
Крюкова Д.Ф. 

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ УЧНІВ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ  
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО ПІДРУЧНИКА 

У нових соціально-економічних умовах України, як ніколи раніше, 
актуальною стала проблема формування активної, творчої і відповідальної 
особистості. Вона здатна адекватно оцінювати ситуацію, що складається, 
самостійно і грамотно робити свій вибір, ставити і реалізувати життєві цілі, 
що виходять за межі, запропоновані стандартними вимогами, усвідомлено 
оцінювати і коректувати свою діяльність і взаємини. 

Однак, розв’язання задачі формування такої особистості вкрай 
ускладнене в рамках існуючої просвітницької парадигми, що панувала в 
освіті протягом багатьох століть. В даний час ця парадигма практично 
вичерпала свої можливості:  

- по-перше, обсяг знань, накопичених людством для самої загальної 
орієнтації в них, такий великий, що зробився майже недосяжним; 

- по-друге, стало ясно, що функція освіти далеко не зводиться до 
“насичення знаннями” людини. 

Життєва практика мільйонів людей переконливо показала, що широта й 
енциклопедичність пізнання досить часто співіснують з “недоосвіченістю” 
людини у власне людському, особистісному, психологічному аспекті. 

Пошуки нової освітньої парадигми, що базується на пріоритеті розвитку 
особистості, її запитів і потреб у загальній і професійній освіті, висувають на 
перший план розробку методологічних аспектів побудови психологічно 
адекватного, розвиваючого, особистісно орієнтованого навчання. Воно 
передбачає: 

- створення умов для вибору кожною особистістю власної освітньої 
траєкторії з розумінням можливих освітніх шляхів; 

- забезпечення можливості розвитку освітніх і професійних потреб і 
здібностей особистості. 

Для цього сам освітній процес повинен бути орієнтований на цілі 
розвитку особистості, її різноманітних якостей, насамперед – пізнавальних і 
професійних, відповідно, на формування пізнавальних і професійно-трудових 
потреб і здібностей. 

У зв’язку з цим для педагогіки професійного розвитку всіх рівнів 
однією з актуальних проблем стала проблема вибору нової освітньої 
парадигми, нових методологічних підходів до побудови освітніх 
розвиваючих технологій, що реалізують, насамперед, особистісно 
орієнтований і особистісно діяльнісний підходи в навчанні. 

Відповідно до цього нові освітні технології повинні забезпечувати 
можливості і методи ефективного розвитку здібностей молоді: 

- до саморозвитку; 
- здібностей до самореалізації творчого потенціалу в процесі 

пізнавальної і творчої діяльності; 



- до самоосвіти і самоконтролю; 
- здатності самовдосконалення, самокорекції і самоорганізації 

діяльності під впливом нових вимог, що йдуть як ззовні (від професії і 
суспільства), так і зсередини (від усвідомлення своїх якостей, що 
розвиваються, потреб і можливостей) (А.А.Бодалев, Н.В.Кузьміна, 
А.В.Петровський, С.Л.Рубінштейн). 

З огляду на те, що в сучасному суспільстві каталізатором науково-
технічного і соціального прогресу є ефективні інформаційні і комунікаційні 
технології, що можуть бути використані тільки підготовленими людьми, нові 
освітні розвиваючі технології, природно, повинні розвивати здатності молоді 
до їх широкого застосування. Звідси використовується проблема 
відображення принципу психологізації в побудові розвиваючого особистісно 
орієнтованого навчання, що формує професійно підготовлену, відповідальну, 
творчу особистість. 

Плеяда вітчизняних психологів і педагогів (Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов, 
С.У.Гончаренко, В.П.Зінченко, І.А.Зязюн, Н.Г.Ничкало, А.М.Маркова, 
С.Д.Максименко, С.О.Сисоєва, В.П.Ефромсон  та ін.) свідчать про 
недостатнє розкриття проблеми особистісного розвитку в освітній практиці. 

Педагоги шкіл, ПТУ, коледжів, вузів все гостріше відчувають недоліки 
в опануванні учнями необхідних знань, у розвитку їх розумових здібностей, 
мислення, морально-трудових навичок, здатності до самоконтролю. Аналіз 
літературних джерел і педагогічної практики свідчить про те, що форми, 
методи і засоби, які використовуються під  час традиційного навчально-
виховного процесу, на жаль, не вирішують основного завдання, покладеного 
на навчання: розвитку активності, самостійності і відповідальності учня як 
майбутнього фахівця. 

Проведені нами дослідження дозволяють виявити причини такого стану 
речей: 

1. Планування всього навчально-виховного процесу в будь-якому 
закладі виключно педагогами. 

2. Передавання здебільшого “готових” знань і способів дій, де всі проблеми 
висвітлюються авторами підручників і педагогами на заняттях. 

3. Переважання вимог до репродуктивного відтворення знань. 
4. Прирівнювання навчання будь-якого учня до формального 

“проходження” певної кількості заданих навчальних предметів та засвоєння знань, 
умінь і навичок з кожного окремого предмета. 

5. Незадовільний рівень роботи із засвоєння учнями комплексів знань, з 
навчання прийомів їх творчого використання на міжпредметній основі, а також з 
розвитку необхідних загальних і професійних здібностей. 

6. Недостатній аналіз структурування вивченого матеріалу в свідомості 
кожного учня, формування більш складних загальних і професійно значущих умінь, 
розвитку науково-світоглядних позицій, соціальних якостей, спрямованості 
особистості. 



7. Проведення всього обсягу роботи з діагностики знань, умінь і навичок 
(система особистісних якостей не фіксується) тільки педагогом – від початкової до 
вищої школи. 

У психології встановлено, що оволодіння учнем різноманітними системами 
розумових дій, розвиток мислення теоретичного типу і навичок самоконтролю, які 
ґрунтуються на ньому, пізнавальної і соціально-трудової активності, відповідальності, 
потребує набагато більше часу, зусиль і керівництва з боку педагога, ніж звичайне 
передавання знань. Наприклад, такі розумові дії, як розрізнення предметів і явищ, 
визначення, класифікація, можуть розвиватися на матеріалі одного навчального 
предмета, тоді як складніші, зокрема, аналіз, синтез, узагальнення, – лише за 
рахунок комплексного використання матеріалу різних навчальних предметів, 
тобто на міжпредметній основі. Крім того, для оволодіння складними 
способами навчально-трудової діяльності, розвитку мислення і самоконтролю 
необхідна наполеглива цілеспрямована робота самих учнів з розв’язування більш 
важких задач, які грунтуються на взаємозв’язку теоретичних і практичних прийомів 
навчально-пізнавальної роботи. 

Однак звичайний навчальний процес побудований на чіткому розмежуванні 
навчальних предметів, і ніде не зазначається про набуття більш складних 
навчально-пізнавальних умінь і розвиток творчих здібностей. Тому він і проходить 
по-різному в кожного учня. 

Проведені дослідження з вивчення ступеня оволодіння такими вміннями (було 
відібрано 450 чоловік з різних навчальних закладів) показують, що високого 
рівня вдалося досягти лише третині школярів 11 класу, 12% випускників ПТУ, 39% 
випускників коледжу (педагогічного профілю), тобто фундамент для 
подальшого розвитку професійно-особистісних якостей та науково-світоглядної 
позиції достатньою мірою не закладено. 

Важливо також відмітити, що традиційний навчально-виховний процес у будь-
якому навчальному закладі ґрунтується на викладанні матеріалу педагогом. Хоча в 
психології і встановлено, що 91% інформації людина сприймає за допомогою зору і 
тільки 8% – за допомогою слуху (1% – нюху, смаку і дотику), на заняттях головне 
для учня – слухати. Таким чином, традиційний навчальний процес з самого 
початку побудований на значно більш обмеженому способі сприйняття 
(слуховому) в порівнянні із зоровим. Окрім того, традиційний навчальний процес 
не передбачає необхідної діяльності для узагальнення матеріалу і усвідомлення 
учнем його цілісності та цінності, тому в учнів формується переважно емпіричний 
тип мислення.  

У роботах Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова, А.К.Маркової, В.В.Рєпкіна, 
С.Д.Максименка, О.К.Дусавицького та їх послідовників встановлено різноманітні 
психологічні фактори та педагогічні умови розвитку учнів у процесі навчання. 
Зокрема, розкриті істотні особливості двох видів розумової діяльності учнів – 
емпіричного і теоретичного мислення. 

Емпіричне мислення спрямоване на вивчення існуючого стану речей. При 
цьому людина виявляє і позначає словом нові класи явищ, тобто “вирішується в 
основному задача односторонньої каталогізації, класифікації предметів і явищ”[6, 
323]. 



В основі мислення будь-якого типу лежить узагальнення, в емпіричному – 
воно полягає у виділенні в речах, які спостерігаються безпосередньо, однакових 
зовнішніх ознак шляхом порівняння. Це формальне узагальнення, оскільки за 
критерій об'єднання ряду предметів у групу беруться будь-які якості предметів, що 
повторюються, незалежно від того, чи пов’язані ці предмети між собою. 
Результатом таких дій є одержання емпіричного знання, в якому вивчене 
відбивається як незмінне та сформоване, тоді як причини змінюваності явищ не 
показані. Функції емпіричного знання – відображати раціональний зміст, 
виявлений за допомогою відчуття. Таке емпіричне узагальнення виникає під час 
вирішення конкретно-практичних задач і забезпечує засвоєння певної суми знань. 
Розвиток емпіричного мислення досягається і за допомогою методу розгортання 
матеріалу, який пов’язаний з послідовним приростом обсягу знань, а також вико-
ристанням порівнянь і класифікації. Звичайно, цей тип мислення має важливе 
значення для учня, однак при цьому процес засвоєння “готових знань залишається 
в межах предметно-маніпулятивної житейської діяльності, що не сприяє 
оволодінню загальними способами навчально-пізнавальної діяльності, а тим 
більше – їх використанню в нових умовах” [4, 4-6]. 

З метою опанування учнями змістового (теоретичного) узагальнення, на 
якому грунтується теоретичне мислення, необхідно виконання особливої 
навчальної діяльності (НД). Доведено, що навчальній діяльності притаманна 
складна будова (навчальні мотиви, навчальні дії теоретичного і практичного 
плану, засоби самоконтролю), до того ж усвідомлення будови і значення цієї 
цілісності у багатьох учнів відсутнє. На педагогів чекає велика робота з розвитку в 
учнів здатності до усвідомлення структури НД та оволодіння її компонентами. 

При цьому важливо враховувати, що тільки в комплексному формуванні всіх 
структурних компонентів НД здійснюється належний розвиток учнів. 

У літературних джерелах, де відображається застосування принципів НД у 
навчально-виховному процесі, зазначено, що вона забезпечує оволодіння 
узагальненими прийомами навчальної роботи, які успішно використовуються 
учнями для ефективного планування будь-якої іншої діяльності. До них, перш за 
все, належать розвинуті аналітико-синтетичні вміння, на яких грунтується: 

• вибір змісту і методів для розв'язання різноманітних проблем; 
• планування, контроль, коригування і прогнозування діяльності. 
Практика свідчить, що оволодіння такими методами і прийомами визначає 

новий, вищий ступінь інтелектуального розвитку учня. 
Аналіз робіт з організації НД дає змогу переосмислити те, що навчання, в 

рамках якого розгортається НД, забезпечує розвиток не лише окремих психічних 
процесів учня, але й розвиток його як суб'єкта НД, оскільки в результаті НД 
формуються саме ті якості, які необхідні для того, щоб стати її суб'єктом. 
Багаторічні дослідження свідчать про те, що в процесі ефективного формування 
НД необхідно забезпечити послідовний перехід від колективно-розподілених, 
зовнішніх форм активності суб’єкта до індивідуальних, внутрішніх. Доведено, що 
розвиток внутрішніх процесів змінює не лише інтелект учнів, але й зумовлює 
кардинальні зміни в споживчо-мотиваційній сфері, перебудову в свідомості 
наукової картини світу, на основі якої тільки й можна оволодіти здатністю до 



самооцінки, самоконтролю, самовиховання [3,4]. Відомо, що учень сприймає 
завдання змінити себе як суб'єкта НД не в одну мить,  для цього він має бути 
достатньо розвиненим суб’єктом, тому всі форми діяльності, які передували 
навчальній, також мають бути спрямовані на розвиток його як суб’єкта діяльності 
й спілкування та забезпечувати переосмислення ним свого значення в світі як 
особистості, яка постійно розвивається. Дослідники підкреслюють, що з цих 
позицій немає підстав для протиставлення розвитку особистості розвиткові 
психіки, які є двома аспектами одного процесу розвитку індивіда як суб'єкта 
людської діяльності [10, с. 44]. 

Навчання буде розвиваючим, якщо його зміст і методи сприяють розвитку 
НД, під якою слід розуміти діяльність із зміни суб’єктом самого себе. 

Для розвитку теоретичного мислення доведено значення обов’язкового 
навчання учнів аналізу умов походження деякої системи об'єктів шляхом їх 
фактичного або уявного перетворення. Цей аналіз має дати змогу виявлення 
генетично вихідного загального відношення, яке лежить в основі прямих проявів 
даної системи, що забезпечує розвиток творчих здібностей учнів [4]. 

Ці співвідношення дозволяють уточнити вимоги до розвиваючого 
особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу і нового підручника як 
його провідного компонента. Як навчальний процес, так і підручник повинні 
враховувати і розвивати: 

• особистісні запити та ідеали учнів, їх пізнавальні і трудові здібності, вольові 
якості; 

• процеси мислення, наукове світосприйняття, соціальне адекватні позиції та 
настанови; 

• морально-естетичні якості та здатність до самооцінки; 
• вміння спілкуватися і взаємодіяти в колективі. 
Все вищезазначене передбачає організацію особливої педагогічної 

діяльності, спрямованої на усвідомлення кожним учнем того, що якісний 
індивідуальний процес оволодіння знаннями є способом формування себе як 
знаючої, різнобічно розвиненої, вмілої та відповідальної особистості. Спираючись 
на ці положення, важливо брати до уваги, що невід'ємною складовою повноцінної 
роботи в сфері навчання і виховання розуміння психологічного механізму є 
співвідношення між навчанням, індивідуальним навчанням і саморозвитком 
людини. 

Слід відмітити, що Л. С. Виготський розмежовує поняття “навчання'” і 
“розвиток” у процесі навчання. “Психічний розвиток, – підкреслював він, – це 
самостійний внутрішній процес,  зміст і логіка якого не є прямим зліпком з 
шкільного навчання. Саморозвиток – це такий внутрішній психічний процес, який 
можливий лише на досить високих рівнях особистісного розвитку: коли молодою 
людиною досягається необхідне розуміння своїх особливостей, властивостей, 
мети; формуються світоглядні та пізнавальні позиції; усвідомлюється потреба в 
певній роботі, спілкуванні, взаємодії; формуються воля і різноманітні здібності, в 
тому числі – до інтелектуальної діяльності, до адекватної самооцінки та 
самоуправління на цій основі”. 



Встановлено, що поки психічні особистісні новоутворення не стануть 
предметом внутрішньої активності суб'єкта, не будуть свідомо сприйматися ним 
як особистісно значущі цілі, саморозвиток індивіда не відбуватиметься 
(Л.С.Виготський, В.В.Давидов, І.А.Зязюн, Г.С.Костюк, Н.В.Кузьміна, 
А.В.Петровський, Н.А.Побирченко, О. П. Рудницька, В.А.Семиченко, 
С.О.Сисоєва та ін.). Тому сьогодні, як ніколи раніше, зростають вимоги до 
педагога, його освіченості і моральності, до світосприйняття, соціальних позицій, 
концептуального підходу в організації свої практичної діяльності. Саме педагог, 
який бачить в учневі особистість, яка розвивається, педагог, хто любить свою 
професію, може супроводжувати учнів у світ знань, праці, саморозвитку. 

До найважливіших умов розкриття і становлення особистості, розвитку її 
здібностей, обдарувань, таланту тощо належать: психологізація та індивідуалізація 
навчання, завдяки яким, у свою чергу, формується багатство знань, світоглядних 
позицій, вольових і трудових якостей, інтелектуальних здібностей молодих людей, 
комунікативних стосунків між ними, з урахуванням чого і відбувається 
повноцінне оволодіння професією. 

Сфера педагогічної стимуляції інтересів підлітка і юнака має бути значно 
ширшою від звичайних занять і охоплювати виконання обов'язкових складних 
індивідуальних завдань. Тільки за таких умов формується мотивація пізнання, 
особистісні світоглядні позиції й потреби в глибокому оволодінні знаннями, 
розкривається індивідуальність молодої людини. 

Практично це означає, що сім'я і школа спонукають молоду людину до 
самоосвіти, до виходу за межі навчальних предметів, відкриваючи перед нею 
простори пізнання, піднімаючи до вершини відчуття і розуміння краси та величі 
наукової, художньої думки, творчої праці, гуманістичних взаємовідносин. 

Педагогічна робота з розвитку інтелектуальних здібностей учнів у 
навчальному процесі повинна дати їм науково обґрунтовану орієнтацію в 
навчальному матеріалі, що має на увазі: 

• усвідомлення загальної структури предмета, який вивчається (факти, 
поняття, закономірності); 

• засвоєння систем понять, головних закономірностей; 
• розвиток мислення теоретичного типу на основі розвитку здатності учнів 

до аналізу і синтезу, катетеризації та схематизації залежностей, що вивчаються, 
моделювання проблемних ситуацій; 

• осмислення провідних концептуальних відносин, закладених у 
навчальному предметі. Наприклад, для природознавства важливо формувати в 
учнів теоретично обгрунтовану концепцію речовини на основі розкриття 
закономірного відношення між її складом, будовою, властивостями, між рівнями її 
організації та рівнями дослідження [2]. Для цього підкреслюється, що учням 
необхідно оперувати фундаментальними поняттями, спільними для всіх 
природничих наук: про природні явища, тіла, речовини, масу, силу, енергію; при 
цьому забезпечується широке використання цих понять у різних розділах 
природничих дисциплін (фізики, хімії, географії, біології). Дається загальне 
поняття системи, яке розкривається на багатьох прикладах. Розглядаються 
екологічні системи, кругообіг і перетворення речовин у живій і неживій природі, 



розширюються уявлення про людину як природну істоту і водночас як елемент, 
діяльність якого включають до різноманітних систем. 

Відповідно до вищевикладеного, організація подавання матеріалу в 
підручнику, психологічно адаптованому до розвитку не тільки знань, але й 
особистісних якостей і здібностей учнів, а також становлення їх теоретичного 
мислення, повинна поєднувати в собі: 

1. Елементи власне підручника як систематичного викладення основ наук.  
2. Розширені частини тих структурних компонентів підручника, які 

мотивують і стимулюють активну пізнавальну діяльність учнів, сприяють 
формуванню їх як особистостей з належним рівнем знань, розвиненим науковим 
світосприйняттям та соціальними позиціями. 

3. Складові, які розкривають учням елементи методології і культури 
наукового пізнання, тобто ті, що допомагають учням розуміти і розрізняти: 

• факти, поняття, закономірності; 
• методи пізнання, наукові передумови пізнання конкретних явищ; 
• гіпотези, методики дослідження, узагальнення одержаних даних, висновки; 
• оцінювання досягнутих результатів. 
4. Елементи методичного керівництва пізнанням: 
• перехід від фактів до понять; 
•усвідомлення систем понять і закономірностей у предметі, який вивчається; 
• осмислення концептуальних залежностей; 
• застосування вивченого матеріалу в нових умовах. 
5. Структурні компоненти, призначення яких – формування цілісних уявлень 

молоді про те, що вивчається; розуміння його значення; встановлення цілісної 
системи уявлень про його загальну структуру, частини, про співвідношення 
частини й цілого. Це сприяє усвідомленню основних залежностей і відповідних 
окремих положень. 

Розвиваючий навчальний процес і підручники, які враховують особливості 
пізнавальної діяльності учня під час навчання, які формують його здатність до 
“самостійного руху” думок, його науковий світогляд, виявляються чи не 
найважливішими чинниками творчого розвитку молодої людини як діяльної та 
відповідальної особистості. 
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