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ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

У зв’язку із значними соціально-економічними змінами, що 
відбуваються в Україні, особливої гостроти набула потреба радикального 
оновлення системи вищої освіти, необхідність не лише удосконалення форм 
та методів підготовки кваліфікованого спеціаліста, а, в першу чергу, перегляд 
основних концептуальних положень навчально-виховного процесу. Сьогодні 
в усьому світі відбувається зміна підходів до освіти, пов’язана з 
переорієнтацією на розвиток людини, її особистісних та культурних якостей. 
Посилення уваги до кожного індивіда зумовлюється зростанням значущості 
людського фактора у суспільному розвитку, відповідальності кожного за 
розвиток цивілізації, розуміння ваги гуманітарної сфери в житті суспільства. 
Поява багатьох проблем, з якими сьогодні не завжди може впоратися 
людство, свідчить про таку особливість сучасності, як неможливість 
сформувати новий тип світогляду, адекватний реаліям, в рамках традиційної 
системи освіти і виховання. 

Вища освіта є засобом розвитку особистості, відтворення 
інтелектуального та духовного потенціалу нації, визначальним фактором 
науково-технічного та соціального прогресу. Що ж стосується питання 
реформування системи підготовки вчителя, то реалії сучасності вимагають не 
просто високого рівня його теоретичної підготовки, а й відповідного 
формування особистості, її культурного потенціалу, високого рівня 
психолого-педагогічної підготовки готовності до саморозвитку, 
самовиховання – без цих складників неможливо забезпечити професійне 
становлення вчителя, розвиток його педагогічної майстерності. 

Традиційно суть реформацій педагогічної освіти полягала в тому, що 
вчені намагались відшукати найбільш мобільні елементи педагогічної 
системи і довести, що, змінивши їх, можна докорінно змінити педагогічну 
підготовку вчителя, забезпечити її ефективність. 

Останнім часом все більше науковці, як теоретики, так і практики, 
приходять до висновку, що пошуки в перебудові педагогічної освіти повинні 
вестись не в напрямку удосконалення програм, зміни навчальних планів, 
модернізації підручників, а, скоріше, в напрямку переорієнтації базових 
принципів, основних позицій професійної підготовки вчителя. Відповідно 
з’являються і нові підходи до осмислення даної проблеми, пропонуються 
нові концепції побудови педагогічної освіти, але незалежно від їх кількості та 
різноманітності підходів у перспективі нам необхідно позбутися 
абсолютизації в навчальному процесі засвоєння знань, коли все інше, 
другорядне, оголошується несуттєвим. Бажання пізнавати світ – це природне 
бажання дитини, яке ми легко і швидко вбиваємо неприродними умовами 
організації діяльності, бо робимо їх зручними учителю-делитанту, вкрай 
ігноруючи потреби самого учня. Якщо останній буде почувати себе 



захищеним і за ним буде узаконение право на рівень діяльності, оптимальний 
саме для нього, якщо учень буде позбавлений страху (перед оцінкою, 
вчителем і т.д.), а вчитель буде сприйматися не як контролер і наглядач – 
саме тоді ми будемо мати безцінні виховні ефекти. Зрозуміло, що процесі 
професійної підготовки майбутнього вчителя це має бути враховано. 

Слід відзначити, що, не дивлячись на порівняно високий рівень 
педагогічної освіти в Україні, все ж вона не завжди закладала відповідний 
потенціал подальшого розвитку пізнавальної і професійної активності 
людини. 

Результати дослідження дозволяють стверджувати, що у більшості 
випускників вузів сформована орієнтація на пошук зовнішньої допомоги, в 
основному засвоєна позиція споживача, якому не потрібні особисті зусилля. 
Безумовно, людині з такою орієнтацією дуже важко прийняти нову точку 
зору про особисту відповідальність за результати своєї діяльності, про 
необхідність перш за все самому прикладати зусилля на подолання життєвих 
труднощів. Тобто, із вступом до вузу або його закінченням процес пошуку 
індивідом свого місця у житті, у соціальній та професійній структурі 
суспільства не завершується, він тільки видозмінюється. Тому зараз значно 
перебудовується погляд на сутність, зміст та структуру освіти, форми її 
організації. Йде активний пошук прогресивних педагогічних технологій, 
методів і засобів активізації діяльності учнів та студентів, які б забезпечили 
неперервність освіти, можливість постійного професійного зростання. 

Освіта являє собою багатозначне поняття, яке визначає сферу 
соціокультурного життя, галузеву систему, спеціально організований процес 
і певний результат пізнавальної діяльності [1]. Крім того, освіта трактується 
як “формальний процес, на основі якого суспільство передає цінності, 
навички, знання від однієї людини чи групи іншим” [2]. 

Освіта, як і інші суспільні інститути – сім’я, політична, економічна 
системи, релігія – втілюється в гігантській суспільній системі, яка охоплює 
велику сукупність статусів і ролей (основні: вчитель-учень), соціальних норм 
і санкцій (конституційне право на освіту, правила поведінки учня, отримання 
атестата, диплома і т.п.), соціальних організацій (школа, ВНЗ...), які 
спираються на персонал, апарат управління та особливі процедури 
(організація системи освіти, системи навчання і виховання). 

Відзначимо, що навчання здатне зробити з учня лише homo scholastis 
(людину навчену), тобто людину, яка володіє певною сумою знань, але 
далеко не завжди здатною належним чином використати свій 
інтелектуальний багаж, який найчастіше відразу ж перетворюється в 
непотрібний баласт. 

Заступник директора НДІ національних шкіл Росії H.I. Бугайов [3] 
вважає, що в традиційній системі навчання, якщо ми і говоримо про учня як 
суб’єкта навчання, то це – лише теорія. Адже сам учитель не може бути 
повною мірою суб’єктом, оскільки грає роль передавача зарання відомого 
знання, і в силу вчительської авторитарності приречений на 



функціональність. Це відбувається тому, що учень змушений розв’язувати 
лише ті задачі, відповіді на які вже відомі. В міру свого розвитку кожен з 
учнів повинен піддавати сумніву необхідність виконання таких пізнавальних 
завдань. І якщо учень досить розумний, то повернути на шлях пізнання 
можна лише “обдуривши його”. Тобто, першочергове завдання вчителя – це 
мотивація учня на пізнавальний акт, переведення останнього в потребу. У 
кожної людини є практично всі мислимі потреби, просто вони нами не 
завжди і не всі відчуваються. Тобто вчитель не повинен вчити, прерогатива 
учня – вчитися. Саме з цього ми й повинні виходити при організації 
навчально-виховного процесу. 

Автор вказаної вище роботи, щоб показати відмінність істинної освіти 
від навчання, наводить цікаву думку, висловлену В.П. Зінченко в одній з його 
лекцій у травні 1995 p. щодо класифікації знання: 

1. Знання до знання (учень не чистий листок паперу, у нього є свій 
певний досвід, з яким він прийшов до вчителя). 

2. Знання про знання (в першу чергу знання, яке подається учневі в 
чистому вигляді, як голосне читання тексту). 

3. Знання про незнання (згадаймо хрестоматійне: “Я знаю, що я нічого 
не знаю”). 

Традиційний учитель бачить лише шлях від знання-1 безпосередньо до 
знання-2. Насправді ж такого ніколи не буває. Від знання-1 до знання-2 є 
лише один шлях – через знання-3. Інакше кажучи, шлях до знання лежить 
через минуле (Із Сьогодні немає прямого шляху в Завтра, туди можна прийти 
лише через Вчора). Моделювати нове знання (як проект) можна тільки на 
тому, що вже є, тобто перейшло в минуле. Недаром Конфуцій вважав, що 
тільки “той, хто, звертаючись до старого, здатен відкривати нове, достойний 
бути вчителем. І тільки такий шлях до Знання має право називатися освітою, 
тому що він дає можливість управляти діяльністю, самоуправлятися в 
діяльності і, нарешті, самоуравлятися діяльності (як справедливо передбачав 
В.В. Давидов) [3, c.121]. 

Сьогодні вчених-педагогів, організаторів освіти і т.д. хвилює питання 
про велике зменшення кількості “читаючих” людей, а в першу чергу – учнів, 
студентів. Незадовго до Нового (2002-го) року за результатами чергового 
тестування школярів різних країн, яке проводилось Організацією 
економічного співробітництва і розвитку в рамках Міжнародної програми 
оцінки учнів. Німеччина зайняла 21 місце з 31, що привело до скандалу в 
країні, цей результат було названо в пресі “національним позором”. Школярі 
Росії зайняли аж 27 (!?) місце [4]. 

По суті з’ясувалось, що 15-літні юнаки не володіють навичками 
осмисленого читання, це є підтвердженням того, наскільки справедливо 
сьогодні б’ють тривогу з причини різкого падіння культури читання. За 
даними статистики в даний час майже кожен росіянин взагалі не читає 
книжок, хоча в цілому по країні в 2000 році видано 455 млн. книг, тобто по 
три екземпляри на душу населення. Звичайно, в сільські бібліотеки нова 
література, як і в Україні, взагалі перестала надходити. Крім того, якщо 



познайомитись з даними, що ж саме читають, то виявляється, що лише 14% 
опитаних читають класичну літературу. Перші місця міцно зайняли 
детективи, фантастика, містика і пригоди [4, с.66]. 

“Телевізійне виховання” привело до формування в дітей “мозаїчної”, 
“кліпової” культури, коли з дня на день вони звикають отримувати з “ящика” 
готові образи і схеми, безсистемний набір знань про світ. Свідомість дитини 
поступово стає пасивною, а здатність довго концентрувати свою увагу на 
одній темі губиться. Не дивно, що “товсті книги” таких дітей просто лякають. 
Спеціалісти в галузі книготоргівлі встановили, що погано продаються навіть 
книги з довгими заголовками. 

“Среди тех миров, которые не подарены человеку природой, а 
сотворены из материалов его собственного духа, мир книги – величайший”, – 
стверджував письменник Герман Гессен. Якраз читання значною мірою 
розвиває інтелект. Дослідження, проведені в різний час і різних країнах, 
засвідчили: люди, для яких читання стало невід’ємною частиною життя, 
набагато переважають в інтелектуальному плані тих, хто не читає взагалі або 
ж читає “макулатуру”, яка не вимагає великої роботи розуму. Людина 
“читаюча” здатна швидше аналізувати інформацію, “схоплювати” суть 
питання, вловлювати не очевидний на перший погляд зв’язок явищ, подій, 
мислити категоріями даної проблеми, більш адекватно оцінювати ситуацію, 
швидше знаходити правильне рішення, напрацювати більший об’єм пам’яті, 
точніше викладати свої думки як в розмові, так і письмово. Йому легше 
спілкуватися з людьми. 

В країнах Заходу вже встигли зрозуміти цю проблему і вживаються 
відповідні заходи. В офіційний лексикон багатьох країн ввійшло поняття 
“політика у сфері читання”. В, кінці 90-х років уряд Великобританії розробив 
національну стратегію у сфері грамотності, в Німеччині створено Німецький 
фонд читання, розроблені проект “Читання – справа сімейна” та програма, 
розрахована на групи дітей і підлітків різного віку. У Франції створено 
спеціальне управління в справах книги і читання, що дало можливість у 
результаті виконання численних заходів досягти успіхів, перш за все, в 
бібліотечній справі. В США ця проблема зазвучала на 
загальнонаціональному рівні після доповіді “Нація в небезпеці” (1983 рік). 
Виконуючи завдання “перетворення Америки в націю читачів”, там створено 
Центр книги, який є частиною Бібліотеки конгресу. Щорічно проводяться 
тематичні кампанії: “Рік юного читача”, “Любов до читання на все життя” та 
ін. До участі в них залучаються сім’ї, співробітники шкіл і бібліотек, 
політики і, нарешті, телебачення. 

А чи правильно ми вчимо читанню в школі? Адже від цього значною 
мірою залежить і ефективність самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, а згодом – студентів. Думки тут є різні. Наприклад, 
президент російської Асоціації дослідників читання, академік РАО А.А. 
Леонтьєв і без всяких міжнародних тестів упевнений, що сучасні методи 
навчання читанню багато в чому не відповідають пізнавальним особливостям 



як дітей, так і дорослих. У результаті у більшості випускників середньої 
школи так і не встигає сформуватися так звана “функціональна грамотність”. 
Але ж саме вона дозволяє використовувати навички читання для вільного 
отримання інформації із запропонованого тексту. Між тим, значна частина 
старшокласників не лише з труднощами розуміє навчальний текст, а й не 
володіє навиками швидкого (ознайомлювального) читання, не вміє 
використовувати різні способи читання, тобто до читання всіх текстів 
підходить з однією і тією ж установкою. На жаль, різні методики навчання 
читанню (раціональне, динамічне, скорочитання) використовуються далеко 
не так широко, як хотілось би. 

Активізація пізнавальної діяльності для підвищення педагогічного 
впливу на особистість, її розвиток – проблема, можна відзначити, є вічною. 
Наукова і практична значущість цього процесу загострюється у так звані 
перехідні періоди, яким є і наш час. Не випадковими на рубежі віків і 
злободенними є праці психологів, літературознавців, естетів, педагогів. 

З приводу цього автор роботи “Мотив і цінності читання” [5] наводить 
уривок з нечасто цитованої книги 1906 року “Троицкий подарок для русских 
детей”, де домінує думка про судьбоносну силу і роль читання: “... Что пища 
для тела, то чтение для ума, для души, для сердца... Ныне любят читать 
газеты да разные хитро придуманные повести... Между тем – сегодня ты 
читаешь пустоголовые повести, завтра – тоже; спрашиваю тебя: как же душе 
твоей не заразиться тем ядом духовным, коим заражены так называемые 
герои этих вымышленных рассказов, романов и повестей?” 

Рекомендація вибирати книги як друзів, здавалось би, відома і зрозуміла 
всім. Проте, як уже зазначалось вище, авторитет читання літератури високих 
моральних та естетичних ідеалів в кінці минулого (XX) століття різко 
знизився. Це засвідчують численні соціологічні, психологічні, педагогічні 
дослідження. Для прикладу, крім названої вище роботи, можна навести 
дослідження проф. Покровського М.Є., де вивчається мотиваційний аспект 
поведінки студентів, коли вони навіть на найкращих лекційних заняттях 
продовжують (незворушно) розмовляти, займатися іншими “справами” і т.п. 

Виявляється, що той бум, який спостерігається зараз навкруги питання 
щодо вступу до вищого навчального закладу або отримання другої 
спеціальності, відбувається виключно в формі отримання “потрібного 
(практично-корисного) знання”, а не якої-небудь абсолютної чи абстрактної 
інформації. Надзвичайна вибірковість: “А що це мені дасть?”, “А що ця 
освіта мені дає?” “Це мені не знадобиться в роботі” і т.п. На вимогу 
викладача “Вам це потрібно знати!” студенти просять: “Ні, Ви спочатку 
поясніть, чому (для чого) я повинен це знати. Тоді і вирішимо, буду я це 
вивчати, чи ні”. 

Отже, відбувається десакралізація знання в цілому і, як результат, праці 
викладача. В очах сучасних студентів викладач – уже не жрець в храмі знань, 
а рівноправний партнер у договірних відносинах – особливо це є відчутним в 
умовах платного навчання (що, звичайно, не знімає вимоги високого 
наукового та особистого авторитету тих чи інших викладачів). Самі ж 



студенти не хочуть більше бути безсловесними суб’єктами навчального 
процесу, які б споживали будь-які освітні продукти лише тому, що це все йде 
від викладача. 

Перемоги 2000 року на oлімпіадах принесли школярам Росії 23 медалі, в 
т.ч. 17 – золотих. Ніби непогано для одного року. Але тоді в школах 
навчалось 20 млн. учнів. Як бачимо, блискучі успіхи в “шкільних науках” 
проявили 0,0001 відсоток учнів. Отже, перемоги на олімпіадах не можуть 
бути головним критерієм оцінки якості нашої освіти. Підтверджує цю тезу і 
М. Константинов – один з небагатьох у світі і єдиний в Росії володар медалі 
Ендема, знаменитого угорського математика. Ця медаль присуджується 
вченим і педагогам за активність в організації математичних олімпіад та 
міжнародних турнірів міст. Ось його думка: “Між успіхами на олімпіадах та 
рівнем освіти в країні майже немає зв’язку. Деякі держави витрачають 
колосальні зусилля на підготовку олімпіад на команди (6-10 чоловік). Це 
Румунія, Америка, Китай. І якщо показуха – самоціль, то об’єктивно оцінити 
рівень освіти за результатами цих змагань неможливо” (“Педагогічний 
калейдоскоп”, 1995, №24). 

Зміст освіти – ще один офіційний критерій її якості. Іноді говориться і 
про те, що в нас найбільш насичені шкільні програми, і ми про це говоримо з 
гордістю. Десятиліттями зміст освіти постійно “удосконалювався” то шляхом 
“введення” нових предметів, то шляхом “здійснення” якоїсь складової змісту, 
то обов’язковими мінімумом, то стандартами і т.д. 

Але при цьому зберігається в усіх проектах, пропозиціях тощо 
традиційна для нашої освіти минулих десятиріч орієнтація на 
фундаментальність. Оскільки “традиційна орієнтація” збережена, то в 
документах, які приймаються, присутні всі атрибути фантомної педагогіки – 
“діяльнісний” підхід, “реалізація розвинутого навчання”, “диференціація та 
інтеграція” навчання, “модернізація” навчання, педагогічні “технології” і т.п. 

Ситуація переходу індустріального суспільства до так званого 
інформаційного з усією очевидністю проявляється в кризі не лише змісту 
освіти, а и системи навчально-виховного процесу в цілому. Заучування 
величезних об’ємів з різних навчальних предметів стає не просто безглуздим 
у плані розвитку учня чи студента, а й абсолютно нефункціональним. 
Запам’ятовування нескінченої кількості відомостей, які частіше всього не 
зводяться в єдину, цілісну картину, не дозволяє людині орієнтуватися в світі. 
Раніше, коли світ мінявся повільно, поки кілька поколінь проживали життя 
при мінімально змінних його орієнтирах – особистісних, соціальних, 
науково-технічних, етичних, людський досвід (не знання, які здобувались в 
освіті, а досвід поколінь, який передавався в традиціях та устрої) давав 
людині можливість вибудовувати своє життя та забезпечувати її професійну 
діяльність.  Сьогодні,  в час надзвичайно швидких і великих змін як в 
інформаційному, так і в науково-технічному плані, жоден спеціаліст не може 
отримати у навчальному закладі необхідного на весь час професійної 
діяльності (на все життя) запасу знань. Отже, міняється і освітня політика: 



освіта не на все життя, а протягом усього життя. 
Освітня політика складається з потреб громадян, їх бачення того, якою 

повинна бути система освіти, з вияву дитячих інтересів, з цілей, які 
формуються органами освіти, а також тих можливостей, які може для цього 
надати держава. Надзвичайно важливо було визначитись, в чому ж ціль 
нашої системи освіти? Якщо в кількості знань, то доводиться жертвувати 
цінністю свободи, особистісного розвитку і творчості, миритися з 
авторитарністю і вибудовувати систему навчання таким чином, щоб знань в 
учнів було якомога більше, щоб вони були глибокими і міцними. Якщо ж 
головною цінністю буде свобода та унікальність людської індивідуальності, 
то доведеться при цьому поступитися об’ємом і глибинністю рівня 
навченості і влаштувати систему освіти такою, щоб людина росла в умовах 
безмежної поваги до її особистого суверенітету. 

В минулому теорія педагогіки так була захоплена питанням створення 
оптимальної моделі людини з наперед заданими властивостями, що в кінці 
кінців перестала бути теорією, а питання про те, “як це можливо?”, все рідше 
і рідше стало з’являтись під час педагогічних дискусій.  Більше того,  навіть 
залишаючись у рамках практично сцієнтичного підходу, вченим-педагогам 
так і не вдалось поставити проблему розвитку знання, не подолавши при 
цьому натуралістичний підхід до знання. Натуралістичне відношення полягає 
в наївній впевненості в тому, що зарання задані, вже сформовані кимсь 
знання, засвоєні учнями, формують у них саме ті якості, які описуються цими 
знаннями. 

Способи навчання та контролю “вивченості” уроків, які ґрунтуються на 
принципі “роби як я”, “твори за мною”, можна назвати терміном “зубріння”. 
Виникає питання, а чим же поганий такий підхід? 

Дійсно, математичні аксіоми необхідно визубрити, як прийнято про це 
говорити. Проте останні є не лише в природничо-математичних дисциплінах. 
І нерозумно всі істини постійно піддавати сумніву. Однак проблема скоріше 
в тому, що від визубрених у дитинстві істин досить важко відмовитись у 
подальшому. В дитячому віці шкільні, так звані “прописні істини” 
сприймаються як “аксіоми” і в післяшкільний період життя служать певним 
фундаментом будинку знань, “поверхи” якого представляють собою 
результати навчально-пізнавальної діяльності людини. І якщо потім ці 
“аксіоми” виявляються не зовсім універсальними, беззаперечними (а саме так 
воно часто й буває в процесі бурхливого розвитку науки і техніки!), то при 
цьому весь згаданий будинок, побудований на такому неміцному фундаменті 
“аксіом”, просто розвалюється. 

Навчений таким методом учень вступає до вищого навчального закладу. 
Навичками аналізу конкретної проблеми, ситуації він, як правило, не володіє, 
хоча не систематизованими знаннями з окремих дисциплін, можливо, й 
переобтяжений. Ось тому великі труднощі виникають у студентів з 
відповідями на так звані “дитячі” питання, “почемучки” і т.д., бо з шкільної 
лави він не навчився самостійно думати, логічно мислити, розв’язувати 



нескладні (а буває і досить складні) задачі – згадаймо приклади, наведені 
В.О. Сухомлинським в книзі “Сердце отдаю детям”, коли його учні задавали 
такі запитання, на які відразу не завжди й відповісти можна – доводиться 
радитись з колегами, здійснювати пошук пояснень у відповідних 
літературних джерелах. 

Отже, висновок тут може бути такий: школярам необхідно дати не одні 
лише “наукові факти”, а навчити їх більше розуміти ці факти у всій 
багаторічній складності, зв’язках з життям, природою, вміти 
відфільтровувати їх квінтесенцію і використовувати в практичній діяльності. 
Та для цього конче необхідно навчити вчитися кожного школяра. Це 
питання, як на нашу думку, є сьогодні одним з визначних у системі освіти і 
заслуговує на його подальше як теоретичне дослідження так і розробки 
практичного характеру. 
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