовнішні – навчання, виховання і вплив середовища. При 
цьому, як відзначає Г.Костюк, “не все, що оточує дитину є дійсним 
середовищем її розвитку. Впливають на цей процес тільки ті умови, з якими 
вона вступає в той чи інший дійовий зв’язок. Середовище впливає на 
індивіда через його діяльність” [1, 168]. Ця теза має важливе значення, адже 
дозволяє зробити висновок про те, що інтелектуальний розвиток особистості 
неможливий без включення її в активну навчальну діяльність. 

Будь-яке дослідження передбачає визначення сутності базових понять. 
Враховуючи це, зупинимося на цьому питанні докладніше.  

Першим таким поняттям вважаємо “інтелект”. На сьогодні відомо кілька 
підходів до визначення його суті. Так, відповідно до Психологічного 
словника за редакцією В.Войтка, інтелект – це “мислительні здібності 
людини. У звичайному слововживанні, а також у працях авторів перших 
тестів інтелект розглядався, як вроджена, успадкована, отже незмінна за 
своєю силою здатність... Структура інтелекту дуже складна. Центральне 
місце в ній посідає здатність до виконання різноманітних операцій логічного 
мислення...” [12].  

У словнику за загальною редакцією А.Петровського і М.Ярошевського 
інтелект трактується як “відносно стійка структура розумових здібностей 
індивіда” [7]. 

Наступним поняттям, яке потребує визначення, є “інтелектуальний 
розвиток”. Згідно з наявними у педагогічній теорії визначеннями, 
інтелектуальний розвиток – це процес розвитку інтелектуальних сил і 
мислення учнів, який відбувається в результаті всієї суми можливих 
життєвих впливів і взаємодій, у тому числі й спеціально передбачених 
навчально-виховним процесом. 

Молодший шкільний вік – час входження дитини у нову для неї 
діяльність – навчальну, яка стає для неї провідною: в ході якої відбувається 
формування основних психічних процесів і якостей особистості, формуються 
такі новоутворення, як довільність, внутрішній план дій і рефлексія [11]. 



Так, довільність передбачає здібність молодших школярів свідомо 
висувати цілі діяльності, прогнозувати її хід і результати. Завдяки 
довільності молодші школярі можуть регулювати свою активність: вона стає 
основою для формування мотиваційного компонента навчальної діяльності, 
котра сприймається більшістю з них як “серйозна змістовна діяльність, що 
веде до певного результату, важливого як для самої дитини, так і для 
оточуючих її дорослих” [4]. 

Більш стійкого і неситуативного характеру (порівняно з дошкіллям) 
набувають пізнавальні інтереси, що виявляються в прагненні пізнати, 
відкрити для себе щось нове, бажанні перевірити власні сили, досягти успіху 
в діяльності. І якщо на перших етапах навчальна діяльність значною мірою 
регулюється і регламентується вчителем, поступово її якість усе більше 
визначається саморегуляцією, залежить від того, як учні самостійно можуть 
розуміти і висувати цілі, який шлях обирають для досягнення мети, як 
уміють застосовувати засвоєні знання в інших умовах.  

Молодші школярі поступово переходять від сприйняття суто зовнішніх 
предметів і явищ до пізнання їхньої суті, відмінних ознак, а це передбачає 
наявність умінь “порівнювати, відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих, 
виділяти головне, аргументувати і обґрунтовувати свої судження, проводити 
аналогії, будувати елементарні висновки” [13]. 

У дослідженнях В.Данілова стверджується думка, що “в молодшому 
шкільному віці за умов створення необхідних умов для розгортання 
повноцінної навчальної діяльності, діти можуть оволодіти основами 
розумово-теоретичної рефлексуючої свідомості та мислення. Молодший 
шкільний вік може стати періодом формування особистості рефлексуючого 
суб’єкта” [5]. 

Важливою якістю означеної рефлексії виступає критичність, яка полягає 
в прагненні дитини проявити свою позицію, вмінні реалізовувати її у процесі 
розв’язання завдань. Молодші школярі вже вміють оцінювати власні й чужі 
думки, виявляти різні підходи до вирішення проблем, обґрунтовувати свою 
точку зору. 

На сьогодні відомі різні теорії керівництва пізнанням і розвитком 
навчання. Це концепція активного розвиваючого навчання (М.Данілов, 
Б.Єсипов, М.Скаткін, І.Огородніков, Л.Занков, Г.Щукіна); концепція 
оптимізації навчально-виховного процесу (Ю.Бабанський), яка по суті 
доповнює першу; концепція проблемного навчання (М.Махмутов, І.Лернер, 
М.Скаткін) та ін. 

Основні положення щодо провідної ролі навчання в розумовому 
розвитку дитини були закладені Л.Виготським. Згідно з теорією 
Л.Виготського, існує два рівні розвитку дитячої особистості. Перший з них – 
актуальний, вже сформований – характеризується тим, що учень самостійно 
розв’язує інтелектуальні завдання. Другий – етап найближчого розвитку – 
являє собою процес дозрівання, коли дитина ще не вміє виконувати певні 
завдання самостійно, але з якими може впоратися за допомогою інших. 



Отже, можна сказати, що в загальному плані основна мета навчання 
полягає в розвитку учня. При цьому в широкому розумінні під розвитком 
дитини розуміють психічні й фізичні зміни в її організмі, перехід будь-яких 
якостей від простого до складного, від найнижчих форм до більш високих. 

Стверджуючи провідну роль навчання в розвитку особистості, треба 
відзначити, що не будь-яке навчання має розвиваючий ефект. Розвиваючим 
навчанням може вважатися тоді, коли, забезпечуючи повноцінне засвоєння 
знань, воно формує навчальну діяльність і тим самим безпосередньо впливає 
на інтелектуальний розвиток дитини. Тому важливе завдання шкільної освіти 
полягає в тому, щоб забезпечити максимальний розвиток мислення, навчання 
учнів продуктивним засобам мислення, засобам самостійно поповнювати і 
оновлювати знання, усвідомлено застосовувати їх при розв’язанні 
теоретичних і практичних завдань. 

Розвиток мислення забезпечується діяльністю, що організується 
цілеспрямовано, коли в центрі уваги вчителя перебуває залучення 
учнівського інтелекту до розв’язку навчального завдання. 

На сьогодні відомі чотири основні концепції розвиваючого навчання: 
дидактична система для початкової школи Л.Занкова, концепція 
Д.Ельконіна-В.Давидова, розвиваюча система “Школа діалогу культур” 
В.Біблера, концепція З.Калмикової. 

Дидактична система Л.Занкова спрямована на підвищення загального 
психічного розвитку школярів. До її основних принципів належать такі: 

- навчання має проводитися на високому рівні складності; 
- у навчанні треба прагнути того, щоб провідну роль відігравали 

теоретичні знання; 
- просування у вивченні матеріалу забезпечується швидкими темпами; 
- у процесі навчання школярі мають самі усвідомлювати хід розумових 

дій; 
- необхідно досягати включення в процес навчання емоційної сфери; 
- у процесі роботи з дітьми викладач повинен звертати увагу на розвиток 

кожного учня конкретного класу. 
Основою мотивації навчальної діяльності виступає формування у 

школярів пізнавальних інтересів. 
Система розвиваючого навчання Д.Ельконіна-В.Давидова принципово 

відрізняється від інших тим, що в ній провідна роль належить формуванню 
теоретичного мислення учнів.  

Згідно з теорією розвиваючого навчання в початковій ланці (Ельконін-
Давидов), його змістом виступають теоретичні знання (в сучасному 
філософсько-логічному їх розумінні), методом – організація спільної 
навчальної діяльності (передусім організація розв’язання учнями навчальних 
завдань), продуктом розвитку – основні психологічні новоутворення, 
властиві молодшому віку (рефлексія, аналіз, планування) [10]. 

У контексті проблеми розвиваючого навчання необхідно звернути увагу 
на теорію, запропоновану З.Калмиковою. На її погляд, розвиваюче навчання 
– це навчання, спрямоване на формування творчого мислення, основними 



показниками якого є: оригінальність думки учнів, швидкість і плавність 
виникнення незвичайних асоціативних зв’язків, сприйнятливість до 
проблеми і її неординарне розв’язання, швидкість думки як кількість 
асоціацій, ідей, що виникають за одиницю часу згідно з певними вимогами, 
здатність знайти нові неперервні функції об’єкта та його частини. [6].  

Головне в концепції З.Калмикової – самостійність учнів у набутті нових 
знань і оперуванні ними. Це означає, що провідними принципами тут 
виступають: проблемність, індивідуалізація і диференціація, гармонійний 
розвиток різних компонентів мислення, формування алгоритмічних та 
евристичних прийомів розумової діяльності, спеціальна організація 
мнемічної діяльності. 

На 80-і роки припадають теоретичні й експериментальні дослідження 
так званої “школи діалогу культур” (В.Біблер), яка має яскраво виражений 
розвиваючий характер. Основні засоби цієї концепції полягають у тому, що 
людські культури перебувають у постійному спілкуванні, діалозі. Тому зміст 
“школи” являє собою діалог античної, середньовічної культури, культури 
нового часу та сучасної, кожна з яких характеризується своєрідністю, 
неповторністю і не може бути зведена до інших. Так, учні 3-4 класів можуть 
засвоювати розуміння явищ, процесів, понять тощо з позицій античної 
культури, 5-6 класів – середньовічної, 9-10-х – культури сучасності. При 
цьому носіями змісту є не тільки педагоги, а й “десанти” школярів старших 
класів. Це означає, що провідним принципом, який визначає такий зміст, 
виступає принцип одночасності різних форм розуміння, притаманних 
історично різним культурам [3]. 

Позиція дитини в навчальному процесі визначається наявністю мети 
усвідомленої самозміни, забезпеченням позиції повноцінного суб’єкта 
діяльності, який здійснює самостійно всі етапи (цілепокладання, планування, 
реалізацію мети, аналіз і самооцінку результату). Означена теорія 
спрямовується на те, щоб забезпечити учню позицію дослідника, творця, 
спроможного до рефлексивного розгляду передумов власних дій. “Мета 
вчителя – вивести особистість кожного учня в режим розвитку, пробудити 
інстинкт пізнання” [9].  

Аналіз літературних джерел показує, що тривалий час у педагогічній 
теорії та шкільній практиці учням відводилася роль об’єкта викладацької 
діяльності вчителя, який розглядався як єдиний суб’єкт навчального процесу. 
Сама ж навчальна діяльність характеризувалась як пізнавальна діяльність, що 
здійснюється під керівництвом учителя, недооцінювалась важливість 
навчального спілкування школярів та можливість і необхідність управління 
цієї діяльністю з боку учнів. Утруднювався процес переведення на рівень 
самостійної творчості школярів. Це зумовлювалося тим, що разом з 
бездумним засвоєнням готового знання учень засвоює і характер мислення, 
для якого стає звичним повторювати чужі думки і поклонятися тому, чому 
“прийнято” поклонятися, для якого засвоєні закони науки – догмати віри. 

Сьогодні відбувається переорієнтація поглядів на сутність навчального 
процесу. Аналіз робіт, присвячених висвітленню цих питань, засвідчує, що 



всі автори дотримуються єдиної точки зору щодо його мети: розвиток дитини 
як суб’єкта навчальної діяльності.  

Водночас зауважимо, що розвиваючого характеру навчальна діяльність 
не набуває сама собою. Одна з важливих передумов розв’язання цього 
завдання полягає у забезпеченні постійно зростаючого рівня самостійності 
учнів. Звернення до наукових джерел дозволяє сформулювати основні шляхи 
досягнення цієї мети, а саме: 

- розширення сфери застосування знань, дій, відношень, які формуються 
в процесі навчальної діяльності; 

- перебудова навчання: від вказівок учителя щодо необхідності 
застосування знань при вирішенні завдань до самостійного пошуку 
аналогічних знань і дій; 

- перехід від формулювання окремих операцій дій, що виконуються, до 
формулювання самої дії; 

- перехід від оволодіння діями в готовому вигляді до самостійного 
відкриття дій та їх системи; 

- перехід від усвідомлення необхідності оволодіння вміннями до 
необхідності оволодіння цілісною структурою навчальної діяльності; 

- перехід від репродукції до творчості (2, 28-29). 
Для належного розв’язання цих завдань учень має пройти кілька 

взаємопов’язаних рівнів. 
Перший рівень – репродуктивний; характеризується усвідомленням, 

відтворенням, класифікацією, розрізненням. 
Другий рівень – конструктивний; відображає знання в знайомій ситуації 

шляхом застосування алгоритмів. 
І, нарешті, третій рівень – творчий. На цьому рівні знання проявляються 

в незнайомій ситуації, серед двох можливих обирається один варіант (2,48-
49). 

Згідно з основною характеристикою кожного з рівнів, добираються 
навчальні завдання, зміст яких спрямовується на вироблення в учнів 
відповідних умінь і особистісних якостей. Так, на репродуктивному рівні 
школярам пропонуються завдання відтворюючого характеру, їхні дії 
здійснюються за певним зразком. Тобто, репродукована інформація – це 
навчальний матеріал, який засвоюється дитиною в готовому вигляді. На 
другому рівні – завдання набувають конструктивних ознак, вони 
спрямовують школярів на аналіз можливих шляхів розв’язку, встановлення 
необхідних зв’язків об’єкта з іншими об’єктами. Третій рівень передбачає 
введення творчих завдань, які б спонукали учня на пошук і винайдення 
шляхів виходу з нестандартної ситуації, прогнозування можливих 
результатів. При цьому допускається можливість розбіжності одержаного 
результату з тим, який очікується, адже він досягається шляхом перебирання 
деякої кількості неперевірених варіантів. У цьому полягає основна 
відмінність творчої діяльності від простого репродукування, в основі якого – 
єдиний варіант, дотримання якого веде до результату, що задається вчителем 
заздалегідь.  



Відомо, що основною формою організації навчальної діяльності учнів є 
урок, зміст якого, насамперед, визначається знаннями, що пропонуються 
дітям для засвоєння, а також виробленням відповідних умінь щодо 
застосування набутих знань. Водночас треба враховувати, що організовуючи 
урочну діяльність, учитель може виходити з двох позицій стосовно школярів. 
Перша з них полягає в тому, що педагог вибудовує свої взаємини з учнями як 
з відносно пасивними учасниками навчального процесу: їхнє основне 
завдання полягає у сприйманні матеріалу і виконанні певної сукупності дій 
згідно з вимогами вчителя. За таких умов відносини в системі вчитель – учні 
можна охарактеризувати як суб’єкт-об’єктні. 

Друга позиція базується на іншій логіці, в основі якої – розгляд групи 
учнів як сукупного суб’єкта навчальної діяльності. За такого підходу вчитель 
має забезпечити умови, котрі сприяли б прояву учнями активності в процесі 
реалізації всіх елементів діяльності. Ця позиція є ефективнішою щодо 
досягнення навчальної мети, розв’язання навчальних завдань, переведення 
учнів на творчий рівень діяльності.  

Таким чином, доходимо висновку, що головним і визначальним у 
навчальній роботі має стати навчальне співробітництво, завдяки якому учні 
перетворюються із об’єкта викладацької діяльності вчителя на активних 
суб’єктів власного учіння, тобто створюються сприятливі умови для 
переведення школярів з репродуктивного і конструктивного рівнів на вищий, 
творчий рівень навчальної діяльності. Це актуалізує пошуки в напрямі 
визначення шляхів піднесення як змісту такої роботи, так і тієї технології, яка 
б сприяла найповнішому розв’язанню освітніх завдань, що висуваються 
перед сучасною школою суспільством. Для цього найбільш доцільним 
уявляється поєднання індивідуальної та групової форм, зміст роботи яких 
спрямовується на індивідуальні зміни в інтелектуальному розвитку 
особистості. 
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