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ВСТУП 

 

Запропонований посібник присвячений вивченню навчальної 
дисципліни з аналогічною назвою «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент». Така дисципліна не є традиційною у педагогіці. За суттю – це 
один із практичних результатів розроблення концепції психолого-педагогічної 
підготовки студентів у ВНЗ непедагогічного профілю. 

Самостійна діяльність студентів складається з декількох напрямків: 
самостійна робота з теоретичним матеріалом, самостійна робота для 
підготовки до практичних занять та самостійно-кооперативна робота з 
колегами за підтримкою викладача безпосередньо на практичних заняттях. 
Саме інтеграція різнопланових навчальних дій студента створює необхідні 
умови для засвоєння основних положень цієї дисципліни. Достатні умови — 
це похідні мотивації до навчання студентів та професіоналізм викладачів. 

Посібник для самостійного засвоєння дисципліни фактично завершує її 
забезпечення необхідними інформаційно-методичними матеріалами. За 
організаційно-психологічною структурою індивідуальної діяльності  
найважливішими її компонентами (крім суб’єкта діяльності) є: ціль; мотив; 
процес (як сукупність послідовних дій); предмет, на який спрямовуються дії; 
результат, що отримується внаслідок дій суб’єкта з предметом, — і який має 
дві складові — продукт та психологічні утвори як майбутні засоби суб’єкта 
діяльності. Саме психічний результат (тобто майбутні засоби суб’єкта 
діяльності — це, щонайменше, засвоєні знання, сформовані навички, вміння, 
звички) і є кінцевою метою будь-якого навчального заняття.  

У цьому контексті зрозуміло, що отримати бажаний психічний 
результат навчання (навчальна мета) можна лише за умов, що, перш за все, 
будуть визначені предмети навчальних дій та відповідна меті конкретного 
заняття сукупність дій (процес). Саме переважно опису цих двох компонентів 
структури спільної навчальної діяльності студентів і викладачів і присвячені 
всі розділи навчально-методичного посібника. 

Отже, мета дисципліни «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент» - навчитись управляти розвитком людини в процесі її 
діяльності (навчальної, професійної та будь-якої іншої). Підгрунтям цього є 
знання психологічних особливостей людей: вікових, індивідуальних, 
соціальних, що впливають на вибір тих чи інших стратегій навчання. 

Структура посібника відповідає програмі з дисципліни «Психологія 
діяльності та навчальний менеджмент».  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПСИХОЛОГІЯ СУБ'ЄКТА ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Вступ до психології діяльності та навчального менеджменту 

( 2 години ). 

• Навчальна мета: усвідомити сутність психолого-педагогічної 
підготовки в університеті, її місію та особливості, дізнатись про дисципліну 
«Психологія діяльності та навчальний менеджмент» як базову складову цієї 
підготовки, з’ясувати змістові і організаційно-методичні основи її вивчення 
та особливості навчального процесу (зокрема контролю), відчути потребу у 
психолого-педагогічних знаннях і вміннях. 

• База знань: психолого-педагогічна підготовка (ППП), масова ППП, 
актуальні соціальні завдання ППП (гуманізація суспільства, вдосконалення 
суспільства перехідного періоду, подолання технократизму мислення, 
фундаменталізація професійної підготовки, педагогізація суспільства, 
професіоналізація професійної діяльності у вищій школі, предметна 
орієнтація ППП), принципи ППП у галузевому університеті (принцип 
бінарності навчальних цілей, принцип ступеневості змісту предметного 
навчання, принцип технологічності підготовки), індивідуально-кооперативне 
навчання, структура ППП, ключові слова у назві дисципліни «Психологія 
діяльності та навчальний менеджмент» (ПДНМ), загальна мета вивчення 
ПДНМ, вміння, що формуються при вивченні ПДНМ, тематичний план 
дисципліни, лекції (Л), практичні заняття (ПЗ), самостійна робота з 
теоретичним матеріалом (СРТМ), самостійна робота до практичних занять 
(СРПЗ), індивідуально-консультативні заняття, рейтингова система контролю 
і оцінювання, поточний контроль, підсумковий контроль, продукти 
діяльності студентів, дії студентів на заняттях, шкала оцінювання на основі 
узагальненої функції бажаності Гаррінгтона, дидактичне тестування, норми 
рейтингу, вимоги до студентів, література.  

•••• Вміння, що формуються. Засвоєння теми має сприяти формуванню 
щонайменше таких вмінь: пояснювати своїми словами суть, призначення та 
актуальність психолого-педагогічної підготовки в університеті, її соціальний 
та особистий сенс, називати складові такої підготовки; наводити точну назву 
дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», називати 
ключові поняття у назві дисципліни та пояснювати їх взаємозв’язок; 
називати предмет, основні цілі, задачі дисципліни, порівнювати їх з 
особистими навчальними цілями; пояснювати специфіку організації 
вивчення дисципліни, описувати основні вимоги до студентів під час 
вивчення дисципліни; називати основні складові поточного і підсумкового 
контролю; вказувати основну необхідну для вивчення дисципліни навчальну 
літературу. 
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1.1. Коментар до теми 
 

Дана тема є вступом до дисципліни «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент». При вивченні цієї теми формується первинне уявлення про 
дисципліну, закладається ставлення до всієї психолого-педагогічної підготовки в 
університеті. Особливо значущою при цьому є роль викладача, який повинен 
створити умови для ефективної навчальної діяльності. Студентам слід чітко 
усвідомити актуальність і значущість запровадження психолого-педагогічної 
підготовки в університеті, відчути особистий сенс у отриманні відповідних знань 
і вмінь, налаштуватися на систематичну і серйозну роботу.  

Початкове уявлення складається на лекції, на якій викладач має 
розповісти про новий блок підготовки і основну його складову — дисципліну 
«Психологія діяльності та навчальний менеджмент» і відповісти на питання: 
Що? Навіщо? Як? На практичному занятті вирішуються конкретні 
організаційні питання: знайомство з групою, вимоги викладача, надається 
перелік завдань з самостійної роботи до практичних занять. Зміст цього 
заняття залежить від особливостей самого викладача та конкретної нав-
чальної групи, але запропоновані нижче декілька навчальних завдань 
допоможуть встановити кращий контакт з групою, підсилити мотивацію 
студентів до навчання і запобігти можливим перешкодам у подальшому 
вивченні дисципліни. 

На перше місце стає завдання досягання афективних цілей у вивченні 
дисциплін психолого-педагогічного циклу. Для цього було визнано за 
необхідне реально втілити в навчальний процес (зміст, форми, методи) 
основні принципи ППП в галузевих університетах: бінарність навчальних 
цілей, ступеневість змісту предметного пізнання та технологічність навчання 
і підготовки до діяльності економіста, маркетолога, як викладача.  

Принцип бінарності означає, що засвоєння дисциплін психолого-
педагогічного циклу має закласти психолого-педагогічну базу майбутньої 
професійної діяльності в сфері економіки та забезпечити необхідну і 
достатню підготовку до професійної діяльності як викладача економіки. 
Підставою для реалізації цього принципу в економічному університеті є 
спорідненість структури психолого-педагогічних задач економіки та 
менеджменту та викладання (суб’єкти діяльності, мотиви, цілі, планування, 
організація, процес, дії, предмет, продукт, контроль, результат, засоби, 
умови, комунікації, прийняття рішення — це основні поняття як 
менеджменту, так і діяльності навчання). До того ж психолого-педагогічний 
аспект є одним з провідних у діяльності будь-якого менеджера. Наприклад, 
«вміння вчити» розглядається як основа діяльності менеджера (М. Вудкок, Д. 
Френсіс). Отже, реалізація принципу бінарності забезпечує як 
фундаменталізацію підготовки економістів за рахунок знань психології та 
педагогіки, так і їх підготовку до викладання економіки. 

Принцип ступеневості змісту предметного пізнання реалізується на 
основі співвідношень «загальне—особливе—часткове». До «загального» 
віднесено психологічні аспекти будь-якої діяльності, оскільки і в економіці, і 
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в педагогіці саме психіка суб’єкта діяльності є визначальною для її 
результативності та ефективності. «Особливе» — це психолого-педагогічні 
аспекти діяльності фахівця-економіста та викладача як менеджерів, що 
планують, організовують, мотивують, контролюють ту чи іншу діяльність 
різних суб’єктів. «Частковим» за цих умов стають дидактичні, методичні та 
виховні аспекти діяльності навчання (як викладання та учіння). 

Принцип технологічності підготовки базується на уявленні про 
технологію як поєднання кваліфікованих навичок і вмінь, засобів, методів, 
відповідних знань, що необхідні для здійснення бажаних перетворень у 
інформації, предметів, людей. Реалізація цього принципу свідчить про 
розуміння того, що бажаних результатів у будь-якій сфері діяльності можна 
досягти лише за умов наявності адекватної технології, яку треба вміти 
проектувати, а реалізовувати — лише після оволодіння певною технікою.  

Практична реалізація цих принципів у навчальному процесі ППП 
базується на основі діяльнісного підходу до самостійного учіння та положенні 
Л. Виготського про зону найближчого розвитку (ЗНР). За цим положенням ЗНР 
— це відстань між рівнем актуального розвитку учня, що визначається за 
допомогою завдань, які він виконує самостійно, і рівнем можливого розвитку, 
що визначається за допомогою допоміжних завдань, які розв’язуються під 
керівництвом викладача або у співробітництві з товаришами. 

Побудований за такими підходами навчальний процес можна уявити як 
індивідуально-кооперативне навчання: індивідуальне — це активна, 
конструктивна і результативна самостійна діяльність учіння студента 
(діяльнісний підхід); кооперативне — активна діяльність студента у малих 
групах на практичних заняттях, що вимагає застосування переважно таких 
активних методів навчання, як малі групи, мозковий штурм, дискусія, 
сюжетно-рольові ігри, симуляції, презентації тощо (умова реалізації ЗНР). Як 
з’ясувалося, саме такий підхід є провідним у підготовці вчителів у США. При 
цьому застосовується термін «соціально-конструктивістський підхід», але в 
основі — вихідні позиції діяльнісної сутності учіння та вчення                       
Л. Виготського про ЗНР. 

Постійний моніторинг ступеня досягнення позитивного ставлення 
студентів до ППП показав, що зусилля не були марними. Зокрема, за 
окремими даними було доведено, що реалізація таких підходів на 50 % 
підвищує результативність практичних занять та на 40 % поліпшує ставлення 
студентів до додаткової спеціальності «викладач економіки».  

Додаткові опитування та бесіди зі студентами, поглиблений аналіз 
дійсної сутності ППП і усвідомлення її соціальної значущості дозволили 
дійти висновку про те, що актуальність масової ППП зумовлюється не 
стільки прагматизмом (друга спеціальність), скільки щонайменше 7-ма 
соціальними аспектами: 

1.Інтенсифікація і «предметна» підтримка процесів гуманізації 
суспільства. Актуальність цієї проблеми сформулював член Римського клубу 
А.Печчеї ще у 70-х роках минулого століття: «Лише через розвиток людських 
якостей можна сподіватися на зміну всієї, зорієнтованої на матеріальні цінності, 



 8 

цивілізації та використати її великий потенціал для благих цілей. І якщо ми 
хочемо сьогодні приборкати технічну революцію та спрямувати людство до 
пристойного майбутнього, то нам необхідно перш за все подумати про 
революцію в самій людині». Та чи можна щось ефективно змінити в людині, 
якщо вона не знає себе (психологія) і якщо вона не здатна змінювати інших 
(педагогіка) та себе (самоосвіта). Отже, масова психолого-педагогічна 
підготовка постає як необхідна умова, як один з найреальніших шляхів 
гуманізації суспільства.  

2. Подолання негативних наслідків щодо психологічних особливостей 
суспільства перехідного періоду в Україні. Соціологи довели, що за роки дії 
заідеологізованої замкненої системи минулого сформувався новий тип 
«людини радянської», яка створила суспільство, в якому: мала самостійність 
людей, велике бажання запобігти ризику і невизначеності; максимальне 
прагнення убезпечити себе під час прийняття рішення, прикритися 
інструкціями, розпорядженнями; величезна, найсильніша у світі схильність 
народу до покірності тощо. Цікаво, що ще в 1966 р. З. Бжезинський в одному 
з інтерв’ю на питання: «...У чому слабкість соціалізму?» не виправдав 
сподівань присутніх (відсутність свободи, демократії тощо), а відповів: 
«Врешті-решт цей лад загине із зовсім інших причин. І ця причина має назву 
низька трудова мораль» (цитується за газетою «Киевские ведомости» від 1 
жовтня 1993 року). Чи не ці риси, сформовані минулою системою, є 
основною причиною затяжного перехідного періоду, розвитку хабарництва 
та корумпованості владних структур з одного боку, а з іншого — 
бездіяльності інших людей та ностальгії багатьох за минулим? Наведене дає 
підстави для майже аксіоматичного твердження, що найефективніший шлях 
подолання наслідків успадкованого — це усвідомлення кожною особистістю 
наявного психологічного стану (психологія) та самовдосконалення і 
перевиховання на основі розуміння основних принципів, тенденцій, 
закономірностей цих процесів (педагогіка). 

3. Подолання переважаючого в суспільстві технократизму мислення. 
Цей спадок дістався також від минулої системи, яка у повному обсязі 
реалізувала ідеї Сен-Сімона («Усе шляхом індустрії, все для неї...») через 
принципи: керувати й управляти суспільством можуть і повинні лише ті, хто 
оволодів «технікою» в широкому розумінні; влада має належати керівникам 
індустрії, які поєднують у своїх руках економіку і політику. Та найстрашніше 
те, що технократичне розуміння науково-технічного прогресу не сприяє 
нормальному розвитку психіки людини. Гігантська техніка супроводжується 
технократичною ідеологією, а це шлях до морального регресу, оскільки 
технічний принцип «ціль вимагає застосування всіх необхідних засобів» 
переноситься у сферу моралі, права, політики, що дає підстави людині із 
технократичним мисленням для твердження, що «ціль виправдовує засоби». 
Суттєво вплинути на цей феномен нашого буття має саме гуманістична 
переорієнтація вищої освіти як за структурою, так і за змістом. І тут у змісті 
вищої освіти чинне місце має посісти саме психолого-педагогічний її компонент, 
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оскільки людинозорієнтованість — це іманентно-атрибутивна сутність предметів 
цього циклу. 

4. Фундаменталізація підготовки фахівців для будь-якої сфери 
діяльності — ключове завдання вищої школи, оскільки фундаменталізація 
забезпечується інваріантністю до предметів і суб’єктів діяльності набутих 
знань та сформованих навичок та умінь. А що може бути більш 
«фундаментальним», ніж знання людської психіки (психологія) та вміння 
навчатися і навчати інших (педагогіка).  

Саме уявлення про інваріантність знань, навичок, вмінь, психолого-
педагогічної підготовки дає підстави для віднесення її до фундаментальної 
підготовки. Основна умова фундаментальності психолого-педагогічної 
підготовки має будуватися на припущенні: якщо студент засвоїть на декількох 
часткових явищах (наприклад, психологічні процеси, стани, властивості тощо) 
основні інваріантні знання, навички, вміння, які породжують всю множину 
часткових (особливих) знань як свої варіанти, то надалі він буде здатний 
розібратися самостійно у більшості випадків без додаткового спеціального 
навчання (спеціальні предмети). За цих обставин (психолого-педагогічна 
фундаменталізація підготовки будь-якого фахівця) складаються необхідні і 
достатні умови для того, щоб подальша професійна діяльність будувалася за 
формулою: «пізнай себе — пізнай інших — підготуй їх до новацій — дій 
компетентно». 

5. Педагогізація суспільства як засіб реалізації демографічної політики 
(готовність до сімейного життя, планування сім’ ї та сімейне життя, 
виховання дітей, професійне співробітництво із закладами освіти тощо). 
Традиційно склалося так, що поза увагою школи залишилася підготовка до 
реалізації демографічної політики. Ця проблема актуалізується загальною 
кризою соціалізації, яка спричинилася тим, що в «суспільстві знань» 
змінюється функція сім’ ї, руйнується найближче соціальне оточення, а 
релігійність перетворюється на ритуал. 

Саме ці обставини породили у США рух «педагогізації батьків», який 
очолила Х. Клінтон. Це один із шляхів вирішення цієї складної проблеми, 
який спрямовується насамперед на педагогічну просвіту батьків, які вже 
створили сім’ю, вже виховують дітей. Отже, за цим підходом здійснюється 
лише часткова «професіоналізація» суспільства щодо реалізації 
демографічної політики. 

Можливо, усвідомлюючи, що, за сучасних об’єктивних умов кризи 
соціалізації, заклад освіти стає чи не єдиним інститутом, де можна 
пригальмувати наслідки цієї кризи, в Японії вчителів готують практично всі 
факультети університетів, визнаних Міністерством освіти, науки та культури. 
Це здійснюється з повним усвідомленням того, що більша частина 
випускників університетів сертифікатом вчителя ніколи не скористається. 
Якщо врахувати, що лише близько 10 % випускників університетів Японії 
потім вчителюють, та широкий спектр інших спеціальностей (викладачі мов, 
соціальних та природничих наук, охорона здоров’я, технічна підготовка, 
профорієнтація, професійна практики тощо), то маємо визнати існування 
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іншої, значно вагомішої з суспільної точки зору, місії масової педагогізації в 
Японії. Цілком природно припустити, що такою метою є усвідомлення 
японською громадськістю значущості педагогічної освіти майбутніх батьків 
для майбутнього нації, для процвітання країни, оскільки «професіоналізація» 
громадян у сфері реалізації демографічної політики апріорі сприяє 
зменшенню вірогідності маргінального існування і девіантної поведінки 
підростаючого покоління. 

6. Професіоналізація професійної діяльності у вищій школі. Важко 
знайти ще одну поширену сферу діяльності, де від працівників законодавчо-
нормативно не вимагалося б професійної підготовки для цієї діяльності. 
Дійсно, сьогодні для викладання у вищій школі України (заклади І—ІV рівня 
акредитації) необхідна лише вища освіта за певним фахом (інженер, 
економіст, фізик тощо). Для зайняття посад доцента, професора — 
відповідний науковий ступінь та досвід викладання у вищій школі. Але 
науковий ступінь — це кваліфікаційна ознака науковця, а досвід — це 
надбання від практичної діяльності як викладача. Таким чином, викладачі 
вищої школи — це «аматори» за сутністю, які не мають професійної 
підготовки до цієї діяльності. 

Можливо, витоки такого становища, коли професійною діяльністю 
викладання, як складової навчання, займаються без відповідної фахової 
підготовки, необхідно шукати в університетській концепції В. Ґумбольта. 
Головний постулат цієї концепції — «освіта через науку», оскільки розвиток 
наукових знань в університеті має місце в процесі постійної причетності як 
викладача, так і студента до «чистих ідей науки». 

З приматом науки у вищій школі важко не погодитися. Але із часів     
В. Ґумбольта (початок ХІХ ст.) суттєво змінилися кількісно-якісні 
характеристики вищої освіти. Вона стала масовою (США, Японія мають на 
меті охопити вищою освітою всіх, хто здобув середню). І як потреба у 
масовій шкільній освіті спричинила появу класно-урочної системи та 
підготовку вчителів для її реалізації (Я. Штурм, Я. Коменський, ХVІ ст.), так 
і нові умови діяльності вищої школи вимагають щонайменше нових підходів 
до її кадрового забезпечення. 

Такі тенденції мають місце в освіті. Наприклад, США у двох офіційних 
документах («Стратегічний план розвитку освіти на 1998—2002 р.» та 
законодавчий акт Конгресу США «Поправки 1998 р. до Закону про вищу 
освіту 1965 р.») передбачають подальший розвиток системи підготовки 
фахівців для вищої освіти, яка спрямовується на виконання двох основних 
функцій — підготовку адміністраторів для вищих навчальних закладів та 
підготовку науково-педагогічного потенціалу даної галузі. Другий приклад 
— програми бакалаврів та магістрів Тель-Авівського університету: 
консультування в сфері освіти; управління в системі освіти; розробка 
національних програм; соціальні основи освіти; системи досліджень, 
вимірювань й оцінок; підготовка викладачів для вищих навчальних закладів. 
Ці та інші приклади свідчать про те, що в багатьох країнах підготовка кадрів 
для вищої освіти набуває системного характеру. 
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За цих умов психолого-педагогічна підготовка студентів у 
непедагогічних університетах може стати основою професіоналізації 
викладацької діяльності у вищій школі, оскільки їх випускники будуть мати 
необхідну підготовку для подальшої діяльності як викладача, яким би шляхом 
вони до цього не прийшли: а) через навчання в аспірантурі (немає 
необхідності вводити додатковий курс); б) через інститут пошукачів; в) 
шляхом вільного найму тощо. Позитивним моментом зазначеного підходу є 
те, що професійними викладачами будуть забезпечуватися вищі навчальні 
заклади перших рівнів акредитації, де взагалі відсутня аспірантура, яка хоч 
якоюсь мірою компенсує існуючий недолік. Таким чином, загальна 
психолого-педагогічна підготовка в профільних університетах може відіграти 
провідну роль у поліпшенні якості вищої освіти через професіоналізацію 
діяльності її педагогічних та науково-педагогічних кадрів (психолого-
педагогічна складова). 

7. Актуальність предметної орієнтації психолого-педагогічної підготовки. 
Як правило, вчитель орієнтується на викладання одного-двох предметів, що 
визначаються відповідним базовим навчальним планом (державний компонент) 
та річним планом школи (вибірковий компонент). Але за певних умов 
(наприклад, для України — перехідний період трансформації суспільно-
економічного устрою) актуальності набувають навчальні предмети, які 
традиційно не входили до державного компоненту. Це стосується перш за все 
економіки. 

Тут дійсно має місце «парадоксальна ситуація». «Парадокс» у тому, що 
необхідність економічної освіти зумовлюється, з одного боку, певними 
об’єктивними факторами (перехід України до соціальної ринкової економіки; 
потреби інтенсивного розвитку малого і середнього бізнесу; підготовка 
молоді до нового економічного мислення і поведінки; прагнення України до 
інтеграції з європейськими країнами тощо), а з іншого — відсутнє необхідне 
кадрове забезпечення (кількісно-якісний аспект підготовки вчителів 
економіки для шкіл України). Та саме цей «парадокс» і має розв’язати 
відповідна психолого-педагогічна підготовка у непедагогічних 
університетах, наприклад, економічного спрямування. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1. Доведіть, що навчання може розглядатися з позицій теорії 

управління. 
2. Назвіть, основні ознаки спільної діяльності. 
3. Поясніть, у чому полягає специфіка навчальної діяльності. 
4. Охарактеризуйте свій стиль учіння й спрогнозуйте можливий стиль 

викладання. Поясніть, яким може бути взаємозв'язок між ними.  
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Тема 2. Діяльність і особистість 
( 4 години ) 

 

•Навчальна мета: засвоїти основи підходу до аналізу психічного 
через поняття діяльності. 

•База знань: активність, діяльність, поведінка, вчинок, структура 
діяльності (суб’єкт, потреба, мотив, предмет, ціль, умови, процес, дія, засоби 
суб’єкта (знання, вміння, навички, звички), продукт, результат, психічний 
результат), види діяльності (гра, навчання, праця, спілкування), типи 
діяльності (предметна, соціальна, духовно-пізнавальна, духовно-оцінна, 
художньо-творча, споживча), людина, індивід, особистість, індивідуальність, 
розвиток особистості. 

•Вміння, що формуються. Після засвоєння теми необхідно вміти: 
• надавати точне визначення понять «діяльність»; «людина», 

«індивід»; «особистість»; «індивідуальність»; 
• пояснювати відмінність понять «поведінка» і «діяльність»; 
• давати порівняльну характеристику проявам активності людини і 

тварин; наводити приклади проявів активності людини і тварин; 
• надавати і проводити теоретичний аналіз організаційно-пси-

хологічної структури діяльності; давати визначення і стислу характеристику 
компонентам структури діяльності; 

• давати визначення і стислу характеристику видам діяльності, 
розкривати особливості появи і розвитку основних видів діяльності в процесі 
філо- і онтогенезу людини; 

• називати і пояснювати основні типи діяльності . 

2.1. Коментар до теми 

Тема «Діяльність і особистість» є однією з перших тем у курсі 
«Психологія діяльності та навчальний менеджмент», оскільки тут 
розкриваються базові поняття психології як науки: індивід, особистість, 
індивідуальність, діяльність, а також основи підходу до наукового пізнання 
і аналізу психічного через поняття діяльності. 

Передусім слід чітко зрозуміти суть наукових понять «людина», 
«індивід», «особистість». Людина є соціально-біологічною істотою, яка 
поєднує в собі природне і соціальне, спадкове і набуте в особистому досвіді. 
Як живий організм людина — індивід, який має певну фізичну конституцію, 
тип нервової системи, високорозвинений мозок, пряму ходу і т.д. і 
підкоряється біологічним закономірностям. Разом з тим людина — суспільна 
істота, носій свідомості і самосвідомості, продукт суспільних відносин, 
суб’єкт активної діяльності, спрямований на перетворення світу. Саме 
соціальна характеристика людини позначається поняттям «особистість». 

Найважливішим чинником і умовою формування особистості є 
діяльність як внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, 
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яка регулюється усвідомленою метою і спрямована на творче перетворення 
діяльності і себе самої. 

Категорія діяльності — одна з фундаментальних у психології, що 
розроблялась Л.С.Виготським, С.Л.Рубінштейном, О.М.Леонтьєвим, 
О.Р.Лурією, О.В.Запорожцем, П.Я.Гальперіним та ін. Методологічний принцип 
наукового пізнання психічного: психіка людини формується у діяльності, в ній 
виявляється і в діяльності має вивчатися. В свою чергу, діяльність, її структура 
залежить від рівня розвитку особистості, яка виступає її суб’єктом. В цьому 
полягає єдність психіки і діяльності. Як пояснювальний принцип психіки 
категорія діяльності використовується у вивченні найрізноманітніших явищ 
психічної реальності (пізнавальних процесів, мотивації, волі та емоцій, 
особистості), а також у побудові різних галузей психології.  

Таким чином, розкриття сутності діяльності як необхідної умови 
психічного розвитку особистості є основою глибокого і всебічного 
дослідження особистості людини і відповідно ефективної організації 
управління її діяльністю, зокрема навчанням. Саме тому ґрунтовне вивчення 
теми «Діяльність і особистість» має вирішальне значення для подальшого 
опанування дисципліною «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент».  

 
Рис. 2.1. Співвідношення понять людина, індивід, суб'єкт, 

особистість, індивідуальність 
 

Людина, як відомо, є об'єктом вивчення психології як науки. У 
психології людина вивчається в трьох аспектах - як індивід, особистість та 
індивідуальність. 

Центральним і найбільш цікавим для психології є вияв людини як 
особистості, оскільки вона є носієм розвиненої свідомості. 

Першочергово людина народжується, перебуваючи в статусі індивіда. 
Індивід є типовим носієм різних видів людської активності, перебуваючи в 
стані суб'єкта. Поступово індивід стає типовим представником суспільства, 
яке його сформувало, - особистістю, яка є неповторною, несхожою на інших 
людей. Це робить її індивідуальністю. 

Розглянемо ці характеристики більш детально. 
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Індивід (індивідуум) - це людина як представник біологічного виду 
Homo sapiens (Людина розумна) 

Отже, народившись, людина є одиницею свого біологічного виду з 
відповідними типовими ознаками: 

- здатність до прямоходіння, 
- здатність до виконання рукою високоточних трудових операцій, 
- високорозвинена мозкова тканина зі складною будовою та функціями, 
- здатність до формування та роботи свідомості, 
- здатність до мовлення та абстрактного мислення, 
- здатність до активної взаємодії в соціумі. Отже, індивідом можна 

назвати і новонароджену дитину, і старого довгожителя, і цивілізованого 
європейця, і африканського аборигена - всіх людей. Ця якість є вродженою і 
незмінною впродовж всього життя людини. 

Потрапляючи в соціальне середовище, новонароджений індивід стає 
суб'єктом взаємодії з іншими людьми та виявляє власну активність, 
поступово формуючись як особистість. Оскільки психологія - дуже 
багатогранна та толерантна наука, то існує велика кількість трактувань 
поняття "особистість" представниками різних напрямків і концепцій.  

Ми говоримо лише про здатності, так як новонароджена дитина ще не 
має розвинених властивостей, прямоходіння, свідомості тощо, однак має 
закладений в ній потенціал для цього змогу сформулювати найбільш 
узагальнене визначення даної категорії. 

Особистість - це свідомий індивід, що залучений до повноцінних 
суспільних взаємин. 

Мається на увазі, що індивідні якості виступають основою для 
формування особистості. Сформована свідомість дає людині можливість 
виражати себе, а взаємодія із суспільством має взаємний двосторонній 
характер - особистість задовольняє свої потреби за рахунок суспільства, а 
суспільство відчуває на собі результати цієї взаємодії. Так, вчитель, 
працюючи на благо суспільства, готує для нього освічених громадян, 
отримуючи за свою професійну діяльність зарплатню. 

Особистість як якість людини має певні ознаки: 
 

 
Рис. 2.2. Ознаки особистості. 
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Особистість - це набута та динамічна якість людини. Особистість не 
можна вважати позитивною чи негативною характеристикою людини, вона є 
нейтральною, хоча бувають особистості просоціальної та антисоціальної 
спрямованості - перші виражають свої якості та будують поведінку на 
користь іншим людям (лікарі, педагоги тощо), а другі - на шкоду (злочинці, 
збоченці). 

Вже з самого народження у дитини проявляються певні ознаки, що 
відрізняють її від інших індивідів; поступово з плином її життя ці відмінності 
розширюються. Отже, людина виявляється ще й як індивідуальність. 

Індивідуальність - це людина в своїй неповторності, своєрідності та 
унікальності. 

Певні ознаки індивідуальності формуються ще до народження дитини і 
є фізичними та фізіологічними, тоді як інші набуваються поступово з 
формуванням особистості. Отже індивідуальність має два рівні прояву: 

 

 
 

Рис. 2.3. Рівні прояву індивідуальності 
 
Окремі вчені визначають лише особистісні вияви індивідуальності, 

розглядаючи при цьому людину як видатну особистість, що займає вагоме, 
визнане місце в суспільстві 

"Індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність 
доводять".О. Г. Асмолов 

Діяльність — одна із основних категорій психологічної науки. 
Діяльність визначається як специфічна форма активного ставлення людини 
до навколишнього світу, змістом якого є доцільна зміна і перетворення світу 
на основі освоєння і розвитку культури. 

У діяльності людина створює предмети матеріальної та духовної 
культури, перевтілює свої здібності, зберігає та вдосконалює природу, будує 
суспільство, створює те, що без її активності не існувало б в природі. 

Проблема діяльності органічно пов’язана з проблемою особистості та 
свідомості. Особистість і формується і проявляється в її діяльності. 
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Діяльність — це процес взаємодії людини зі світом, але процес не пасивний, 
а активний, свідомо регульований, завдяки чому вона досягає свідомо 
поставленої мети, яка виникає внаслідок прояву певної потреби. 

Людська діяльність — це не «сума» дій, а складне динамічне 
утворення, має складну організаційну психологічну структуру  (за В. А. 
Козаковим): ¾  організаційна група включає такі елементи: суб’єкт, процес, 
предмет, умови і продукт діяльності; ¾соціально-психологічна група 
включає елементи: ціль, мотив, спосіб, результат. 

Компоненти структури індивідуальної діяльності мають певні 
взаємозв’язки та взаємовідношення. Діяльність характеризується певною 
циклічністю і неперервністю взаємопов’язаних елементів. Це характерні 
особливості взаємозв’язків та відношень, наприклад: 

співвідношення «ціль — мотив» — від певного розуміння цілі, не 
підкріпленого бажання її досягти, або і розуміння, і бажання її досягти; 

інваріантність щодо суб’єктів діяльності, де «продукти діяльності» 
одних суб’єктів будуть «предметом» діяльності інших, але всіх суб’єктів 
об’єднують їхні засоби (досвід): знання, навички, вміння та такі елементи, як 
ціль, мотив, процес, предмет, результат; 

виділення в структурі діяльності такого компонента, як «психічний 
результат» дає можливість говорити про «приріст» cуб’єкта діяльності, що в 
свою чергу визначає рівень творчої діяльності; де «приріст» досвіду великий, 
там і відповідний рівень «кваліфікації» творчої діяльності, а де — 
мінімальний, там діяльність стає тягарем, нудною, рутинною, бо досвід 
суб’єкта не збагатився ані знаннями, ані навичками, ані вміннями. 

Діяльність не можлива без людської активності та доцільності. 
Людська активність має усвідомлений характер (свідома організація і 
саморегуляція діяльності та поведінки, що спрямовується на подолання 
перешкод у досягненні мети). Це приводить до суттєвої ознаки діяльності — 
її усвідомленого і цілеспрямованого характеру. 

Діяльність людини є різноманітною, тому потрібно розрізняти: 
I. Види діяльності, які забезпечують існування та формування людини 

як особистості; до основних видів діяльності належать: 
Гра — це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на 

відтворення в доступній формі праці і навчання, є процесом соціолізації 
дитини, підготовкою її до майбутнього дорослого життя. Дослідження 
показують, що у дитини гра є формою реалізації її активності, формою її 
життєдіяльності. Ігрові дії дітей розвиваються на базі людських форм 
практичної поведінки, що засвоюються у спілкуванні з дорослими і під 
керівництвом дорослих.  

Паралельно з предметами-знаряддями дитина стикається у своїй 
практиці з іграшками. Дорослі вчать дітей, як користуватися іграшками. Але 
само ставлення до іграшки як до зображення «справжньої речі» з’являється у 
дитини завдяки введенню в ігрову діяльність слова. До середини третього 
року життя у дитини виникає протиставлення своїх дій чужим, вирізняється 
«Я». 
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Виникають рольові ігри. У рольовій грі дитина відтворює спостережені 
нею суспільні функції дорослих, поведінку дорослих як особистостей. 
Здебільшого це сюжети на побутові теми («мама», «вихователька», «водій», 
«пілот»). Потім виникають сюжети на громадсько-політичні теми («війна», 
«парламент»). 

На наступному етапі — ігор за правилами — риси поведінки дітей 
отримують свій подальший розвиток. Дії дітей регулюються правилами, 
вимогами, заборонами і т. ін. На цьому етапі гра за психологічною 
структурою наближається до праці (метою вже є результат) і до учіння 
(метою є освоєння правил гри). 

Таким чином ігрова діяльність для дітей є процесом соціолізації 
індивіда, підготовки його до майбутнього дорослого життя, входження у 
соціальні ролі, оволодіння соціальним досвідом людства. 

У житті дорослих ігри виступають знаряддями спілкування, зняття 
напруження, розрядки. Деякі форми ігрової діяльності набувають характеру 
ритуалів, навчально-тренувальних занять, спортивних змагань. Наприклад, у 
ділових іграх дорослі відшліфовують певні вміння і навички, скажімо, в 
технологічному чи організаційному управлінні. 

2.Навчання — це діяльність, спрямована на засвоєння знань, 
вироблення навичок, вмінь, звичок.  

Процес навчання розглядається як спеціальна форма передавання і 
засвоєння суспільно-історичного досвіду. Це діяльність, яка криє в собі два 
протилежні, але єдині та внутрішньо зв’язані моменти навчання — 
викладання та учіння. 

Викладання та учіння являють два аспекти того самого процесу і 
нерозривно пов’язані між собою. Це означає, що процес навчання фактично 
роздвоюється, розпадається на дві діяльності, які є одночасно діючими 
актами, аспектами чи складовими частинами його. 

Викладання — цілеспрямований вид діяльності, здійснюваний 
педагогом, організатором педагогічного процесу. Викладання є активним 
процесом, бо в його здійсненні намагаються не лише передати учневі 
(студентові) певні знання, а й розвивати у нього прагнення і вміння 
самостійно, без учителя, набувати нових знань, досвіду. 

Учіння — цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального 
досвіду з метою наступного використання їх у практичному житті. Учіння є 
однією зі складових педагогічного процесу, що охоплює діяльність учня 
(студента) під керівництвом учителя (викладача). Конкретно учіння виступає 
у формі інтелектуальних дій учня (читання літератури, слухання і засвоєння 
того, що викладає вчитель, розв’язання різних навчальних завдань тощо), а 
також у формі фізичних дій (лабораторні роботи, уроки праці, робота в 
майстернях, на пришкільній ділянці, посильна праця під час проходження 
виробничої практики). Кінцевою метою учіння є міцне засвоєння знань, 
вироблення практичних умінь, доведення навичок до автоматизму їх 
виконання. 
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3. Праця — цілеспрямована діяльність людини на перетворення і 
освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, внаслідок 
якої створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама людина. 
Процес праці складається з трудової діяльності: предмета праці (над чим 
працюють) і знарядь праці (чим працюють). Під час праці люди вступають у 
відносини — виробничі і міжособистісні. У праці людина 
самостверджується, реалізує свій фізичний, духовний, соціальний потенціал. 

Працю у психології розглядають як репродуктивну, продуктивну та 
творчу під кутом зору психологічних механізмів і досягнутих матеріальних 
чи ідеальних результатів. 

За репродуктивної праці не створюється нічого нового, а відтворюється 
в кількісному вимірі вже відоме. 

Продуктивна праця (праця за алгоритмом) як у психологічному плані, 
так і за результатами діяльності передбачає під час відтворення вже відомого 
внесення елементів новизни, тобто вищий ступінь мислення та якісніший 
результат. 

Творча праця — це створення нового, яке суттєво відрізняється від уже 
відомого або є таким, якого ще не існувало взагалі. Прикладами творчої 
праці може бути праця винахідників, учених, художників, педагогів, 
письменників, архітекторів, раціоналізаторів. 

4. Спілкування — це діяльність, яка полягає в обміні інформацією між 
людьми, в результаті якої створюється продукт (психічний). Наприклад, 
діяльність педагога, лектора, актора, екскурсовода та інших. Головна 
особливість діяльності спілкування — те, що вона наявна у будь-якому 
основному виді діяльності, бо ані гра, ані навчання, ані праця не можуть 
реалізовуватись без обміну інформацією. 

Головними компонентами засобів суб’єкта діяльності є його вміння, 
навички, знання щодо сфери діяльності та звички. 

ІІ. Типи діяльності: будуються за ознаками суспільних відносин, 
потреб, предметів (рис. 2.4). 

Значення діяльності для людини надзвичайно важливе: психіка 
проявляється в діяльності та формується протягом життя. Про спрямованість 
особистості (її нахили, потреби, інтереси, ідеали, переконання) дізнаються, 
аналізуючи її діяльність. Про суть особистості, її характер дізнаються з 
характеру діяльності цієї особистості. Людина може проявити в діяльності 
пасивність, активність, байдужість, або абсолютну бездіяльність, навіть 
асоціальну поведінку. 

Якщо суспільство зацікавлене в формуванні соціально активної 
особистості, воно повинно подбати про організацію відповідної діяльності. 
Масове безробіття в умовах нинішнього соціально-економічного розвитку 
породжує асоціальні форми діяльності, в тому числі і злочинну діяльність. 

Жодний тип діяльності не реалізується в чистому вигляді, бо в 
кожному є і пізнання, навчання, спілкування, гра. Але кожний вид діяльності 
має загальну організаційно-психологічну структуру. 
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Рис. 2.4. Предметно-процесуальні типи діяльності 
(за В. А. Козаковим) 

У процесі розвитку особистості та ускладнення діяльності в онтогенезі 
структура її теж змінюється. Самостійна раніше діяльність може 
перетворюватися в дію та набувати характеру структурного елементу більш 
складної діяльності. І навпаки, окремі дії можуть перетворюватися у 
самостійну діяльність. Наприклад, обчислення при розв’язанні різних задач 
— в діяльність оператора обчислювальних машин. 

Різні типи діяльності можуть здійснюватися різними способами. 
Способи виконання дій, які складають певний вид діяльності, називаються 
засобами дій. Кожна дія складається із системи рухів, або операцій, 
підпорядкованих певній задачі, яку потрібно виконати в конкретних умовах. 
Усі дії, які спрямовані на перетворення стану або властивості предметів 
зовнішнього світу, називаються предметними. Всі вони складаються із 
певних рухів. 

Аналіз численних предметних дій показує, що всі вони здебільшого 
складаються із трьох відносно простих рухів: взяти (підняти), перемістити, 
опустити. 

Художньо-творча: 
пізнання світу в 
художніх образах 

Перетворювальна 

ТИПИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Комунікативна 

Соціальна: 
люди-люди, 

управління, освіта, 
лікування 

Ціннісно-орієнтаційна, 
або духовно-оцінна: 

Пізнання світу з позицій 
добра і зла (мораль, 

ідеологія) 
 

Споживча: 
матеріальне, духовне 

Духовно-пізнавальна: 
дослідження теоретичні, 
прикладні, практичні 

Предметна: 
люди- природа, 

матеріальні цінності 
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Крім того, в психології прийнято виокремлювати ще й інші види рухів: 
мовленєві, соматичні, виразні, психомоторні. У всіх випадках необхідні 
координація рухів та погодженість їх одне з одним. 

Різноманітні дії людини, які виконуються у внутрішньому плані 
свідомості, називаються розумовими діями. Кожна розумова дія обов’язково 
включає моторні рухові компоненти. 

Розумова діяльність людини розподіляється на: 
1) перцептивну, за допомогою якої формується цілісний образ 

сприйняття предметів чи явищ; 
2) мнемічну, за допомогою якої здійснюється запам’ятовування, 

утримання та згадування якогось матеріалу; 
3) інтелектуальну, за допомогою якої здійснюється вирішення 

інтелектуальних проблем; 
4) імажитивну (від іmage — образ), за допомогою якої здійснюється 

творчий процес. 
Кожна діяльність включає в себе як внутрішній, так і зовнішній 

компоненти. За своїм походженням внутрішня (психічна) діяльність похідна 
від зовнішньої (предметної). Спершу здійснюються предметні дії і лише 
потім, коли накопичується досвід, людина набуває здатність здійснювати ті ж 
дії в думці (інтеріоризація). Однак потім внутрішні дії (в думці) 
спрямовуються на перетворення предметної дійсності, підлягають 
зворотному перетворенню (екстеріоризація). 

Окремі дії можуть виконуватися на різному рівні свідомості. Спочатку 
певні дії потребують детальної свідомої регуляції, а потім починають 
виконуватися за все меншої участі свідомості, що призводить до формування 
навичок. 

Уміння — це здатність успішно виконувати дії, які відповідають цілям 
і умовам діяльності. Уміння завжди спираються на знання. Знання, уміння, 
навички, набуті людиною, впливають на формування нових навичок та умінь. 
Знання відображають зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю 
людини, виявляються у поняттях, судженнях, умовиводах. Звичка — це дія, 
виконання якої стало потребою для людини. Таким чином, головними 
компонентами засобів суб’єкта є вміння, навички, знання, звички. 

Своїми реальними діями особистість виділяє себе із оточуючого світу. 
Об’єктивні зовнішні зміни взаємовідносин людини з оточенням через її 
реальні дії, відбиваючись в її свідомості, змінюють і внутрішній стан 
людини, перебудовують її свідомість, ставлення до інших людей і до самої 
себе, що відображається в досвіді людини, проявляючись у самовідчутті 
своїх психічних особливостей. 

Запитання для самоперевірки: 
1. Які навички Ви вважаєте необхідно формувати в учнів в процесі 

викладання економіки? 
2. Чому найважливішою умовою формування навичок є наявність 

глибоких знань з предмету? 
3. Як впливають на формування нових навичок раніше сформовані? 



 21 

Тема 3. Психіка суб’єкта діяльності 
( 2 години ) 

 
•Навчальна мета: зрозуміти сутність поняття «психіка суб’єкта 

діяльності» та навчитись пояснювати прояви різних підструктур психіки 
суб’єкта та типів його поведінки у діяльності. 

•База знань: розвиток психіки, подразливість та чутливість, основні 
етапи розвитку психіки (сенсорна та перцептивна психіка, інтелект, 
свідомість), особливості поведінки людини, перша та друга сигнальні 
системи, особистість, психічні властивості особистості, структура 
особистості: за Б.Г.Ананьєвим (індивід, особистість індивідуальність), за 
Е.Берном («Дорослий», «Батько», «Дитина»), за В.А.Козаковим (атрибути, 
риси, якості), за К.К.Платоновим (біопсихічні властивості, психічні 
властивості, досвід, спрямованість), за З.Фрейдом («Воно», «Я», «Супер-Я»), 
за К.Юнґом («Свідомість», «Підсвідомість», «Колективне несвідоме»). 

•Вміння, що формуються. Вивчення теми має сприяти формуванню 
наступних вмінь: 

• пояснювати фактори розвитку психічного;  
• називати, характеризувати і розрізняти основні етапи розвитку 

психіки; 
• називати, описувати, наводити приклади основних форм 

поведінки живих істот; 
• розуміти та аналізувати особливості розвитку людської психіки; 
• знаходити схоже і відмінне у розвитку психіки і поведінці тварин 

і людини; 
• характеризувати поняття особистість, описувати її властивості, 

розкривати структуру особистості, орієнтуватися у різних підходах до опису 
структури особистості; 

• описувати структуру особистості через атрибути, риси та якості. 

3.1. Коментар до теми 

Освоєння даної теми є необхідною ланкою у розумінні сутності 
людської психіки; джерел, закономірностей і етапів її розвитку та тих 
функцій, які вона виконує. 

Психіка виникла у процесі взаємодії найпростіших живих істот з 
навколишнім середовищем. Завдяки психіці удосконалювалася регуляція цього 
процесу, що забезпечувало виживання й життєдіяльність живих істот. Психіка, 
таким чином, є необхідним механізмом пристосування до навколишнього 
середовища, регулювання поведінки. Розвиток психіки здійснювався як 
доцільний процес і проходив ряд етапів, набуваючи на кожному з них якісно 
нових ознак. 

Розвиток психічних механізмів регуляції поведінки живих істот 
проходив ряд етапів: чутливість щодо окремих властивостей об’єктів у 
найпростіших організмів — сприйняття цілісних предметів у більш складних 
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живих істот — практичний інтелект вищих тварин — практичний і 
абстрактний інтелект як основа свідомої психіки людини. 

Крім характеру взаємодії живих істот з навколишнім середовищем на 
розвиток психічної діяльності впливає виникнення та розвиток нервової 
системи, особливо головного мозку. Завдяки нервовій системі організм 
починає функціонувати як одне ціле.  

Першим проявом психіки та показником її виникнення є чутливість, 
яка виникає на підґрунті подразливості. Подразливість — притаманна всій 
живій матерії здатність змінювати фізіологічний стан під впливом факторів 
зовнішніх подразників. Чутливість пов’язана з переходом від реакції на 
безпосередній вплив біологічних подразників до опосередкування цього 
впливу за допомогою сигналів. Чутливість дає змогу реагувати на біологічно 
значущі об’єкти не в процесі безпосереднього контакту з ними, а на відстані 
— за допомогою сигналів про них, завдяки чому організми можуть уникнути 
загрози для свого існування або скористатися сприятливими умовами — це 
надає організмам значних переваг у виживанні та розвитку.  

Особливості ускладнення розвитку психіки живих істот 
відображаються у їх поведінці. Виділяють спадкові та набуті у процесі життя 
форми поведінки живих істот. Можна виокремити чотири типи поведінки: 
інстинкти, навички, прості форми розумової поведінки та свідома поведінка. 
Зрозуміло, що певні форми притаманні і тваринам, і людині, а деякі — тільки 
людині. Важливо розуміти та пояснювати особливості, притаманні свідомій 
поведінці. 

Психіка виникла і формувалася як здатність живих організмів активно 
взаємодіяти з навколишнім світом на основі нейрофізіологічного кодування 
життєво значущих дій і способів взаємодії з ними, як здатність адаптації 
організмів до середовища. 

 У процесі еволюції психічні механізми адаптації організмів до 
середовища нерозривно удосконалювалися і на стадії людини перетворилися 
на потужний апарат його свідомості - знакового, понятійного моделювання 
дійсності. Психіка людини - відбивно-регуляційна діяльність, яка забезпечує 
активну її взаємодію з навколишнім світом на основі присвоєння 
загальнолюдського досвіду. 

Людська психіка - це система суб'єктивних образів реальності, 
внутрішній світ людини, що має свої закони становлення і функціонування. 

 Психіка забезпечує виборчі контакти суб'єкта з дійсністю в залежності 
від системи його потреб і розпізнавання в середовищі того, що задовольняє ці 
потреби. Психіка - сигнальне відображення дійсності: зовнішні ознаки явищ 
служать для людини сигналом їх значення і сенсу. 

 Отже, психіка - це суб'єктивне, сигнальне, соціально обумовлене 
відображення дійсності у системі ідеальних образів, на основі яких 
здійснюється активна взаємодія людини з середовищем. Психіка здійснює 
функцію орієнтації і регуляції діяльності, поведінки людини. 

 Психіка людини набуває особливу форму - форму свідомості, що 
породжуються суспільним способом його існування. Однак свідомість не 



 23 

вичерпує всієї сутності психіки. Поряд з ним у людини є і біологічно 
сформовані психічні структури (сфера його вроджено-несвідомої діяльності), 
і велика сфера прижиттєво придбаних автоматизмів (сфера підсвідомості). 

 Основні явища психіки - психічні процеси формування ідеальних 
(психічних) образів і процеси психічної регуляції діяльності. 

 Психічний образ - цілісне, інтегративне відображення відносно 
самостійної, дискретної частини дійсності, інформаційна модель дійсності, 
використовувана людиною для регуляції своєї життєдіяльності. 

 Психічні образи ідеальні, оскільки світ представлений у свідомості 
людини загальнозначущими, ідеальними формами. Характер виникнення 
психічних образів залежить від минулого досвіду, знань, потреб, інтересів, 
психічного стану і т. д. 

 Психічні образи можуть бути первинними (образи відчуттів, 
сприйнять) і вторинними (образи пам'яті, мислення та уяви). Психічні образи 
несуть інформацію про локалізацію реальних об'єктів у зовнішньому 
просторі, в них представлена сукупність притаманних відбиваному об'єкту 
якостей: форма, колір, фактура та ін 

 Психічні образи виникають в результаті не одномоментних 
фотографічних відбитків, а їх активного побудови. У процесі побудови 
образу істотну роль грають рухові, біомеханічні процеси. Руху створюють 
каркас образу, а образ потім забезпечує систему рухів. 

 Психічні образи дають можливість схематизації, концептуалізації 
дійсності. Психічні образи багатомірні: вони функціонують у контексті даної 
діяльності  

Психічні образи пластичні. Як і реальні об'єкти, вони дають 
можливість здійснювати з ними певні дії, здійснювати образне мислення, 
"програвати" варіанти поведінки, моделювати розвиток дійсності. Психічний 
образ має велику інформаційну ємність: він сам по собі може служити 
джерелом різноманітної інформації. 

Психіка - суб'єктивне відображення об'єктивного світу. Сприймаючи 
одну й ту ж ситуацію, люди різного рівня освіти і виховання звертають увагу 
на різні її сторони, по-різному до неї ставляться. Те, що ми сприймаємо, 
визначається не тільки знаходяться перед нами об'єктом, а й нашої психічної 
активністю і психічною організацією. У психічному образі можуть бути 
відсутні багато елементів об'єкта відображення. І, навпаки, в образі можуть 
бути навіть ті елементи, які відсутні в конкретному об'єкту, що відбивається, 
проте повинні бути у нього в даній ситуації 

 У практичній і теоретичній діяльності людина формує узагальнені 
образи об'єкта діяльності - інформаційні моделі, схеми, до яких включаються 
властивості і відношення об'єктів, що мають першорядне значення для його 
діяльності. 

 У регуляції поведінки людини, її психічних станів істотну роль грають 
і безпосередні чуттєві образи. Довільно викликаючи ті чи інші з них, людина 
здатна абстрагуватися від поточної ситуації і керуватися актуалізованим 
чином. Сила захопив людини психічного образу настільки ж велика, як і 
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безпосередні впливи середовища. І це створює необмежені можливості 
внутрішньої, психічної саморегуляції людини. 

 Отже, психічне відображення, психічний образ - не дзеркальне, не 
фотографічне, а концептуалізований, ідеально перетворене відображення 
дійсності. Ідеальність психічного відображення необхідно розуміти як 
соціокультурну, духовну, обумовленість людської психіки, обумовленість 
чуттєвої основи психічного відображення загальними людськими 
уявленнями та поняттями. 

 Ідеальність психічного образу є не що інше, як відображення в ньому 
суспільно-історичного досвіду людства. Свідомо регулювати свою діяльність 
- отже організувати її не на основі безпосередніх інстинктивних спонукань, а 
на основі соціально заданих вимог та умов. Свідомість - здатність людини 
відображати світ і себе зі знанням, підпорядковувати свою поведінку 
людським поняттям і законам. 

 Психіка людини формується і проявляється в його діяльності. 
Діяльність - людський спосіб опанування дійсністю за допомогою 
досягнення свідомо поставлених цілей на основі загальнолюдського досвіду. 
Людська діяльність служить і рушійною силою суспільно-історичного 
прогресу, і засобом психічного розвитку людини. Предметна діяльність 
людини, її суспільно-історична практика забезпечують єдність чуттєвої і 
понятійно-теоретичної сфери його свідомості. 

 У процесі формування психіки людини її зовнішні дії з матеріальними 
об'єктами перетворюються в розумові дії. Завдяки здатності діяти в умі 
людина навчилася моделювати різні відносини між об'єктами, передбачати 
результати своїх дій. Отже, у зміст психіки входять і безóбразні компоненти - 
узагальнені відносини, значення та смисли. 

Наукова трактування психіки зводиться до наступних 
основоположенням: 

 1. Психіка виникла на певній стадії розвитку матерії - стадії появи 
тварин організмів і являє собою відбивної-регуляційної механізм їх 
пристосувального поведінки. У міру еволюційного розвитку тварин 
розвивалася і їхня психіка. У своєму формуванні вона пройшла два етапи: 
інстинкти - індивідуальне учіння. 

 2. Психіка людини, свідомість - вищий етап розвитку психіки; її 
виникнення обумовлено трудовою діяльністю людини в умовах колективного 
спілкування. 

 3. Психіка людини формується в його активної діяльності. 
Закономірності психіки - закономірності переходу зовнішньої взаємодії з 
предметами у психічний образ і психічного образу в регульоване їм дію. 

 4. Психіка опосередкований діяльністю мозку, але сама по собі вона 
явище ідеальне - вона обумовлена соціокультурними чинниками. 

 5. Психічні явища мають певну структуру і системну організацію. 
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Запитання для самоперевірки: 
1.Чому чутливість вважають вихідною формою прояву психіки?  
2. Чому павук, який сидить у банці з мухою, не реагує на неї, будучи 

голодним. І в той же час у звичних умовах спеціально ловить мух у 
павутинку і їсть їх. 

3. Чому зайця легше навчити «бити в барабан», а борсука «прати 
білизну», ніж навпаки? 

4. У чому полягають особливості вродженої та набутої в процесі життя 
форм поведінки? 

5. У чому якісні відмінності простих форм розумової поведінки вищих 
тварин та людини? 

6. Визначте, які з наведених нижче фактів стосуються поведінки 
шимпанзе і які — поведінки дитини. Вкажіть ознаки, якими ви керувалися. 

Н. Н. Ладигіна-Котс зіставила наслідувальне конструювання шимпанзе 
і дитини 3,5 року. Були виявлені наступні факти: 

а) Один з них міг скласти фігуру з двох-трьох частин тільки  
у тому випадку, якщо перед ним знаходилась фігура-зразок, інший міг 
виконати завдання і без зразка, з пам’яті. 

б) Типовою помилкою одного було те, що коли треба було поставити 
конусоподібні фігури на основу, він спочатку пробував їх поставити на 
вершину і тільки тоді, коли це не вдавалося і фігурки падали, ставив їх як 
треба. Інший робив такі помилки рідко. 

в) Особливістю дій одного було те, що він зазвичай брав дві потрібні 
фігурки, необхідні для конструювання. Часто бувало, що дві фігурки, які він 
брав, поєднував їх спочатку у повітрі, а потім уже ставив їх на стіл. Інший 
так ніколи не робив. 

г) Одні з найважчих завдань для одного — завдання ти- 
пу конструювання мосту, у яких горизонтальний елемент тре- 
ба було покласти на два вертикальні. Для іншого це були  
найлегші завдання, він робив подібні фігури з власної ініціа- 
тиви.  

д) І шимпанзе, і дитина при виборі елементів, які пропонувалися для 
конструювання, спокушалися їх новизною, незвичністю (диск з очками, 
тетраедр, паличка на дискові), але якщо один, обравши непотрібний елемент, 
не включав його у конструкцію, інший нерідко пробував це зробити, і тільки 
вказівка експериментатора допомагала йому уникнути помилки. 

е) За наявності зайвих елементів один після конструювання фігури, 
подібної до зразка, заспокоювався, інший нерідко ускладнював зроблену 
фігуру та включав всі наявні елементи у конструкцію, будував триповерхові 
фігури замість двоповерхових, п’ятиповерхові замість триповерхових тощо.  
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Тема 4. Атрибути психології особистості 
( 4 години ) 

 
•Навчальна мета: навчитись враховувати біологічно зумовлені 

властивості особистості у повсякденному житті і майбутній професійній 
діяльності. 

•База знань: стать, конституційна (конституціональна) типологія 
(астенічний, атлетичний, пікнічний варіанти людської анатомії), соматотип 
(ендоморфний, мезоморфний, ектоморфний), вік (фактичний, психологічний, 
біологічний), дорослий, зрілість (рання, середня та пізня), криза середини життя, 
генеративність, процесуальне в психіці, задатки (психічні процеси: відчуття, 
сприйняття, пам’ять, уявлення, мислення, увага, психомоторика), функційна 
(функціональна) асиметрія мозку, тип мислення (логічний чи лівопівкульний, 
художній чи правопівкульний, змішаний), темперамент, типи темпераменту 
(сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік), поведінкові характеристики 
темпераменту (активність, реактивність, темп дій, чутливість, пластичність або 
ригідність, підлеглість або домінантність, емоційність, емоційна стабільність, 
емоційна нестабільність чи (нейротизм), адаптивність, екстраверсія, 
інтроверсія), типи нервової системи (сила, врівноваженість і рухливість нервової 
системи), здоров’я, психічне здоров’я, стрес, розлад свідомості, уваги, пам’яті 
(амнезія, гіпомнезія, гіпермнезія, арамнезія), волі (гіпобулія, гіпербулія, абулія, 
сексуальні збочення), емоцій і почуттів (депресія, маніакальний синдром, 
маніакально-депресивний синдром, ейфорія, дисфорія, емоційна лабільність, 
амбівалентність почуттів, апатія), психосоматика, рівні психічного відображення 
захворювання (чуттєвий, емоційний, інтелектуальний, мотиваційний), типи 
реакцій на захворювання (нормальна, зневажлива, заперечувальна, нозофобна, 
іпохондрична, нозофільна, утилітарна реакції). 

•Вміння, що формуються. Засвоєння бази знань теми має 
відображатись у здатності: 

• давати усно або письмово визначення основних атрибутів 
особистості (статі, статури, віку, задатків, темпераменту, здоров’я) та 
коротко їх характеризувати; 

• називати, описувати та переказувати своїми словами основні теорії 
біологічних підструктур особистості, вказувати їх авторів (конституційна 
типологія Е. Кречмера, соматотипи В.Шелдона, теорія міжпівкульної 
функційної асиметрії головного мозку, теорія типів темпераменту 
І.П.Павлова, Г.Айзенка та інші), пояснювати відмінності між близькими 
теоріями;  

• визначати темперамент особистості на основі спостереження за її 
поведінкою, аналізу психологічних характеристик людини, виконання 
психодіагностичних методик; 

• усно або письмово давати пропозиції щодо врахування типу 
темпераменту при організації взаємодії, індивідуальної і спільної діяльності. 
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4.1. Коментар до теми 

Атрибути особистості являють собою невід’ємні психологічні 
властивості особистості, що характеризують людину як біологічний вид та 
відображають її істотні, переважно генозумовлені, малозмінні у різних 
життєвих ситуаціях особливості. Ці властивості являють собою біологічний 
фундамент особистості і зумовлюють особистісні підструктури вищих рівнів. 
Атрибути особистості можна досить точно виміряти та описати. До того ж 
найчастіше атрибути особистості є настільки явними (наприклад, стать), що 
для з’ясування атрибутивних ознак особистості якоїсь людини достатньо 
лише поглянути на неї і зробити припущення про її психологічні особливості. 
Все це зумовлює надзвичайну цікавість і важливість цієї теми.  

Зовнішні ознаки людини, за якими можна було б встановити її 
особливості, привертали увагу людства здавна. Наприклад, типи 
темпераменту були виявлені відомим лікарем Гіппократом близько 2000 
років тому. Давніми і загальновідомими теоріями є хіромантія, фізіономіка, 
графологія. Знання атрибутивних ознак психології особистості часто 
складають основу діяльності різноманітних пророчиць, ворожок, які 
найчастіше саме на основі цих ознак роблять свої висновки.  

У класичних вітчизняних підручниках з психології названі атрибути 
особистості найчастіше розглядаються ізольовано і представлені лише 
кількома теоріями: теорією типів темпераменту і конституційною 
типологією. Вікові і статеві особливості особистості вважаються предметом 
особливих галузей психологічної науки. А проблема психічного і 
фізіологічного здоров’я взагалі виноситься за межі психологічної науки (хоча 
психологічні властивості душевнохворих людей вивчаються ще однією 
галуззю психології — патопсихологією). Певною причиною такої ситуації є 
деяка відірваність наукових досліджень з цих проблем від їх теоретичних 
узагальнень і відображення у навчально-методичній літературі. Деякі теорії 
(наприклад, та ж хіромантія) донедавна взагалі вважалися псевдонауковими, і 
описувалися скоріше як приклад ілюзорних, помилкових поглядів на природу 
психічного. 

Поняття «особистість» включає в себе характеристику людини з 
позицій її суспільної діяльності і тих провідних мотивів, якими вона 
керується у своїх вчинках. 

Особистість — це людина як носій свідомості, тобто суб’єкт пізнання, 
переживання, відношення і активного перетворення навколишнього світу. 

Суть особистості визначається її ставленням до навколишнього світу, 
суспільного буття, інших людей і самої себе. Способом існування 
особистості є її розвиток, а діяльність, у тому числі й трудова, — важливим 
фактором цього розвитку. Це означає, що особистість проявляється і 
розвивається в діяльності. 

 Особистість розглядається як інтегральна цілісність біогенних, 
соціогенних та психогенних елементів. Водночас особистість є 
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індивідуальною сукупністю рис, які зумовлюють стиль мислення, 
переживань і поведінки кожної людини. 

В основі особистості лежить її структура — зв’язок і взаємодія 
порівняно стійких компонентів (сторін). Формування особистості 
здійснюється як розгортання цілісної органічної системи, в якій кожна 
сторона передбачає іншу і зумовлюється цілісною системою. У результаті 
формується особливий тип системних відношень всередині цілісної 
психологічної організації особистості. Однак структура особистості набуває 
гармонії не на основі пропорційного розвитку всіх її сторін, а в результаті 
максимального розвитку здібностей, які створюють домінуючу 
спрямованість людини в діяльності. 

Під формуванням особистості розуміють сукупність прийомів і 
способів впливу на індивіда з метою створення у нього системи певних 
соціальних цінностей, світогляду, концепції життя, соціально-психологічних 
якостей і складу мислення. Особистість формується завдяки предметній 
діяльності і спілкуванню з іншими людьми. Тому соціальна сутність є її 
основним атрибутом. 

Сутнісною характеристикою особистості є її комунікативна природа. 
Потреба у спілкуванні виступає як певне психологічне утворення, як 

явище внутрішнього суб’єктивного світу особистості. Входячи в систему 
потреб, воно стає внутрішнім фактором активності і розвитку людини. 
Потреба у спілкуванні, характер спілкування накладають відбиток на 
формування цілісних структур психологічної організації особистості, її 
ціннісних орієнтацій і форм діяльності. 

     Особистість людини розглядається як складна динамічна 
функціональна система. В її структурі К. К. Платонов виокремив чотири 
групи, або підструктури, властивостей, які перебувають у певній ієрархічній 
залежності і різняться особливостями і способами формування. 

Нижчий рівень — біологічно зумовлені властивості, які представлені 
темпераментом, задатками, властивостями нервових процесів та 
патологічними властивостями психіки. Ці властивості, будучи даними від 
природи, служать основою для розвитку здібностей і пізнавальних процесів, 
формування характеру і комунікативних особливостей.  

Другу групу властивостей особистості утворюють психічні процеси як 
форми відображення і пізнання навколишнього світу. Вони не тільки 
біологічно обумовлені, а й розвиваються в процесі активної діяльності 
індивіда, набуваючи індивідуальних особливостей. 

Більш високий рівень властивостей особистості пов’язаний з її 
соціальним досвідом і представлений знаннями, навичками, вміннями. Ця 
група  властивостей розвивається на основі пізнавальних процесів шляхом 
навчання.  

Четверта група властивостей особистості, які характеризують її вищий 
рівень, представлена соціально обумовленими властивостями (інтереси, 
ідеали, світогляд, ціннісні орієнтації, переконання тощо). Ці елементи 
структури особистості формуються у процесі виховання. 
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Існують і інші підходи до оцінки особистості як складної системи. Так, 

виділяють природні властивості індивіда, властивості суб’єкта діяльності і 
властивості особистості. 

До природних властивостей належать: біохімічні особливості організму 
і особливості обміну та ендокринно-гуморальної регуляції; нейродинамічні 
характеристики (властивості нервової системи, порогові величини сенсорних 
функцій тощо). Людину як суб’єкта діяльності характеризують індивідуальні 
особливості психічного регулювання рухів різних органів, мовні особливості, 
особливості сприймання, уваги, мислення, інтелекту. 

До третьої категорії властивостей відносяться емоційні характеристики 
і так звані структурні одиниці особистості (потреби, інтереси, мотиви, 
прагнення, установки, самооцінка тощо). 

Крім того, вирізняють потенційну та актуальну, або таку, що 
реалізується в діяльності, сфери особистості; базальні і програмовані 
властивості; психодинамічні і власне особистісні властивості. Між цими 
рівнями властивостей існує рівень психологічної організації особистості, 
тобто психологічний механізм формування, функціонування і розвитку 
особистих якостей індивіда. У процесі вирішення важливих соціально 
детермінованих завдань — пізнавальних, ціннісно-значущих, морально-
етичних, комунікативних — відбувається постійний розвиток особистості як 
системи. 

Характерною особливістю цього розвитку є його незавершеність, що 
виступає як одна з внутрішніх умов неперервного розвитку особистості. 

Якісні перетворення одних і тих самих властивостей особистості в 
процесі її розвитку називаються етапами. На кожному новому етапі раніше 
функціонуючі механізми входять до більш складних механізмів, зазнаючи 
суттєвих перетворень. На вищому рівні психологічної організації особистості 
досягається єдність, відповідність, погодженість між власне особистісними і 
психодинамічними, програмованими і базальними характеристиками 
індивіда. 

Особистість кожної людини характеризується лише їй властивим 
поєднанням кожної людини характеризується лише їй властивим поєднанням 
рис і особливостей, що визначає її індивідуальність.  

Індивідуальність — це поєднання психологічних особливостей 
людини, які створюють її своєрідність і відмінність від інших людей. Вона 
виявляється в особливостях темпераменту, характеру, переважаючих 
інтересах, якостях пізнавальних процесів, здібностях, індивідуальному стилі 
діяльності, мотивації тощо. 

Основним компонентом структури особистості, який має виключне 
значення в трудовій діяльності, є спрямованість, тобто система стійких 
мотивів, домінуючих потреб, інтересів, схильності, переконань, світогляду, 
які визначають поведінку особистості в мінливих зовнішніх умовах. 

Спрямованість через позитивну домінуючу мотивацію поліпшує 
психічний стан працівника, активізує його пізнавальні процеси і трудові дії. 
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Для розвиненої особистості характерним є високий рівень 
самосвідомості. 

Самосвідомість — це уявлення людини про себе, яке формується на 
основі самопізнання, супроводжується переживанням різних емоцій і 
зумовлює ставлення до себе. На основі поєднання знання про себе з певним 
ставленням до себе виникає самооцінка особистості. 

    Розрізняють глобальну, або недиференційовану, самооцінку особистості 
і часткову, коли оцінюванню підлягають окремі властивості особистості або 
сторони її діяльності. 

Самооцінка особистості як уявлення людини про себе може бути 
адекватною  або неадекватною. Неадекватність виявляється в завищенні або 
заниженні самооцінки відносно еталону, з яким особистість порівнює себе. 
Адекватна самооцінка, почуття самоповаги, оптимальний рівень домагань 
працівника виконують функцію саморегулювання у процесі праці. Таке 
саморегулювання здійснюється спеціальною системою, яка названа поняттям 
«Я». 

Саморегуляція у процесі праці пов’язана з посиленням або 
послабленням активності, самоконтролем і корекцією дій і вчинків, 
плануванням діяльності, виходячи з рівня домагань, необхідних затрат 
розумової і фізичної енергії, розвитку здібностей. 

Залежно від трудових досягнень формується ставлення до працівника, 
що дає йому підстави для високої самооцінки. У свою чергу, стійка, 
адекватна самооцінка є основою для формування таких рис особистості, як 
упевненість у собі, почуття власної гідності. 

Особистість людини характеризується як досить стійке утворення, що 
виявляється в послідовності і передбачуваності її поведінки. Разом з тим вона 
здатна до адаптації в мінливих соціальних умовах завдяки змінам у ціннісних 
орієнтаціях, установках, інтересах, мотивах, більш адекватному пізнанню 
об’єктивних закономірностей суспільного розвитку. Саме ці особливості 
людини необхідно враховувати під час проведення економічних реформ, 
технологічної трансформації виробництва, в управлінні,організації праці, 
плануванні розвитку персоналу і т. ін. 

Індивідуальні риси працівника найбільш повно виявляються в 
темпераменті, характері, здібностях і мотивах, пізнання і управління якими у 
конкретній трудовій діяльності створять умови для ефективної діяльності і 
реалізації творчого потенціалу організації. 

Індивідуально-психологічні відмінності між людьми залежать від 
динамічних особливостей їх психіки — рівня інтенсивності психічних 
процесів і станів, швидкості їх перебігу. Ці відмінності виявляються в 
загальній активності людини, її моториці, емоційності і відзначаються 
достатньою постійністю. Сукупність індивідуальних особливостей, які 
характеризують динамічну та емоційну сторони поведінки, діяльності і 
спілкування людини, називається темпераментом. 
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 Темперамент залежить від типу вищої нервової діяльності. Тип вищої 
нервової діяльності — це сплав вроджених та індивідуально набутих 
властивостей процесів збудження і гальмування. Такими властивостями 
нервових процесів є сила, врівноваженість і рухливість. Сила нервового 
процесу — властивість нервових клітин зберігати нормальну працездатність 
при значному напруженні збудження і гальмування. Врівноваженість 
процесів збудження і гальмування — це співвідношення їхньої сили. 
Рухливість нервових процесів характеризується швидкістю їх виникнення і 
зміни на протилежний процес. Залежно від поєднання відмічених 
властивостей І. П. Павлов виділив чотири типи вищої нервової діяльності: 
сильний неврівноважений; сильний врівноважений рухливий, сильний 
врівноважений інертний; слабкий. Тип вищої нервової діяльності є 
фізіологічною основою темпераменту. Сильному неврівноваженому типу 
нервової діяльності відповідає холеричний темперамент; сильному 
врівноваженому рухливому — сангвінічний; сильному врівноваженому 
інертному — флегматичний; слабому — меланхолічний. 

Людина холеричного темпераменту енергійна, неврівноважена, 
схильна до бурхливих емоцій, швидких рухів, різких змін настрою, 
пристрасна в роботі, здатна до лідерства. 

Сангвініку властиві висока психічна активність, врівноваженість, 
швидка зміна вражень, легкість і гнучкість у спілкуванні. 

Флегматик відзначається деякою повільністю, інертністю, стійким 
настроєм, постійністю і глибиною почуттів, розміреними діями і мовою, 
серйозністю, наполегливістю в роботі. 

Меланхоліку властиві сповільненість рухів, стриманість у мові, 
низький рівень психічної активності, схильність до глибоких переживань, 
замкненість, некомунікабельність. 

Властивостями темпераменту є екстраверсія — інтроверсія; емоційна 
стабільність — нейротизм. 

Екстраверсія проявляється в переважаючій спрямованості активності 
людини на навколишній світ, інтроверсія — на явища власного внутрішнього 
світу, на свої думки і переживання. Залежно від цих властивостей 
розрізняють екстравертів та інтровертів. 

Екстраверт — людина, зорієнтована на навколишній світ, 
безпосередня, активна, відкрита в емоційних проявах, імпульсивна, 
комунікабельна, гнучка в поведінці, оптимістична, рішуча. 

Інтроверт — людина, зорієнтована на власні почуття, стримана, 
замкнута, важко вступає в контакт з іншими людьми. При прийнятті рішень 
серйозна, не піддається емоціям. 

Емоційна стабільність характеризується стійкістю щодо зовнішніх 
впливів, нейротизм — високою реактивністю на зовнішні впливи. 
Емоційність характеризує особливості виникнення, перебігу і припинення 
різноманітних почуттів, афектів, настроїв. Основними характеристиками 
емоційності є вразливість, імпульсивність, емоційна лабільність, напруження, 
домінуючий емоційний статус (тривожність, страх, фрустрація, радість, гнів і 
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т. ін.). Емоційно стабільні люди не схильні до хвилювань, викликають довіру, 
стійкі до зовнішніх впливів, лідери. Нейротики — чутливі, тривожні, сильно 
переживають невдачі. 

У трудовій діяльності особливості темпераменту працівників 
виявляються в активності, емоційності, моториці. Активність 
характеризується рівнем енергійності, з якою працівник досягає поставлених 
цілей, переборює труднощі. Емоційність проявляється в емоційних реакціях, 
в швидкості зміни одного емоційного стану іншим. Особливості моторики 
виявляються у швидкості, ритмі, амплітуді і точності трудових рухів. 

Відмінності в темпераментах — це відмінності не в рівнях 
можливостей психіки, а в своєрідності її проявів. Кожний тип темпераменту 
має позитивні і негативні сторони. 

Позитивним для холерика є здатність зосереджувати значні зусилля 
протягом короткого часу, а недоліком те, що при тривалій роботі йому 
бракує витримки. Сангвінік відзначається високою працездатністю, швидкою 
реакцією, однак у нього швидко падає інтерес до роботи. Флегматик здатний 
довго і наполегливо працювати, але він не може швидко переключатися на 
інші завдання. Меланхолік відзначається великою витримкою, але повільним 
входженням в роботу. Для сильних рухливих типів характерний швидкий 
темп виконання роботи при недостатній увазі до підготовчих і контрольних 
дій. Інертні більш успішно виконують завдання, де потрібні повільні рухи; 
вони відзначаються пунктуальністю, завчасно планують свої дії. Особливості 
темпераменту виявляються і в розумовій діяльності, обумовлюючи шляхи і 
способи роботи, не визначаючи, проте, рівень досягнень. Розумові 
можливості людини створюють умови для компенсації недоліків 
темпераменту. Проте в деяких видах діяльності від властивостей 
темпераменту може залежати не тільки хід їх виконання, але й результат. У 
тих видах праці, які ставлять високі вимоги до темпу чи інтенсивності дій, 
індивідуальні особливості динамічних проявів психіки можуть бути 
фактором придатності чи непридатності людини до діяльності. У більшості 
професій властивості темпераменту не впливають на кінцеву продуктивність. 
Вплив їх може виявитися в екстремальних ситуаціях, коли надто рухливі 
люди швидко реагують (часто неадекватно), а інертні можуть розгубитися і 
не зреагувати, а також в індивідуальній діяльності підвищеної складності. 
Так, працівники з вираженою екстравертивністю, пластичністю, 
емоційністю, імпульсивністю успішно виконують роботу, пов’язану зі 
швидким сприйманням і переробкою інформації, прийняттям рішень. 
Працівники, для яких характерні інтровертивність, ригідність, тривожність, 
неемоційність, загальмованість, більш ефективно виконують регламентовану 
діяльність з усталеним алгоритмом, монотонні роботи та роботи, які 
вимагають точності рухів і дій. Недостатня психічна активність у них 
компенсується підвищеною точністю, чіткістю і акуратністю в роботі. 

Отже, властивості темпераменту виявляються в основному у 
своєрідності виконання роботи. Наявність у колективі особистостей різних 
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типологічних структур сприяє більш ефективній трудовій діяльності за 
умови, якщо завдання розподіляються з врахуванням цих особливостей. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1.Опишіть специфічні психологічні ознаки осіб різної статі. Кількість 

ознак для кожної статі — 10—15. Доцільно відобразити цей розподіл у формі 
таблиці.  

2. Прокоментуйте висловлювання Гофміллера: «Темперамент — 
добрий кінь, але поганий наїзник».  

3. Наведіть якомога більше афоризмів, прислів’ їв, що демонструють 
прояв типів темпераменту та їх відмінності.  

4. Наведіть приклади ситуацій, в яких яскраво розкриваються типи 
темпераменту людей (з власного досвіду, літератури, кінематографічного і 
театрального мистецтва). Доведіть належність учасників ситуацій до певних 
типів темпераменту. 

5. Надайте характеристику суб’єкта будь-якої діяльності (навчальної, 
професійної, розважальної і т. п.) з різними типами темпераменту.  

6.Уявіть, що ви викладаєте у п’яти групах студентів  
з таким розподілом типів темпераменту: 

   І група: ФТ = Х47 + С13 + Ф15 + М25; 
  ІІ група: ФТ = Х15 + С35 + Ф32 + М18; 
 ІІІ група: ФТ = Х25 + С40 + Ф17 + М18; 
 ІV група: ФТ = Х24 + С26 + Ф27 + М23. 
Поясніть, як такий розподіл може впливати на особливості навчання 

груп та специфіку викладання в кожній групі. Вкажіть ознаки, за якими ці 
групи відрізняються. Спрогнозуйте оптимальні для свого типу темпераменту 
стилі взаємодії з кожною групою. 
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Тема 5. Свідомість і підсвідомість 
( 2 години) 

 
••••Навчальна мета: скласти уявлення про роль свідомості та 

підсвідомості як основних функцій психіки у формуванні внутрішнього 
плану діяльності, навчитись відслідковувати прояв свідомих та несвідомих 
прагнень особистості та визначати можливість і доцільність змін у поведінці 
відповідно до мети діяльності та психічного здоров’я особистості. 

••••База знань: свідомість, атрибути свідомості (переживання, пізнання, 
відношення), підструктури свідомості (структури, рівні, якості, динаміка, 
функції), свідома поведінка, когнітивна складова свідомості, афективна 
складова свідомості, психомоторова складова свідомості, свідомість, 
підсвідоме, передсвідоме, несвідоме, колективне несвідоме, психоаналіз, «я», 
«над я», «воно», лібідо, танатос, транзакційний аналіз, «дорослий», «батько», 
«дитина», ментальність, менталітет, мінімізація негативної аферентації, 
психологічний захист, система захисних психологічних бар’єрів, 
інформаційні механізми захисту, заперечення, придушення, раціоналізація, 
витискування, стабілізаційні механізми захисту, сублімація, катарсис, 
проекція, ідентифікація, заміщення, сон і сновидіння, втеча, «мішень», 
пристосування, рефлексія, самоактуалізація, інсайт, інтуїція. 

••••Вміння, що формуються, мають сприяти здатності: 
♦ надавати точне визначення понять «свідоме» і «несвідоме», 

називати і характеризувати їх основні ознаки, пояснювати їх специфічну 
роль в управлінні поведінкою людини, наводити приклади прояву свідомого 
і несвідомого у поведінці суб’єкта діяльності; 

♦ пояснювати роль психологічних захистів у підтримці структури «Я» 
особистості, називати і характеризувати основні типи і види психологічних 
захистів, наводити їх прояви, вирізняти усвідомлене і неусвідомлене 
вдавання до психологічного захисту в конкретних ситуаціях, визначати 
доцільність використання того чи іншого психологічного захисту у 
конкретних ситуаціях з точки зору ефективності діяльності та збереження 
психічного здоров’я; 

♦ описувати загальну структуру регуляції поведінки суб’єкта діяльності, 
пояснювати структуру свідомості в концепціях З.Фрейда (З. Фройда), К.Юнґа і 
Е.Берна, здійснювати аналіз конкретних ситуацій, використовуючи загальну 
схему психічної регуляції або будь-якого із зазначених проявів, вибирати 
оптимальний спосіб поведінки суб’єктів діяльності в цих ситуаціях. 

5.1. Коментар до теми 

Вищим рівнем психічного відображення, властивим лише людині, є 
свідомість. Вивчення теми «Свідомість і підсвідомість» має дуже важливе 
значення для організації та здійснення будь-якої діяльності, в тому числі й 
професійної, оскільки свідомість — це не просто образ дійсності, а 
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особлива форма психічної діяльності, зорієнтована на відображення і 
перетворення дійсності. Дана тема розглядає взаємодію свідомості та 
підсвідомості, засоби психологічного захисту, те, як вони впливають на 
діяльність в цілому і навчальну зокрема, а також способи подолання 
психологічного захисту в тих ситуаціях, коли вони надмірно 
стереотипізують поведінку і стають на заваді виробленню нових, 
нестандартних поведінкових стратегій. 

Вивчення даної теми може ускладнюватися деякими обставинами. 
Зокрема — у традиційній вітчизняній психології (і відповідних підручниках) 
даній темі приділялось дуже мало уваги. Невідступне дотримання визнаних 
постулатів діяльнісного підходу, що широко застосовувався у вітчизняній 
психології радянських часів, висувало на перший план вивчення діяльності 
як основної передумови особистісного розвитку. У здійсненні психічної 
регуляції діяльності провідна роль відводилась свідомості та самосвідомості. 
При цьому роль несвідомих прагнень особистості вважалась несуттєвою. 

Так, дійсно, діяльність людини у звичайних умовах є свідомою. 
Водночас окремі її елементи здійснюються несвідомо або напівсвідомо, 
автоматизовано. В житті людини формуються складні звички, вміння і 
навички, в яких свідомість одночасно і присутня, і відсутня. Будь-яка 
автоматизована дія має неусвідомлений характер. Хоча, зрозуміло, не кожна 
неусвідомлена дія є автоматизованою.  

Несвідоме проявляється в імпульсивних діях, коли людина не дає 
собі ради: в наслідках своїх учинків, у тій інформації, що накопичується 
протягом життя і осідає у пам’яті як досвід (особливо досвід, отриманий в 
ранньому дитинстві), у психологічних настановленнях (рос. — 
установках), у творчості, інтуїції та ін. 

Поняття «несвідоме» було свого часу введене до наукового вжитку Ф. 
Ніцше і надалі розроблялось класичним психоаналізом (З.Фрейд), глибинною 
психологією (К. Юнг) та багатьма прихильниками неофрейдизму. 

На сьогодні для детального вивчення даної теми пропонується 
використовувати сучасні підручники з психології, в яких ця тема 
розкривається найбільш повно, а також вивчати широке коло зарубіжної 
літератури. 

Сучасна освічена людина разом із професійно необхідними уміннями 
повинна володіти також вміннями і навичками саморегуляції, самостійного 
вирішення внутрішніх проблем та їх запобігання. Застосування ж цих 
знань у практичному житті має бути спрямоване на організацію 
конструктивної взаємодії з оточуючими людьми, соціально доцільні форми 
реалізації власних потреб, запобігання небажаної маніпуляції собою з бо-
ку людей тощо. 

Визнання безумовної важливості даної теми для оволодіння 
вміннями і навичками ефективної реалізації діяльності та управління нею, 
незважаючи на згадані перешкоди, і зумовило її включення до 
теоретичного і практичного вивчення. Відповідно до виділених ключових 
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умінь, якими слід оволодіти в процесі вивчення даної теми, нижче 
пропонується ряд завдань. 

Літератури для вивчення цієї теми дуже багато — від Ф.Ніцше і до 
сучасних теорій особистості аналітичного спрямування. Проте не завжди це 
надасть можливість орієнтуватись саме в практичних аспектах управління 
діяльністю, що становить певні труднощі.  

Згідно із 3. Фрейдом, людина конфліктна за своєю природою. Він 
показав, що існування людини пов'язане з постійним напруженням і 
подоланням суперечності між біологічними потягами і бажаннями 
(насамперед сексуальними) та соціокультурними нормами, між 
підсвідомістю і свідомістю (детальніше див. теорію особистості Фрейда). 

В яких відносинах перебувають свідомість і підсвідомість? 
Мозок людини дволикий. Одна сторона мозку свідомість - є вищим 

рівнем психологічного відображення світу людини, властивим тільки людині. 
Вона є відображенням діяльності за допомогою відчуттів і 

абстрактного мислення. Структурними елементами свідомості є також 
емоції, воля, самосвідомість, інтуїція. 

Людині і тільки їй властива вища форма вияву свідомості - понятійне 
мислення. 

Свідомість властива людині функція головного мозку, яка полягає у 
відображенні об'єктивних властивостей і явищ навколишнього світу, 
процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій у попередньо уявленому 
накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні взаємовідносин 
людини з природою і соціальною дійсністю. 

Найважливіші характеристики свідомості такі: 
- здатність акумулювати знання про навколишній світ на основі 

пізнавальних процесів: відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви; 
-  чітке розрізнення "Я" і "Не-Я" людини. Людина - єдина з живих 

істот, здатна здійснювати самопізнання, вивчати і досліджувати саму себе; 
- забезпечення цілеспрямованої діяльності людини. До функцій 

свідомості належить формування мети діяльності. При цьому зважуються її 
мотиви, приймаються вольові рішення, береться до уваги перебіг дій, 
вносяться корективи тощо; 

-  наявність у її складі певного ставлення до когось або чогось, яке 
виявляється в почуттях, які можна назвати індикаторами міжособистісних 
стосунків. 

Однак свідомість не варто ототожнювати з усією психікою. Це 
особливий психічний процес або їх сукупність. Крім свідомих форм 
відображення діяльності, для людини характерні такі, що перебувають 
немовби за "порогом" свідомості, не досягають належного ступеня 
інтенсивності або напруженості, щоб привернути увагу. Психічна діяльність 
може не перебувати у фокусі свідомості, не досягати рівня свідомості або 
опускатися нижче порога свідомості. Це і є підсвідоме. 
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Підсвідоме - сукупність психічних явищ, станів і дій, яких немає у 
свідомості людини, що лежать поза сферою розуму, непідзвітні їй і 
принаймні в певний момент не піддаються контролю. 

Протистояння цих двох аспектів психічного життя людини і утворює 
одвічну двоїстість людської природи. Насамперед двоїстість зумовлена тим, 
що як істота розумна людина належить до царства свободи, але як істота, 
здатна відчувати, включена у сферу необхідності. Відповідно до цього, 
психіка людини начинена думками дискурсивного характеру (опосередковані 
розумом, глуздом, логікою) і думками, просякнутими почуттями (чуттєві, 
споглядальні думки), які відображають органічні відчуття. Перші з них, 
відображаючи свідомий рівень психіки, і, маючи певну спрямованість, 
функціонують в одному режимі - духовні пошуки, сподівання, вищі 
переживання, а інші - - фізичні, тілесні, органічні відчуття й емоції - 
відображають несвідомий рівень психіки, мають іншу спрямованість і 
потребують умов свого існування в іншому режимі. 

Якщо міркувати про ці дві сфери психічного життя людини за їхніми 
звичними виявами, то складається враження, що ці два світи живуть за 
власними законами, окремо один від одного, і мають своїм виміром 
абсолютно різні системи координат і, як наслідок, один з одним не 
стикаються і майже завжди стоять один проти одного. Наведемо приклад. 

Підсвідомість живе інстинктами і задоволеннями, свідомість - раба 
умовностей (звідси вислів: людина доти людина, доки не пов'язана 
умовностями). Свідомість розмовляє мовою моралі, а підсвідомість - мовою 
пристрастей; свідомість намагається жити духовними сподіваннями, 
душевними поривами, а підсвідомість орієнтована на задоволення і потяги; 
свідомість "прагне ангела", підсвідомість "кличе диявола". Відчайдушне 
бажання ясності, ідеалу, що походять "з неба", зіштовхується в душі з 
покликом нерозумності, що йде знизу, з глибин людської душі, і тягне її в 
безодню пристрастей. 

Що розуму видається ганьбою, то серцю - цілковитою красою. 
Жодній уяві не придумати такої кількості суперечливих почуттів, які 

зазвичай уживаються в одному людському серці. "Якби Бог, створюючи світ, 
запитав би в мене поради, я б підказав йому, як облаштувати Всесвіт 
простіше", - з гумором зазначив свого часу Альфонс Мудрий. 

Однак може саме неоднозначність людини, наявність у неї контрастів, 
суперечностей, багатого спектра думок, почуттів, переживань і робить її 
непередбачуваною і загадковою, що стимулює цікавість до неї як до 
феномену, який ніколи не вичерпає своєї тайни. 

Як без протилежності нічого не виявляється, як не може існувати один 
сам по собі полюс магніту, як вище не стоїть без нижчого, як, за словами Ф. 
Ніцше, не буває чудової поверхні без жахливої глибини, так не можуть 
існувати одна без одної свідомість і підсвідомість. Як сутність предмета 
пізнається через його тінь, так і справжня сутність людини пізнається у 
єдності свідомості та підсвідомості, пов'язаних поміж собою тисячами, на 
перший погляд, невидимих ниток. 
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Певною мірою конфлікт між цими двома сферами психіки людини 
неминучий, оскільки, як уже зазначалося, підпорядковуються вони різним 
законам. Тією самою мірою неминуча і взаємодія між ними, оскільки одне 
без одного існувати не можуть. 

Перш за все конфлікт виникає під час оцінювання ситуації - 
підсвідомість оцінює ситуацію з позиції своїх бажань (дивиться, що 
приносить задоволення, а що - ні), а свідомість - з позиції установок або, 
інакше кажучи, зі світоглядних позицій (що правильно, а що неправильно; 
що добре, а що погано). Звісно, зазвичай перемагає перше, тобто 
підсвідомість, а свідомості доводиться все це виправдовувати. 

На думку 3. Фрейда, підсвідомість - це місце, де, власне, все життя 
людини і відбувається. Там локалізуються всі базові "центри", звідти 
здійснюється управління життям і діяльністю організму, там затаїлися всі 
наші динамічні стереотипи, визрівають домінанти, звідти, власне, і виходить 
все наше психічне життя. 

Саме підсвідомість здебільшого і "думає", хоча це не ті думки, які ми 
вимовляємо або можемо вимовити словами, це, радше, думки, які є нашим 
дотриманням динамічних стереотипів, і ті, які є домінантами нашої 
поведінки. Свідомість тільки супроводжує, пристосовується до тих 
справжніх наших думок, які нам докорінно не відомі, які живуть у нас на 
правах невиразних відчуттів, ледь уловимих внутрішніх порухів. 

Саме ці думки всіма засобами, видимими і невидимими, наша 
свідомість намагається обминати, а якщо не може цього зробити, то 
пригнітити, оскільки вони вибивають нас зі звичної колії, що викликає 
тривогу, тоді як ми намагаємося уникнути її, щоб зберегти душевну 
рівновагу. Однак ці невиразні відчуття, що виявляються у вигляді помислів, - 
як сокровенний шепіт душі, що звучить безперервно і перебиває всі інші 
голоси, що йдуть від свідомості (так звані правильні голоси), які 
віддзеркалюють норми, правила родинного виховання, а також стандарти і 
вимоги соціуму. 

«Бувають люди, у яких світло гірше за пітьму.» - Гностичне Євангеліє 
Отже, керуючись страхом та ідеологією міщанського устрою - "як би 

чого не сталося", люди не воліють говорити про ці невиразні відчуття, що 
відображають їх справжні бажання і наміри, бояться усвідомити їх джерело. 
Насправді, вони бояться, щоб ці темні, невиразні почуття й відчуття, коли 
вони їх усвідомлять, не перетворилися для них у насильницькі імпульси і не 
поневолили їх. Однак утримання їх у "залізному кулаці" призводить до того, 
що це, врешті-решт, виморює і тіло, і душу людини, і може спричинити її 
психічне і моральне виснаження, або невроз, а вона і не знатиме, в чому 
причина її негараздів. Якщо, скажімо, в особистості виникають бажання, 
несумісні з основними моральними вимогами, то вони, задля свого 
задоволення, пробиватимуть собі шлях в обхід свідомості і так почнуть 
впливати на поведінку особистості, глибинний зміст якої буде прихований 
від неї. І з верхнього "поверху" своєї свідомості особистість буде розглядати 
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та осмислювати свою поведінку, не здогадуючись, що в "підвалі" поселився 
привид, з волі якого відбуваються події. 

Вони можуть виявлятися в різних формах повсякденного життя 
людини - обмовках, снобаченнях, у вигляді символів. Твори мистецтва, 
літератури, за 3. Фрейдом, - це символізація витіснених з "підпілля" 
підсвідомих потреб. 

Необхідно зазначити: людині важко визнати, що хід її життя і життя 
тих, хто її оточує, визначається найменш усвідомленими думками і 
вчинками; тому належну увагу слід приділяти підсвідомим імпульсам, бо 
вони впливають на психологію людини набагато більше, ніж свідомість. 

За ту людину радіють демони, яка приховує свої потаємні помисли, 
наголошують релігійні авторитети. "Не бійся плоті, і не люби її. Якщо ти 
боїшся її, вона пануватиме над тобою, якщо ти полюбиш її, вона тебе 
поглине", - йдеться в гностичному Євангелії. 

Чим зумовлений вплив цих помислів на психіку людини? Що наділяє 
їх такою силою? Причина такого стану речей у тому, що людина пересічна 
укорінена в матерії, а відповідно не може стикатися зі світом духовним, їй 
"не до нього"; цей світ надто відрізняється від того, до чого вона звикла, чим 
постійно живе, що визначає її стандарти життя. Іншими словами, серце її 
приліплене до земних благ, і це для неї закриває перспективу, шлях до 
прийняття "Благості Божої", під впливом якої людина насправді здатна 
переродитися духовно і реалізувати свою людську сутність. 

«У презирстві до земного впевнений ваш дух, але не ваше єство; а воно 
найсильніше у вас. І тепер соромиться ваш дух, що він догоджає вашому 
єству, і скрадається шляхами брехні й обману, щоб не зустрітися зі своїм 
соромом.» - Ф. Ніцше 

Що залишається робити в такій ситуації? Налагодити співробітництво 
між підсвідомістю і свідомістю, щоб вони працювали в унісон, як показано 
на прикладі взаємодії лівої і правої півкуль мозку. Вони повинні взаємодіяти, 
взаємодоповнювати одна одну. Свідомість має думати над тим, що хоче 
повідомити їй підсвідомість. Не піддаючись впливу імпульсів, які весь час 
надходять із підсвідомості і стимулюють зміни, людина не могла б 
розвиватися, не могла б усвідомлювати себе і не була б життєздатною. Саме 
правильне розуміння й усвідомлення імпульсів, які надходять із нижнього 
поверху психіки, і стимулюють зміни в особистості; людина весь час 
піддається змінам і ці зміни є всепроникними, як би ми від них не 
захищалися. 

Хай там як, одне можна сказати напевно: за допомогою свідомості 
необхідно висвітлити всі темні бажання та прагнення, щоб вони вийшли 
назовні і не тяготили душу. Це можливо за умови, коли ми їх пізнаємо, і, як 
наслідок, - вони втратять свою силу, активність і вплив на нас. Після цього 
людині буде дихатися легше: один раз відмовишся від пригнічення, і тягар 
нарешті спаде. 

Якщо мислити за допомогою аналогії, то взаємодію свідомості і 
підсвідомості можна передати так. 
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За влучним спостереженням A.B. Курпатова, свідомість, 
висловлюючись фігурально, - це рафіновані інтелігенти, які багато 
розмірковують, живуть в ілюзорному умоглядному світі, де створюються 
тільки версії подій, а про справжні причини явищ ніхто не здогадується і 
здогадатися не хоче. 

«Мораль - це хизування людини перед природою.» - Ф. Ніцше 
Підсвідомість - це "пролетаріат", якому не властиві розмірковування і 

який приймає рішення спонтанно. Тут панують досить жорсткі порядки, 
теоретиків не люблять, а люблять практиків1. Тон підсвідомому, як правило, 
задають емоції та почуття, тому вона (підсвідомість) така безпосередня, 
рефлективна, вразлива і саме вона дає оцінку сказаному, почутому, 
побаченому. На цьому різні людям легше сприймати те, що не потребує 
спеціальних знань: як вони бачать і чують, так і мислять - здебільшого 
інерційно, оскільки людям набагато зрозуміліше все звичне. Специфіка 
людського сприйняття полягає в тому, що і зорові, і слухові сигнали 
спочатку надходять у нижні "поверхи" психіки, тобто в підсвідомість, 
викликаючи найпростіші емоції. В цьому плані мозок реагує незалежно від 
нашої волі. Інформація яку несуть з собою зорові, слухові, нюхові та 
тактильні сигнали, містить у собі такий арсенал природної переконливості, 
який сильніший за слова, переконання і волю, сильніший за очевидність. Ця 
переконливість - незаперечна, нездоланна, "входить у нас подібно до того, як 
входить у наші легені разом з повітрям запах" (як писав П. Зюскінд у 
"Парфумері"). Вона заповнює наш чуттєвий світ повністю і може витіснити з 
нашої голови звичні переконання й уявлення, на яких вони тримаються. Саме 
ця інформація запускає, будить враження (а враження для людини завжди 
більше за переконання), на основі чого формується ставлення до почутого, 
сказаного, побаченого. Іншими словами, у своїх роздумах стосовно почутого 
і побаченого ми маємо тенденцію виходити майже виключно в того, що ми 
відчуваємо відносно цього. 

Відверто кажучи, в нашому житті так мало розумного і свідомого, що 
практично все, що робить людина, не кривлячи душею, можна віднести до 
наслідків роботи підсвідомого. Ми з вами живемо у світі, в якому надаємо 
перевагу чомусь, керуючись емоційними уподобаннями ("подобається" - "не 
подобається"), а не вільним вибором. Ми сприймаємо довкілля на 
емоційному рівні. Більшість із нас реагує на будь-яку інформацію суто 
емоційно. Таке реагування не потребує попереднього аналізу. Прості реакції 
на зразок "подобається" - "не подобається", "приємно" - "не приємно", 
"довіряю" - "не довіряю" внаслідок свого адаптивного характеру часто 
виникають раніше, ніж усвідомлення й обдумування того, що відбувається. 

Отже, уявімо собі, що всередині нашої психіки активізувалась якась 
потреба (зародилась якась домінанта) або порушився якийсь динамічний 
стереотип (умовно кажучи, звичка реагування). Наслідок цих "зрушень" 
такий: збуджується підсвідомість - виникає дискомфорт, а у зв'язку з чим - не 
зрозуміло. Наші переконання і світоглядні установки (свідомість), 
відчуваючи збурення "знизу" (підсвідомість), починають гарячковий рух. 
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Різноманітні інстинкти, потреби та емоції чинять на свідомість активізуючу й 
одночасно паралізуючу дію. Думки і переживання починають ніби носитися 
по свідомості, збиваючись у тісні купки. Інші думки і переживання, завдання 
яких закликати до порядку і спокійно розібратися, в чому справа (це наш 
здоровий глузд), навпаки, впадають у повну каталепсію і знерухомлюються. 
Емоції та почуття, те, що споконвічно міститься у глибинах людської душі і 
характеризує її істинне обличчя, викликані збуреними центрами 
підсвідомості, "ломляться у двері свідомості", котра, у свою чергу, 
абсолютно не "розуміє" істинної причини такого збурення. А якийсь привід 
їй треба знайти, тут якраз вона і виявляє ініціативу, підшукуючи всі можливі 
та неможливі причини (люди завжди видумують міфи для пояснення своєї 
поведінки). 

Кажуть, що в історії людства не було жодної війни, причини 
виникнення і цілі якої не були подані призвідниками та їх ідеологами в 
спотвореному фальсифікованому вигляді. Так і наша свідомість, збурена 
тими самими інстинктами і потягами, намагається не тільки задовольнити 
запити підсвідомості, яка є їх "вотчиною", а й на додаток до всього 
виправдати їх та надати їм законну форму. В цьому розумінні свідомість 
поводиться як "політична повія" і, підштовхувана позицією "як би чогось не 
трапилось", кон'юнктурно обслуговує незадоволеність підсвідомості, 
причому настільки "успішно", що створює в підсвідомості ще більше 
напруження. 

Всі наші думки і міркування, установки і життєві принципи, всі вони, 
"перелякані" збуренням, яке виникло в підсвідомості, вмить вишиковуються 
в довгу чергу, щоб "задобрити" незадоволеність підсвідомості, що, звичайно, 
є фатальною помилкою. 

Закон всесилий, та влада нужди сильніша, писав Й. Гете. Якщо 
висловлюватися більш послідовно, то можна сказати й так: нужда не просто 
сильніша, за необхідності вона і змінює сам закон, і його принципи ставить 
собі на службу. 

Наведемо приклад. Настав час звичного приймання їжі і збудився 
відповідний динамічний стереотип. Що далі? Всі наші думки спрямовуються 
в цей бік. Тематика нашого мисленнєвого процесу - їжа. Ми думаємо, про те, 
що і де можна поїсти. Після того, як уся ця потужна і струнка мисленнєва 
когорта сформована з "поважних" складових свідомості, починається 
відповідна робота: пошук і поглинання їжі. 

Ще більшою мірою це стосується іншого базового інстинкту людини - 
сексуального. 

Ми досить детально описали те, що можна назвати нашою свідомістю і 
підсвідомістю. Крім того, ми побачили, що ці два рівні, які становлять 
психіку людини, перебувають один з одним у досить складних відносинах. 
Проблему цих відносин допомагає вирішити знання основних принципів 
роботи мозку і ролі у всьому цьому нашого інстинкту самозбереження. 
Останній - майже містична сила, яка використовує будь-яку можливість, щоб 
реалізувати свої цілі. З одного боку, йому повністю належить вся наша 
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підсвідомість, де він єдиний і стовідсотковий володар. З іншого боку, ніщо не 
заважає йому встановити гегемонію і у сфері свідомості, тільки тут будуть 
свої, досить суттєві особливості. 

Якщо підсвідомість відповідальна за реалізацію найпростіших і 
одночасно життєво важливих потреб організму, то свідомість, навпаки, 
рухається до вищих цілей. Однак і тут працює той самий неспокійний і 
невгамовний інстинкт самозбереження. 

Отже, якщо на рівні підсвідомості інстинкт самозбереження вирішує 
завдання біологічного виживання, то у свідомості перед ним є інша мета - 
соціальне виживання. Бажання набути високого статусу і схвалення, 
визнання і поваги, високих прибутків і успіху у протилежної статі, пізнати 
істину, створити шедевр - все це робота інстинкту самозбереження з 
"матеріалом" свідомості. 

Тут він захищає "статус", "авторитет", "роль" і, відповідно, все, що їх 
стосується. Сперечатися у сфері свідомості з завжди тривожним інстинктом 
самозбереження, що весь час за щось бореться, неможливо. Він застерігає, 
він вимагає від нас, щоб ми захищалися. Віртуальні наші вороги чи реальні - 
його не цікавить. За великим рахунком, уся свідомість - це одна велика 
віртуальна реальність, а наша поведінка - причому вся, включаючи думки і 
почуття, емоції і переживання, - керується не здоровим міркуванням, а 
підсвідомістю. 

Люди володіють тільки ілюзією свідомості. Нам часто тільки здається, 
що ми діємо свідомо. Насправді ми перебуваємо в полоні своїх звичок, 
домінант, стереотипів поведінки й упереджених думок, які базуються в 
підсвідомості і супроводжують нас повсюди. 

Природа людини всюди однакова: люди відрізняються звичками, писав 
Конфуцій. 

Отже, оскільки наша свідомість майже завжди тенденційна, збурення, 
яке виникає в підсвідомості, завжди знаходить собі у свідомості все 
необхідне для того, щоб ще більше роздмухати багаття пристрасті. 

Нам слід було б добре з'ясувати ці механізми, які фактично керують 
нашою поведінкою; з'ясувати і засвоїти, щоб самою своєю поведінкою 
встановити над ними надійний контроль. Все це і буде предметом нашого 
дослідження у подальших розділах. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1.Сформулюйте підсумки і висновки до теми. 
2.Сформулюйте письмово відповідь на запитання: Що нам дає для 

практичної діяльності спілкування, основної професійної діяльності та 
діяльності навчання знання про колективне несвідоме? 

3.Запропонуйте письмово коротко (1—2 позиції) своє особисте 
ставлення до вивченого теоретичного матеріалу та запитання до викладача з 
метою обговорення в процесі практичних занять. 
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Тема 6. Дослідження й оцінка особистості 
( 4 години ) 

•Навчальна мета: навчитись проводити найпростіше психологічне 
обстеження й оцінку особистості.  

•База знань: вимірювання, вимірюваність психологічних властивостей, 
прогнозування, психодіагностика, інтерпретація, оцінка особистості; 
психодіагностичні методи; діагностична бесіда; валідність методики; 
надійність методики; стандартизованість методики; психологічний прогноз; 
статистичний прогноз; прогнозування критерію; клінічний прогноз; 
психограма; психологічна характеристика; карта особистості (за К. К. 
Платоновим), схема вивчення особистості (за Ю. Чуфаровським); 
вимірювальні шкали (кількісна, порядкова, шкала відносин); математико-ста-
тистичні методи обробки даних (розрахунок середніх, відсотків, оцінка 
дисперсії, статистичне відхилення, коефіцієнти рангової кореляції, рівні 
статистичної значущості).  

•Вміння, що формуються. В ході вивчення даної теми студент має 
навчитись: 

♦ вказувати значення і проблеми вимірювань в психологічному 
дослідженні, пояснювати вимірюваність різних психологічних властивостей 
особистості; 

♦ називати і характеризувати основні процедури психологічного 
дослідження особистості; 

♦ називати і розрізняти шкали вимірювань психологічних властивостей 
особистості, наводити приклади психологічних властивостей, що можуть 
бути виміряні певними типами шкал; 

♦ наводити і характеризувати параметри якості психодіагностичної 
методики (валідність, надійність), пояснювати необхідність її 
стандартизованості; 

♦ складати психологічну характеристику індивіда; 
♦ оцінювати психологічну придатність індивіда до професійної 

діяльності через діагностичну бесіду; 
♦ проводити найпростіше статистичне опрацювання даних 

психологічного дослідження.  

6.1. Коментар до теми 

У психології оцінка особистості здійснюється за допомогою 
психодіагностичних методів (тестів). Останні спрямовані на кількісну та 
якісну кваліфікацію індивідуально-психологічних відмінностей.  

Умовою достовірності результатів тесту є його валідність, надійність 
та стандартизованість. Надійною вважається методика, що забезпечує 
точність вимірювання, і результати якої є стійкими до дії сторонніх 
випадкових факторів. Тест є валідним, якщо вимірює те, для виміру чого 
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створений. Стандартизація передбачає уніфікацію процедури тестування, 
підрахунку та інтерпретації результатів. А це вимагає побудови тестових 
норм.  

Оцінка особистості з використанням психодіагностичних методів 
застосовується у багатьох сферах суспільної практики. Однією з таких 
галузей є профвідбір, добір персоналу.  

Широкомасштабне використання тестів у цій сфері розпочалося у 
США під час Першої світової війни. У той час психологічне тестування 
пройшли більше мільйона військовослужбовців, яких на підставі цих 
результатів розподіляли за військовими спеціальностями. Після демобілізації 
психологи стали використовувати напрацьовані методи у цивільній сфері.  

Було очевидно, що для успіху у певній професійній діяльності 
необхідний комплекс психічних властивостей. Будь-який роботодавець, 
наймаючи працівника, враховує його психологічні характеристики. Але в 
цьому випадку психологічна оцінка здійснюється тільки на підставі 
здорового глузду того, хто наймає. Цього не завжди достатньо. Крім того, 
значну роль у такій оцінці відіграють особисті, часто неусвідомлювані 
уподобання, симпатії, стереотипи, забобони роботодавця. Більш точну та 
обґрунтовану психологічну оцінку можна отримати за допомогою 
спеціально створених для цього психодіагностичних методів.  

При профвідборі одним із найперших постає завдання визначення 
психологічних характеристик, що вимагаються діяльністю від працівника. Їх 
систематизований опис називається психограмою професії. Психограму 
складають на основі психологічного аналізу професійної діяльності. Первинні 
дані щодо професійної діяльності можна отримати за допомогою 
спостереження, бесіди, опитування. Спочатку потрібно детально визначити 
завдання діяльності — описати, що саме вимагається діяльністю. Для цього 
рекомендується використати системний аналіз, розглянути досліджувану 
діяльність як включену в діяльність організації. Це дозволяє визначити 
потрібні та непотрібні працівнику психічні властивості й уміння. Наприклад, 
від психіатра вимагається ґрунтовне знання анатомії. Але аналіз завдань та 
функцій, котрі він виконує, показує, що ці знання ніколи не застосовуються.  

Визначення психологічних характеристик, що забезпечують успішне 
виконання кожної задачі діяльності — дуже відповідальний і важкий крок. 
Щоб зробити це точно, потрібні спеціальні емпіричні дослідження, але на 
практиці це не завжди можна здійснити. Далі, якщо є можливість, потрібно 
розробити тести для виміру психічних властивостей, вказаних у психограмі 
професії. Якщо такі тести вже існують, потрібно емпірично перевірити їх 
валідність для добору працівників саме на таку роботу. Якщо провести 
подібне дослідження неможливо, залишається, засновуючись на власних 
знаннях та досвіді, підібрати психодіагностичні методики, що діагностують 
вказані у психограмі властивості.  

Наукове дослідження психології особистості як дійсного (а не уявного 
лише) предмету вивчення, як унікальної, неповторної і цілісної системи, 
єдності, являє собою дуже велику проблему. Справа в тому, що сучасна наука 
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не має головного - методу, який був би адекватним даному предмету. Метод 
виступає центральною ланкою всієї проблеми психології особистості, оскільки 
він є не лише засобом отримання наукових емпіричних фактів. Метод являє 
собою ще й засіб втілення наукового знання, спосіб його існування і 
зберігання. 

Дане концептуальне розуміння методу дозволяє уявити собі логічно-
послідовну схему дослідження: уявлення дослідника про психологічну 
природу особистості, які виникли в нього на підставі житейських фактів, 
засвоєних теоретичних знань та усвідомлення власного життєвого досвіду, 
зустрічаючись з новими фактами І новим досвідом, породжують проблему. її 
вирішення вимагає нових наукових емпіричних фактів, і метод з'являється, як, 
з одного боку, опредметнення уявлень, з іншого - як відображення проблеми, а 
ще з іншого - як ідеальна технологія, адекватна за своїми ключовими 
параметрами тій системі, яка має вивчатися, - тобто особистості. 

Отримані під час застосування такого методу наукові (не житейські!) 
факти теоретично узагальнюються дослідником, порівнюються з попередніми 
уявленнями, результатами досліджень інших авторів, І тоді виникають нові 
уявлення і нові проблеми. Ця логічна схема, що чітко відображає концепцію 
методу як такого, майже зовсім не реалізується в дослідженнях особистості. 
На кожній її ланці маємо розриви і невідповідності. Так, цілісність, 
унікальність, єдність особистості визнається ЇЇ сутнісними (атрибутивними) 
ознаками практично всіма серйозними дослідниками. Але це уявлення дивним 
способом опредметнюється саме в часткові, уривчасті методики дослідження 
окремих (при цьому - штучно відокремлених) її елементів, І те класичне 
положення, що сума окремих частин ніколи не дорівнює цілісності, зовсім не 
враховується. Загальновизнаною є й така атрибутивна ознака особистості, як 
активність, що всупереч реактивності означає можливість особистості 
існувати, виходячи з власних цілей та ідеалів, а не лише відповідати на 
подразнення. Але чому ж це знання "опредметнюється" виключно у стимул-
реактивних методах і методиках, до яких слід віднести і тести, і експеримент у 
його класичному вигляді, і різні форми опитування? Ця ж проблема 
спостерігається у дослідженні розвитку. Знову вихідні уявлення про складний 
процес саморозвитку, гетерогенність його механізмів втілюються у виключно 
"зрізові" методичні процедури, які лише констатують особливості даного 
конкретного моменту і ніяк не відкривають механізмів. 

Відсутність методу, адекватного вихідним уявленням та об'єкту 
дослідження, породжує скепсис і розчарування та примушує дослідника 
добудовувати свої вихідні позиції самому, тобто шукати відповіді на 
поставлені питання не в об'єкті дослідження, а в книжках та власному досвіді. 
Це, як бачимо, дуже далеке від наукового пізнання. 

Дуже типовий і яскравий приклад - Гордон Олпорт і його робота по 
створенню теорії особистості. Олпорт належить до тих небагатьох 
персонологів, які розуміли дійсно ключове значення проблеми методу у 
теоретизуванні з приводу природи особистості і віддавали собі звіт про 
існуючу вражаючу суперечливість між теоретичними уявленнями і способом 
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зібрання емпіричних фактів, а отже, - і їх реальною цінністю. Він найбільш 
чітко І яскраво визначає істотними ознаками особистості цілісність і 
унікальність, і робить такий необхідний крок у бік розробки адекватних цим 
атрибутивним ознакам методів. 

У Г.Олпорта ми зустрічаємо розподіл всіх існуючих методів 
дослідження особистості на дві полярні групи - номотетичні й ідеографічні. І 
цей розподіл виявляється настільки важливим, що, як доводить автор, йому 
відповідають два різні теоретичні підходи до вивчення особистості, які 
отримують ті самі назви, ідеографічний (морфогенетичний) підхід полягає у 
спробі досліджувати особистість як унікальну цілісність і передбачає 
застосування відповідних методів і методичних процедур. 

Номотетичний підхід є, власне, традиційно існуючим напрямом - коли 
особистість штучно розкладається на складові, і якісь узагальнення 
намагаються отримати лише за допомогою набору великої кількості 
результатів, щоб вони стали статистично достовірними. Олпорт все зрозумів 
вірно, але у реальних своїх емпіричних дослідженнях використовував саме 
останній, номотетичний метод, і тому його наукові тексти читаються, як 
драматичні твори: ми відчуваємо, як важко йому ставати на той же шлях, який 
він критикує - отримувати узагальнення не від емпіричних даних, а завдяки 
власним роздумам. 

Г.Олпорт не зміг створити методу, який опредметнив би його вихідні 
уявлення, і в цьому - його дійсна проблема. Вона, однак, є загальною для 
психології особистості. Більшість вчених вбачає її рішення у редукціонізмі: 
оскільки особистість - надто "завеликий" об'єкт, у ньому треба спочатку 
теоретично виокремлювати деякі частини, але не будь-які, а змістовні, тобто 
ті, дослідження яких буде, власне, адекватним вивченню всієї особистості. 

Це звернення до так званого конституюючого начала особистості, 
безумовно, було кроком уперед. Але дуже швидко виявилася дивна річ - 
кожен дослідник виділяв різне конституююче начало. Якщо говорити про 
вітчизняну психологію, то в якості такої вихідної інстанції розглядалася і 
спрямованість (Л.І.Божович), і відношення (В.М.М'ясищее), і спілкування 
(О.О.Бодальов), і ієрархія діяльностей і мотивів (О.М.Леонтьєв), і вибірковість 
(М.Ф.Добринін), І установка (Д.М.Узнадзе), і емоційна спрямованість 
(Б.І.Додонов). Той самий процес спостерігаємо в зарубіжній психології. Лише 
З.Фрейд був до кінця послідовним. Безумовно, його підхід-теж редукція, і не 
дуже проаналізована. Але нас тут цікавить інше: саме Фрейду (і поки що 
тільки йому) вдалося втілити свої уявлення в метод, застосувати цей метод, 
отримати результати і саме на їх основі побудувати теорію особистості. 

Інша справа, що змістовно Фрейд, власне, проігнорував атрибутивні 
ознаки особистості: і цілісність, і активність, і унікальність. Тому доля його 
теорії не відрізняється від усіх інших - часткове уявлення, побудоване на 
аналізі довільно обраної структури, не може дати нічого іншого, окрім того, 
що воно й сформувало. І якщо це претендує на всезагальність - виходить лише 
непорозуміння. 
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Чи може сучасна психологія особистості подолати кризу методу 
дослідження? Нам здається, що для цього Існують всі підстави. 

"Некласична психологія" Л.С.Виготського (культурно-історична теорія) 
містить у собі важливі вихідні методологеми, подальша розробка і осмислення 
яких впритул підводять нас до створення адекватного методу дослідження 
особистості. З точки зору даної теорії, культура є ідеальним представництвом 
реальних здібностей людей, а психіка людини - соціокультурним і 
семіотичним утворенням, що розвивається в ситуаціях спілкування. Для 
психології це положення, як вважає Ф.Т.Михайлое, виявляється дійсним 
визначенням власного предмета дослідження: "1) формування в онтогенезі 
системоутворюючої вихідної здібності цілеспрямованого відношення до свого 
буття, світу його об'єктивних умов; 2) розвиток цієї здібності в багатстві 
чисельності її проявів (у мисленні, емоціях, волі, увазі І т. ін.); 3) перетворення 
їх у цілісність (єдність) усього суб'єктивного світу індивіду". Мова, таким 
чином, ведеться про вихідну (ключову) здібність людини, яка розвивається за 
власними законами і на цій підставі об'єднує всі психічні явища в єдине й 
унікальне ціле - особистість. 

У цих міркуваннях ми вбачаємо суттєвий момент щодо методу 
дослідження - цілісність може бути досліджена адекватно, якщо реально 
вивчатиметься процес її виникнення і становлення, а не певний результат (post 
faktum). Таким чином, вихідна наукова проблема психологічного дослідження 
тут принципово змінюється - є проблемою не сама по собі цілісність 
особистості як факт, а процес її виникнення. Іншими словами, психологія 
особистості має починатися не з констатації наявних психічних структур і 
пошуку засобів їх подальшого аналізу, а з "проблеми формування людської 
суб'єктивності, проблеми засад процесу перетворення об'єктивних умов буття 
людини у внутрішній світ, що суб'єктивно переживається, опосередковує, 
спрямовує і мотивує життєдіяльність". 

Так виникає ще один суттєвий методологічний аспект - вищі психічні 
функції людини (тобто - особистості, адже ми визначили її як форму існування 
людської психіки в цілому), взагалі, не дані як такі, а - задані, їх не можна 
дослідити, не задаючи індивіду засобів їх побудови. В цілому, мова йде про 
дослідження розвитку і дослідження у розвитку. П.Я.Гальперін зазначав: 
"Лише в генезисі розкривається д'Лена будова психічних функцій: коли вони 
повністю утворяться, будову їх стає неможливо розрізнити, більше того, вони 
відходять "у глибину і приховуються "явищем" зовсім іншого виду, природи і 
будови". 

Викладені методологічні положення були упредметнені авторами 
культурно-історичної теорії в особливому методі дослідження - 
експериментально-генетичному. Смисл цього методу полягає в тому, що 
предметність діяльності і, відповідна до неї інтерпсихічна форма, 
організується і вибудовується самим експериментатором, з урахуванням 
відомих механізмів І теоретичних положень. Дослідник не створює стимули і 
не фіксує реакції - він організовує розвиток певного психічного процесу, він - 
поруч, а не "супроти", враховуючи те, що підсилено акцентував 
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Л.С.Виготський: не лише об'єкт перед дослідником, але й дослідник - перед 
об'єктом. Такий спільний рух, спільно-розподілена діяльність і дозволяє 
дійсно вивчати, як виникає І розвивається та чи інша вища психічна функція, 
а, отже, як вона влаштована. Важливо зафіксувати і підкреслити: сама позиція 
дослідника тут є унікальною - він не "перед", а "поруч". Із своїми структурно-
схематичними показниками ця позиція тяжіє до позиції психотерапевта 
(особливо в психоаналітичних і гуманістичних напрямках). Але є суттєва 
відмінність - експериментально-генетичний метод покликаний формувати і 
вивчати, а не долати проблеми, хоча останнє теж відбувається, але - 
неконтрольована, ніби мимовільно. 

Логіка даного методу передбачає не просто фіксування особливостей 
тих чи інших емпіричних форм прояву психіки, а їх активне моделювання і 
відтворення в особливих умовах. Це і дозволяє розкривати їхню сутність, 
тобто закономірності виникнення і становлення в онтогенезі певних 
психологічних функцій. Тому конкретна реалізація експериментально-
генетичного методу в дослідженнях з вікової та педагогічної психології як 
необхідний компонент включає формувальний експеримент. 

Теоретичний рівень вивчення психічних процесів в експериментально-
генетичному методі, на відміну від інших методів, спеціально задається 
дослідником через конструювання змістовно-операціональних сторін 
предметної діяльності. Причому специфічною особливістю подібного 
конструювання є те, що модель, створена дослідником з метою пізнавання, 
відповідає реальній внутрішній структурі самого психічного процесу. 

Тут родовий психічний процес, будь-то спосіб мислення чи пам'ять, 
відтворюється окремим індивідом за тими соціально-культурними нормами, 
які зробили його здобутком духовної культури суспільства. 

Говорячи словами Ф.Енгельса, експериментально-генетичний метод, 
фіксуючи власною організацією "об'єктивну діалектику речей", породжує 
"суб'єктивну діалектику ідей", складну діалектику психічного світу індивіда, 
який розвивається за законами відображення дійсності. 

Ці закони виражаються не в абстрактно-загальній формі, а як змістовно-
поопераційна система певної діяльності. Лише у такій якості вони стають 
основою тих зв'язків та відносин, які утворюють психічний процес, що 
розвивається. Таким чином, саме змістовно-поопераційна система 
експериментально-генетичного методу є психологічним центром дослідження. 

Це означає, що досліджуваний психічний процес або функція спочатку 
конструюються у вигляді моделі певної діяльності, а потім актуалізуються 
через посередництво спеціальних способів організації активності суб'єкта. У 
педагогічній психології таким універсальним способом організації активності 
суб'єкта є задача, вирішення якої і передбачає функціонування відповідного 
психічного процесу. 

Критерієм психологічної оцінки проведеного дослідження стає міра 
відповідності реально здійснюваного процесу вирішення задачі її моделі. 
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Учбова задача в експериментально-генетичному дослідженні служить 
штучним засобом викликання й розвитку психічних процесів, специфічною їх 
моделлю. Звичайно, між моделлю як об'єктивним та психічним як 
суб'єктивним, породженим на її основі, немає повної тотожності, а виникають 
відношення адекватності. У процесі інтеріоризації (присвоєння) зовнішні 
соціальні зразки спочатку стають засобами психологічної організації й 
регуляції діяльності суб'єкта, а потім переходять у внутрішній план, 
набуваючи форми психічних процесів. Вони не залишаються незмінними, а в 
ході свого функціонування збагачуються, набуваючи необхідної лабільності. 

Експериментально-генетичний метод, таким чином, несе безпосередньо 
у собі способи побудови вищих психічних функцій, які привласнюються 
суб'єктом у процесі перетворення ним певного змісту. При цьому саме 
перетворення поєднує у собі генетичний та структурно-функціональний 
моменти об'єктивної реальності й задає тим самим подібні структури (у 
вигляді способів аналізу) самому психічному. 

Інтеріоризуючись, способи перетворення виступають психологічними 
механізмами предметної діяльності суб'єкта. Таке уявлення про психічні 
процеси як про регулятори діяльності та поведінки індивідів примушує 
інтерпретувати закономірності психічного розвитку як необхідний і логічний 
наслідок даної лінії процесу формування, передбаченого експериментально-
генетичним методом. 

Реалізація експериментально-генетичного методу у віковій та 
педагогічній психології здійснюється у вигляді конструювання шкільних 
програм, що дозволяє експериментально зв'язати в єдиний органічний вузол 
вікову та педагогічну психологією, показати неправомірність протиставлення, 
роз'єднання виховання та розвитку. Він є методом вивчення закономірностей 
процесу становлення нових видів пізнавальної діяльності. Тому актуальним є 
завдання: вичленувати принципи побудови цього методу дослідження і 
виявити оптимальні умови його реалізації. 

Теоретичне осмислення досвіду експериментального навчання, 
здійсненого у руслі вищезгаданого підходу, приводить до необхідності 
вичленування системи принципів побудови експериментально-генетичного 
дослідження, а також виявлення послідовності основних логіко-
операціональних структур, що його реалізують. 

Основними принципами є такі: 1) принцип аналізу за одиницями 
(вичленування вихідного суперечливого відношення, що породжує клас явищ 
як ціле); 2) принцип історизму (принцип єдності генетичної та 
експериментальної лінії у дослідженні); 3) принцип системності (принцип 
цілісного розгляду психічних утворень); 4) принцип проектування (принцип 
активного моделювання, відтворення форм психіки в особливих умовах). 

Принцип аналізу за одиницями. Побудова та використання 
експериментально-генетичного методу психологічного дослідження 
передбачає розкриття, з'ясування причинних (каузально-динамічних, за 
Л.С.Виготським) зв'язків і відношень, що лежать в основі складних психічних 
процесів. Засобом вирішення цієї проблеми є аналіз "за одиницями". 
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Аналіз "за одиницями" спрямований на вичленування вихідного 
відношення (в реальності воно завжди існує у вигляді певної суперечності), 
що породжує клас явищ як ціле. 

Виділена психологічна одиниця - "клітинка" - зберігає властивості 
цілого. Цей вид аналізу дає змогу виділити в кожному психологічному цілому 
певний момент, який зберігає основні властивості цілого. Слід підкреслити, 
що одиниця зберігає властивості цілого у потенції, як можливість їх 
виникнення в процесі власного розвитку. Дані властивості - це вся 
різноманітність форм, конкретних ознак, у яких проявляється одиниця як 
сутність різноманітного. 

Таким є цілісний аналіз. Його основне завдання - не в розкладенні 
психологічного цілого на частини або навіть шматки, а у виділенні в кожному 
психологічному цілому певних рис і моментів, які зберегли б примат цілого; 
використання пов'язане з природничим поясненням психічних процесів. 

Аналіз за одиницями дає змогу з'ясовувати й Інтерпретувати реальні 
зв'язки і відношення, що утворюють дане явище. Такий аналіз повинен 
пояснити виникнення, походження зовнішніх ознак психічного процесу. Це 
можливо при повному динамічному розгортанні усіх моментів психічного 
процесу, що вимагає завжди певного уповільнення у перебігу процесів і 
досягається найкраще тоді, коли їх перебіг ускладнений. 

В експериментально-генетичному методі "аналіз за одиницями" 
поєднався з генетичним шляхом наукового дослідження, і в результаті цього 
даний аналіз набув статусу наукового обґрунтування розвитку психічних 
процесів. Такий підхід до дослідження привів до того, що всі психічні 
утворення як щось стале почали розглядатися як процеси. 

Основною методологічною вимогою до вивчення психічного виступає 
перетворення "речі на процес". У рамках такої дослідницької установки 
основним завданням розгляду, природно, стане генетичне відтворення усіх 
моментів розвитку даного процесу. Природниче експериментально-генетичне 
дослідження психічних процесів породило вимогу введення у психологію 
понять "динамічна система" і "момент розвитку". 

Перше поняття - "динамічна система" - характеризує особливості 
існування психічних процесів як кількісну і якісну їх зміну. Між частинами 
психологічного цілого здійснюються складна взаємодія, що приводить до 
утворення нових властивостей, нових типів взаємодії та взаємовідносин. У 
результаті цього психічні утворення як динамічні системи змінюються 
кількісно і якісно. 

Поняття "момент розвитку" вводиться для характеристики етапу 
розвитку психічного процесу. Простеження зв'язків між етапами розвитку дає 
можливість описати генезис, перебіг даного процесу. Аналіз, що встановлює 
ці взаємозалежності між етапами, є аналіз динамічний, тобто такий, що 
зводиться до динамічного розгортання головних моментів, які утворюють 
історичний перебіг даного процесу. 

Таким чином, головним результатом експериментально-генетичного 
дослідження стає історичне пояснення того, що являє собою ця форма 
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поведінки, що означає розкрити походження процесу, історію його розвитку і, 
що привело до теперішнього моменту. 

Принцип історизму. Цей принцип впроваджується як логічне 
розгортання попереднього принципу (аналізу за одиницями). Справа в тому, 
що вичленована одиниця як суперечливе вихідне відношення, виходячи з 
вимог діалектичної логіки, розглядається як процес, що має свій історичний 
початок і завершення. Історизм вимагає простеження усіх моментів розвитку і 
закономірностей їх зв'язків та переходів. Використовуючи принцип історизму 
щодо психічних утворень, слід враховувати його певну адекватність стану 
досліджуваного, але ні в якому разі не тотожність філогенетичному та 
онтогенетичному аспектам розвитку. 

Завдання дослідника за цих умов полягає у генетичному вивченні 
структурних компонентів психічного процесу, що розгортається. Охопити у 
дослідженні процес розвитку якоїсь речі у всіх його фазах та змінах - від 
моменту виникнення до загибелі - і означає розкрити його природу, пізнати 
його сутність, бо лише в русі простежується його наявність. 

Вимога історичного підходу до конструювання і використання 
експериментально-генетичного методу - конкретне вираження примату 
соціального у становленні психіки. 

На протилежність традиційному аналізу психіки висувається історичний 
підхід, найбільш яскраво виражений в ідеї опосередкованості вищих 
психічних функцій. Розуміння психіки як історичного продукту визначило і 
необхідність створення адекватного - історичного методу її вивчення. Таким 
методом став інструментальний, який визначається також як історико-
генетичний. 

Інструментальний метод не є сурядним з традиційними психологічними 
методами типу спостереження або експерименту: по суті, він репрезентує 
особливий підхід до вивчення психічного, що випливає з самого розуміння 
природи та сутності предмета вивчення; це передусім методологічний 
принцип і спосіб психологічного вивчення дитини; цей метод може 
використати будь-яку методику, тобто технічний прийом дослідження: 
експеримент, спостереження, тест тощо. 

Не можна стверджувати, що Л.С.Виготський був першим і єдиним 
психологом, який запропонував вивчати психіку в її розвитку. Проте до і після 
Л.С.Виготського вивчення розвитку психіки здійснювались за методом 
поперечних зрізів - у різному віці проводиться вимірювання рівня розвитку та 
поведінки дитини, стану окремих психічних функцій, а потім за результатами 
окремих вимірювань, що дають дискретні точки на віковій осі, відтворюється 
загальна картина розвитку. 

Подолати недоліки цього методу дозволяла, з одного боку, гіпотеза 
опосередкування психіки психологічними знаряддями, на основі якої і був 
розроблений експериментально-генетичний метод. З другого боку, здатністю 
до пояснення може володіти лише такий метод, який дозволяє начебто 
дублювати, моделювати хід та перебіг розвитку, відтворювати його, 
демонструючи генезис певного явища. Виникнення ж подібного методу стало 
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можливим у результаті взаємної асиміляції двох важливих для психологи 
теоретичних ідей - принципу розвитку і принципу об'єктивно-
експериментального вивчення психіки. 

Принцип розвитку стає вихідним для пояснення процесу в цілому, а 
ключем об'єктивності розуміння реального процесу розвитку є експеримент, 
що дозволяє виявити в абстрактній формі закономірності, саму суть 
генетичного процесу. 

Між дійсним, реальним розвитком та розвитком досліджуваним 
(шляхом його відтворення) відношення таке, як між логічним та історичним 
(логічне є історичне, вивільнене від його окремої, часткової форми і від 
порушуючих структурність випадковостей, і тому тільки воно дає можливість 
вивчати усякий момент розвитку в його класичній формі). 

Таким чином, єдиним методологічно правильним способом вивчення 
психічного розвитку є його експериментально-генетичне вивчення, а головним 
завданням психології навчання виступає завдання зближення морфологічного, 
експериментального та генетичного аналізу. 

Інструментальний метод, що розуміється як методологічний принцип, 
має значення, що далеко виходить за межі будь-якої конкретної галузі 
психології. За своєю сутністю він є основою так званої "загальної психології" - 
середньої, "опосередковуючої" ланки між філософією та окремою галуззю 
психології. Саме із такою функцією він покладений в основу досліджень з 
психології навчання. 

Принцип системності. Першорядне значення для одержання об'єктивних 
даних про рушійні сили та механізми психічного розвитку має вибір системи, 
у якій він (розвиток) розглядається. 

В історії психології є багато прикладів, коли таке складне явище, як 
психіка людини, розкладалось на більш прості складові частини. Вивчались і 
описувались властивості, способи становлення і видозміни цих частин; 
одержані дані підсумовувались і, таким чином, "набувалися" усі необхідні 
знання про вихідне І складне явище - психіку. Такий підхід, що реалізує 
принцип механізму, був історично обумовлений швидким розвитком і 
вражаючими успіхами класичної механіки та фізики. Вироблені у цих 
дисциплінах методи пізнання дозволяли відповісти на ряд питань, які раніше 
не могли бути вирішеними. 

Проте з часом нагромаджувались нові наукові факти, які свідчили проте, 
що при вивченні складних явищ психіки подібний метод дослідження не є 
досить ефективним. За такого розгляду не вдавалось виявити сутність 
психічних явищ, з'ясувати динаміку їх розвитку. 

Новий підхід, побудований на так званому принципі системності, був 
спрямований на вияв основних закономірностей виникнення та розвитку 
психіки як єдиного цілого. Цей принцип вперше був використаний К.Марксом 
та Ф.Енгельсом при описі суспільних процесів. 

З плином часу відповідний метод аналізу, перемагаючи труднощі, 
здобув належне місце і в науці про психічне життя людини. Тоді культурно-
історична теорія розвитку психіки людини стала результатом застосування 
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цього методу. Причому саме у ЇЇ розробці вказаний принцип був реалізований 
найбільш строго і послідовно. 

Культурно-історична концепція розвитку психіки не просто декларувала 
її соціальний генезис, хоча вже одне це має велике теоретичне значення, а сама 
соціальна детермінація була піддана діалектико-логічному аналізу. 
Розглядаючи соціальне як процес, необхідно було вичленувати внутрішні і 
суперечливі моменти, встановити їх зв'язки і залежності. 

Вирішення такого завдання нерозривно пов'язане з впровадженням 
принципу системності. На противагу формально-логічному поняттю системи - 
експериментально-генетичний метод (ЕГМ) утверджує систему, що 
розвивається, генетичним початком якої стає "клітинка" як вихідне 
суперечливе відношення, що містить у собі всі компоненти розвинутого 
цілого. При цьому ЕГМ своєю змістовно-поопераційною стороною фіксує всі 
необхідні переходи у діалектичному розгортанні вичленованого вихідного 
відношення. Саме перехід від менш розвинутого поняття до більш 
розвинутого обумовлює принцип системності. 

Побудована система поняття, що розвивається, вимагає також побудови 
адекватної системи предметно-перетворювальних дій, виконання яких у 
кінцевому підсумку формує в індивіда відповідну систему психологічних 
новоутворень. 

У реальному функціонуванні ЕГМ принцип системності є специфічним 
механізмом сходження від абстрактного до конкретного, пов'язуючи знання, 
яке розвивається, і предметно-перетворювальну діяльність, яку це знання 
породжує. Будучи соціально-предметною основою психічного розвитку 
суб'єкта, ця діяльність вивільняється від умов, що склалися історично, і несе в 
собі лише логічно впорядковану форму, яка дозволяє науково обґрунтувати і 
організувати керований процес психічного розвитку. 

Втілюючи експериментально-генетичний метод в учбовий процес, 
принцип системності виступає необхідним логічним кроком при 
конструюванні змісту учбового матеріалу. Він передбачає здійснення логіко-
психічного аналізу наукового знання і проектування його в систему учбового 
змісту. В ЕГМ принцип системності є похідним від принципу аналізу за 
одиницями та принципу історизму і характеризує історичне розгортання 
аналізу за одиницями. 

Принцип проектування і моделювання форм психіки. Принцип 
проектування у теорії експериментально-генетичного методу розкриває його 
якісну відмінність від відповідних структурних компонентів інших 
психологічних методів. Експериментально-генетичний метод спрямований на 
штучне створення таких психічних процесів, яких у внутрішньому світі 
індивіда ще немає. 

Цією обставиною диктується необхідність конструювання 
експериментальної моделі їхнього генезису та розвитку, з'ясування 
закономірностей цього процесу. Подібні експериментальні моделі тих чи 
інших психічних функцій, тих чи інших здібностей (або процесів) 
створюються з пізнавальною метою, але вони є прототипом реально 
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функціонуючих процесів. Звичайно, конструювання психологічних моделей 
не є результатом інтуїції дослідника. Воно виникає у процесі складної логічної 
обробки результатів пізнання, що становлять суть людської культури. 

Експериментально-генетичний (генетихо-моделюючий) метод 
складається з теорії, в межах якої він виник; проектування (моделювання), 
перетворюючого (формувального) експерименту та діагностики (фіксації) як 
проміжних, так і, певною мірою, кінцевих психологічних новоутворень 
особистості, що розвивається. 

Відповідність експериментально-генетичного методу вивченню 
психічних функцій безпосередньо визначається діалектичними положеннями 
про соціальний генезис свідомості індивіда, про психічний розвиток як 
привласнення суб'єктом культурних набутків суспільства. Тому він є найбільш 
адекватним методом дослідження проблем навчання і психічного розвитку 
особистості. 

Експериментально-генетичний метод не використовувався і не може 
використовуватися для дослідження особистості як такої. Але ті реальні 
емпіричні результати, які отримані завдяки його застосуванню, теоретичні 
узагальнення, що здійснені у межах теорії розвивального навчання, 
дозволяють розглядати його у вигляді концептуального підґрунтя створення 
методу вивчення особистості. 

За допомогою експериментально-генетичного методу досліджено 
механізми виникнення і розвитку окремих вищих психічних функцій: суб'єкт, 
застосовуючи (створюючи) спеціальні засоби, привласнює загальнолюдські 
здібності, що існують в соціальному оточенні у вигляді опредметнених 
проявів інших суб'єктів, і перетворює їх у власні здібності (вищі психічні 
функції). Встановлено психологічний механізм цього явища - інтеріоризацію. 
Встановлено також, що в подальшому привласненні вказаним шляхам 
здібності вже як інтрапсихічні структури утворюють "навколо себе" те, що 
отримало назву "міжфункціональні психологічні системи", і визначають 
подальші процеси "вростання" індивіду в культуру, опосередковуючи їх 
зсередини (явище подвійного опосередкування). 

Ці дані дозволили впритул підійти до аналізу особистості. Але даний 
метод не може охопити особистість як цілісність, що являє собою не суму 
окремих частин, а їхню особливу організованість і рухливе 
взаємопроникнення. Цілісність, яка присутня в усій особистості і у кожній 
окремості, яка специфікується кожен раз відповідно до конкретної частини, 
залишаючись при цьому рівною собі самій. В цьому сенсі експериментально-
генетичний метод є "типовим" номотетичним способом дослідження 
особистості. Хоча він і спрямований на те, щоб встановити, як ця унікальна 
система, що само розвивається, створює свою власну цілісність, сама 
цілісність знову залишається "за дужками", і дослідник має добудовувати ЇЇ у 
власному мисленні, виходячи з конкретних і часткових результатів. 

Різниця об'єктів вивчення і реальних дослідницьких цілей зумовлює 
різну логіку розгортання і технологію використання експериментально-
генетичного і генетико-моделюючого методів. 
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Експериментально-генетичне дослідження передбачає виокремлення 
змістовної одиниці аналізу в просторі наукової дисципліни як феномену, що є 
результатом опредметнення вищих психічних функцій великої кількості 
людей в історичному масштабі. Далі відбувається "переведення" даного 
матеріалу у форму навчального предмету і потім здійснюється привласнення 
його у вигляді учбової задачі як засобу вирішення конкретної навчальної 
проблеми. Результатом такого привласнення є виникнення нової психічної 
структури вищого рівня складності (одиниці свідомості). 

Генетико-моделюючий метод має на меті вивчення самої цілісної 
особистості, що саморозвивається. У зв'язку з цим виникла необхідність 
пошуку "одиниць" зовсім іншої природи, і було встановлено, що такою є 
нужда, як суперечлива вихідна єдність біологічного і соціального, яка 
зумовлює існування особистості. Принципи побудови методу відображають 
природу існування об'єкта вивчення: соціального, неможливість отримати 
остаточні (кінцеві) емпіричні пошуки щодо внутрішнього світу людини 
(рефлексивний релятивізм). Технологія методу (принцип єдності генетичної і 
експериментальної ліній розвитку) передбачає проведення дослідження в 
максимально природних умовах існування особистості і створення 
актуального простору реалізації самою особистістю численних можливостей 
моделювання власного розвитку і існування. 

Інший момент. Привласнення культурно-історичного досвіду у вигляді 
засобів-знаків, що починається на певному (не початковому!) етапі онтогенезу, 
відбувається у власній активності індивіда, спрямованій на задоволення 
існуючих потреб. Це - азбука культурно-історичної теорії. Але тут 
з'являються, як мінімум, два кардинальні питання. Як виникає сам цей етап, з 
якого починається "вростання в культуру"? Що було до його виникнення і що 
призвело до його появи? 

Друга група питань стосується, власне, потреб. Адже індивід ніколи 
актуально не переживає як такої потреби у привласненні здібності. Що ж 
означає фраза про те, що це привласнення здійснюється в процесі реалізації 
потреб? І чому індивід (як засвідчують наші експериментальні результати) на 
будь-якому із найранніших етапів онтогенезу виявляється готовим до 
інтеріоризації? Це по-перше. А по-друге, звідки виникають людські потреби, 
що породжує їх? 

Відповідь на ці фундаментальні питання вимагає створення нової 
методології як методу теоретичного аналізу особистості. 

Жива істота, яка починається в материнському лоні, є споконвічно 
"плоть від плоті" твором двох людських істот. Соціальне (весь неосяжний 
досвід поколінь, привласнений і сконцентрований у двох люблячих істотах - 
батьках) опредметнюється і втілюється в дивне створіння - нову біологічну 
істоту, але... не лише біологічну, а саме - біосоціальну. Нужда двох, 
біосоціальна за природою, нужда їх один в одному і нужда у власному 
продовженні - творінні, породжує це творіння і продовжується в ньому, 
реалізуючись у різних потребах, і забезпечує, в тому числі, і те, що 
називається "вростанням в культуру". Нужда виступає і носієм віковічного 
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досвіду людини (і як біологічної, і як соціальної істоти) і, водночас, вона є 
витоком особистісної активності - активатором, енергія якого ніколи не згасає, 
тому що вона втілюється і відновлюється у новому житті. 

Коли ми спостерігаємо (досліджуємо) людську дитину в перший період 
її існування після фізичного народження, наш чуттєвий досвід (або й 
експеримент) надає нам інформацію про окремі частини, їх взаємозв'язок, 
функціонування. При цьому щось дуже головне, суттєве, залишається поза 
нашим чуттєвим досвідом, але ми знаємо про це. Ми знаємо, що це - жива, 
людська істота, що в основі її існування - дія біосоціальної нужди, що вона, 
істота, вже зараз є втіленням всього природного і культурного досвіду і 
конкретно - своїх батьків, що вона готова стати особистістю, і ми можемо 
уявити, якою вона стане (і біологічно, і соціально). Це знання - не менш 
реальне, ніж те, що ми отримуємо в чуттєвому плані, воно просто - інше. 
І.В.Гете дуже давно назвав таке знання напрочуд вдало - "точна фантазія": 
тобто, це наша вільна побудова, але вона ніби то "не зовсім" вільна, оскільки є 
водночас і точною, адже Ґрунтується на надійних емпіричних даних. Це є 
наше проектування цілісного об'єкта вивчення. Але ця "точна фантазія" не 
охоплюється існуючими у психологи дослідницькими процедурами. Вона або 
"мається на увазі", або підмінюється якимись частковими поняттями - 
домислами, які, взагалі-то, ніякого відношення до об'єкта вивчення не мають. 
Це є феномен, перед яким психологія в усіх її напрямках і проявах завжди 
зупинялася, і заявляла, що далеко не все може бути дане в досвіді. 

Ми вважаємо інакше. Якщо чуттєвий досвід виявляється недостатнім у 
поясненні феномену особистості, немає смислу ні зупинятися, ні привчати 
думку до спекулятивних хитросплетінь. Треба подолати даний недолік 
шляхом розширення і якісної зміни досвіду. Підкреслимо: мова йде не лише 
про розширення (скільки б нових методик і технік ми не застосовували, якщо 
вони виходять з існуючої парадигми, то нічим не допоможуть). Необхідна 
саме якісна зміна, тобто зовсім інший і новий досвід, який відповідав би 
сутності самого явища, що вивчається. 

У даному випадку суттєвим є єдність: природа - олюднена, людина - 
оприроднена. Сама ця фраза, звичайно, нічого не дає в пізнанні, але без неї ми 
не можемо йти далі, вона - точка відліку. Тому що олюднена природа і 
оприроднена людина - це є феномен (а не лише констатація), і як такий він має 
різні форми існування. Одна з них - біосфера як єдність, а інша - людська 
істота як єдність. В останній ця єдність викликається і утримується нуждою, 
біосоціальною за своєю сутністю. 

Набуття якісно нового досвіду вимагає нового методу дослідження, 
адекватного і об'єкту, і вихідним положенням. Це не може бути аналітичний 
метод, оскільки нужда як вихідна суперечлива єдність біологічного і 
соціального не розкладає, а створює, інтегрує цілісну особистість у процесі її 
онтогенезу. Отже, це має бути метод, який би моделював генезу особистості. 
Ми назвемо його - генетико-моделюючим, оскільки ця назва максимально 
відповідає його сутності. (Необхідно зауважити, що в теорії розвивального 
навчання генетико-моделюючий метод називається генетико-моделюючим 
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експериментом і ототожнюється з формувань-ним навчальним експериментом. 
Нам здається, що це ототожнення є непорозумінням, оскільки відображає 
думку, ніби то Л.С.Виготський вживав терміни "експериментально-
генетичний метод" і "генетико-моделюючий" як синоніми, що, на наш погляд, 
дуже сумнівно). 

Особистість є складною системою, що саморозвивається, тобто - сама 
моделює і реалізує власну генезу. Для того щоб науково дослідити цей процес 
а отже, й дослідити саму особистість, ми маємо створити такі способи і форми 
вивчення, які б не переривали й не зупиняли його штучно, а - викликали, 
співіснували 6 із ним. В ідеалі - це є співіснування за принципом 
сполучальності (Із усної розмови з Г.С.Костюком): ми повинні дати змогу 
особистості (об'єкту вивчення) вільно функціонувати і розвиватися за 
власними законами, але водночас надавати їй керовано такі можливості 
(природні і соціальні), які підлягають емпіричній фіксації і верифікації. 

Генетико-моделюючий метод, як уже сказано, не є, власне, аналізом. 
Разом з тим, він, як і будь-який науковий метод, обов'язково має аналітичну 
складову. Не на підставі тільки даних чуттєвого досвіду, і не на підставі тільки 
емпіричного мислення, а в результаті поєднання цих двох складових з третьою 
- "точною фантазією" (або - креативністю), ми повинні виокремити в цілісній 
особистості такі змістовні одиниці, які були б самостійними і самодостатніми, 
несли в собі всю цілісність і забезпечували в своїй сукупності її (цілісності) 
саморозвиток і функціонування. Останнє - головне і суттєве: "одиниця" 
системи, що само розвивається і саморегулюється, принципово відрізняється 
від тих "одиниць", що встановлювались в експериментально-генетичному 
методі. Образно і, разом з тим, абсолютно точно кажучи - вона має бути 
живою. Дотримання цього і буде означати відхід від редукції. 

При цьому не слід забувати, що й сама особистість є дійсною 
"одиницею" існування і розвитку людської психіки. І в цій своїй іпостасі вона - 
далі не розкладається. Психіка людини - особистісна, і цей вираз означає, що 
будь-яке дослідження будь-якого часткового процесу чи явища буде 
адекватним пише тоді, коли це останнє розглядатиметься як змістовне 
відгалуження особистості, і лише тоді воно стане зрозумілим (зазначимо, що 
це не враховується в психології далі, ніж декларація). 

Як встановити в аналізі змістовні "одиниці" особистості? Звернемось 
знову до "точної фантазії": генеза, існування, оформлення, саморозвиток 
особистості забезпечуються особливою й унікальною біосоціальною силою - 
нуждою. Нужда як суперечлива, рухлива і енергетична єдність біологічного і 
соціального, як втілення і можливість подальшого нескінченного втілення 
людського у людське, як те, що моделює і реалізує рух особистості, і є 
вихідною всезагальною одиницею - носієм особистісної природи психіки 
людини. В своєму "розгортанні" нужда "зустрічається" із соціальними і 
біологічними факторами оточення людини і задає змістовні точки - одиниці 
тезаурусу особистості. Вони, ці одиниці, є і вузликами структури, і водночас - 
лініями розвитку особистості. 



 58 

Всезагальний плин людської нужди "зустрічається" з факторами 
оточення (біологічними, чи соціальними). Виникають відгалуження нужди - 
потреби, які, реалізуючись, утворюють певні специфічні міжфункціональні 
системи, що спеціалізуються, залишаючись при цьому частинами і носіями 
цілісності (аналогія з тканинами і органами людського організму). Так виникає 
диференціація інтегрованої єдності особистості. 

Таким чином, аналітична складова генетично-моделюючого методу 
спрямована на виокремлення змістовних рухливих одиниць генези і 
самомоделюеання. 

І хоча це принципово відрізняється від встановлення одиниць в межах 
експериментально-генетичних, ми залишаємо без змін назву першого 
принципу нашого методу - 1-й принцип аналізу за одиницями (вивчення на 
основі логіко-психологічного аналізу суперечливої одиниці - нужди, яка 
тримає в собі в абстракції в нерозвиненій формі примат цілого: біологічного і 
соціального. 

Згідно нашої методологічної парадигми, застосування генетико-
моделюючого методу дозволить, нарешті, "повернути людину в психологію", 
оскільки метод дає можливість проаналізувати і водночас інтегрувати те 
вихідне системоство-рювальне начало особистості, яким виступає нужда як 
унікальна єдність біологічного і соціального і їх активант. Розробка методу, 
таким чином, є першочерговою і найбільш актуальною проблемою. На даному 
етапі нами розроблені основні принципи його побудови і застосування 
(перший з них - "аналіз за одиницями" - тут викладено). 

Інший важливий принцип генетико-моделюючого методу дослідження 
особистості відображає її від початкову природу. Це принцип єдності 
біологічного і соціального. Статус принципу наукового методу не дозволяє 
лише декларувати дану єдність, оскільки в цьому випадку він перестане бути 
принципом. Необхідно чітко усвідомити, що саме мається на увазі, що 
розуміється під єдністю? 

Свого часу В.Штерн, дуже уважно розглядаючи проблему взаємодії 
біологічного і соціального в особистості, сформулював "принцип 
конвергенції". Його сутність полягає в тому, що ні про яку функцію 
особистості, ні про яку ЇЇ властивість не можна сказати, виникає вона ззовні чи 
зсередини. Треба розібратися, що в ній виникає ззовні, а що - зсередини, 
оскільки І одне, і друге бере участь - але неоднакову - в її здійсненні. Питання, 
однак, набагато складніше. Ми вважаємо, що складну суперечливу взаємодію 
біологічного і соціального є сенс розглядати у двох площинах - як фактори, що 
діють на особистість, і як фактори, що утворюють особистість і забезпечують 
її існування і розвиток "зсередини". Перша площина аналізу являє собою 
взаємодію "особистість - навколишній світ". У ній дійсно можна деякою 
мірою виокремлювати власне біологічні (природні) і соціальні фактори. 

Хоча останні, насправді, ніколи не є чисто соціальними, адже всі вони 
являють продукт людини (людства), в якому певним чином втілено не лише 
соціальне, але й біологічне тієї цілісної, біосоціальної істоти, що їх 
створювала. Якщо ж розглядати біологічне і соціальне як внутрішнє, 
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особистісне, слід визнати, що ми ніколи не маємо в цьому випадку їхньої 
окремості. Ми відступаємо від традиційного розгляду біологічного як 
спадкового і тілесного: "усередині" особистості біологічні і соціальні фактори 
не існують як окремі, кожен з них являє собою інобуття іншого. Будь-яка 
думка, образ, ідея, потреба неможлива поза біологічними структурами і 
функціями організму. Так само вірним є і зворотне - кожна тілесна структура, 
кожна біологічна функція людини - це є прояв людського єства, тобто це є те, 
що одвічно несе в собі як біологічне, так і соціальне втілення, і 
психосоматичні явища, які інтенсивно досліджуються сучасною наукою, є 
найкращим підтвердженням цього. 

Принцип єдності біологічного і соціального відкриває дійсну сутнісну 
природу витоків активності особистості. Коли психологія твердить, що такими 
витоками є потреби, вона помиляється. Адже є дуже просте й доречне 
питання: а звідки виникають потреби? Крім того, дією потреб не можна 
пояснити саморух, саморозвиток тієї складної відкритої системи, якою є 
особистість. Так і виникає уявлення про дух, як першоджерело активності, яке 
не може бути досліджено у межах сучасної науки. Знову найцікавіше й 
найголовніше зникає для психології (між іншим, термін "душа" в Стародавній 
Греції і означав джерело активності). 

Ми стверджуємо, що таке вихідне першоджерело активності особистості 
насправді існує, і воно цілком підлягає науковому дослідженню. І це є нужда. 
В.В.Давидов зазначав: "Нужда є глибинною основою потреби... Проблема 
полягає в тому, як ця нужда у людини перетворюється на відповідну потребу". 
Далі зазначається, що цього ще ніхто в психології не вивчав, і це правда. 
В.В.Давидов розглядає нужду в контексті діяльності (а не особистості), як ЇЇ 
важливу складову, і зовсім не намагається аналізувати її психологічний зміст, 
зазначаючи, що це "дуже складна майбутня розмова...". 

Ми виходимо з того, що нужда є вихідним енергетичним началом 
особистості, біосоціальним за своєю природою. Онтогенез особистості 
починається значно раніше, ніж вона народжується фізично. Його початок - 
опредметнення - втілення нужд двох осіб, що люблять одна одну. Виникає 
нова форма існування нужди, яка (нужда) просто не може існувати без 
матеріального носія (принаймні, сучасна наука не знає іншого способу 
існування біосоціальної нужди, окрім існування її у якості соціобіологічного 
енергетичного підґрунтя особистості людини). 

Дотримання принципу єдності біологічного й соціального в межах 
генетико-моделюючого методу означає вивчення онтогенезу від його дійсного 
початку, дослідження механізмів виникнення потреб із нужди. В цілому, це 
означає розгляд у будь-якому конкретно-психологічному дослідженні 
існування особистості як становлення здатної до саморозвитку вихідної 
біосоціальної єдності. 

Наступним важливим принципом побудови генетико-моделюючого 
методу є 3-й принцип креативности "Зустрічі" нужди з численними і 
різноманітними об'єктами і явищами не просто породжують потреби, вони 
зумовлюють ціле покладання і розвиток власних і унікальних засобів 
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досягнення цілей. Це є, фактично, творчість. Свого часу А.Адлер постулював 
наявність в особистості особливої інстанції - "креативного Я", яка забезпечує 
існування людини за власними цілями і бажаннями, формування своїх 
життєвих шляхів і стилів. 

Саме в цьому сенсі ми вживаємо термін "креативність". Отже, мова йде 
про творчу унікальність особистості, яка пронизує весь ЇЇ життєвий шлях. Уже 
сам початок нової людини є нічим іншим, як результатом творчого акту 
упредметнення своєї нужди двома люблячими істотами. Вже сама по собі дана 
особистість є результатом і продуктом творчості. І нужда, втілена у ній, має 
величезний креативний потенціал, який виявляється в унікальності, 
гетерогенності, самоусвідомленні, самодостатності в цілому. Дійсна 
таємничість і загадкова унікальність людської свідомості полягає в її здатності 
до моделювання і самомоделюванмя Саме це призводить, зокрема, до 
абсолютно своєрідного співвіднесення у свідомості минулого, сучасного і 
майбутнього. Свідомість самомоделюється, привласнюючи здібність, і 
моделює подальше існування людини. 

Креативність є глибинною, первісною і абсолютно природною ознакою 
особистості - це є вища форма активності. Активність, яка створює і залишає 
слід, втілюється. З іншого боку, креативність означає прагнення виразити свій 
внутрішній світ. Коли О.Ф.Лосєв називає вираження однією з атрибутивних 
ознак особистості, він чітко визначає, що це вираження насправді є, в той же 
час, і актом створення цього світу. 

Дотриматися принципу креативності в аналізі (і в дослідженні) 
особистості, означає "взяти" її існування в цілому, в її унікальній спрямованій 
єдності, в котрій вона пише існує, і це означає реально врахувати 
багатозначність, неочікуваність і непередбачуваність особистості. З іншого 
боку, це означає віддати собі звіт у тому, що не все однозначно і прогнозоване. 
Усе, що ми намагаємося отримати в сучасних експериментах, є, насправді, 
навіть не конкретним випадком, а справжнім артефактом. І в цьому - головний 
недолік досліджень в галузі психології особистості. Останнє ми вважаємо 
дуже важливим, перш за все, методично, І тому формулюємо наступний 4-й 
принцип - рефлексивного релятивізму, який фіксує принципову неможливість 
встановлювати точні виміри і фіксувати остаточно вищі унікально-творчі 
вияви особистості. 

Адже самодетермінація через власну нужду відкриває людині 
принципово ненасичувану і необмежувану можливість різноманітності 
буквально всіх проявів і властивостей. Наявність рефлексії як одного з 
найбільш цікавих і загадкових наслідків зустрічі нужди з життям людини 
робить це життя безмежно своєрідним, відкриває людині дійсну 
нескінченність ресурсів самозміни в кожний момент часу. 

У цілому це явище є добре відомим: згадаймо хоча б наполегливе 
твердження Ф.М.Достоєвського про неосяжну глибину і непередбачуваність 
"дійсної, Ґрунтовної особистості" кожної людини. Разом з тим, прагнення 
позитивної науки до прагматичного схематизування призводить до дуже 
спрощених уявлень щодо особистості людини. Принцип релятивізму 
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(відносності) застерігає від схематизму і поверхових прогнозів - наші знання є 
обмеженими і завжди будуть такими: ми надійно знаємо лише про наявність 
рефлексивно-творчого потенціалу людини і про безмежність його проявів. У 
зв'язку з цим відкривається дійсна обмеженість і несерйозність спроб 
схематизування чи моделювання особистості. В зв'язку з цим же відкривається 
дійсна глибина страждань людини, якою маніпулюють, або яка сама 
маніпулює. 

Водночас, принципи креативності і релятивізму відкривають дійсний 
зміст явища суб'єктності: нужда в онтогенезі ніби розгалужується. Частина її 
існує і функціонує так, як це було в ранньому дитинстві, як було на початку: 
поза волею даної людини забезпечується її життєздатність і плин життя в 
цілому. Інша "гілка" нужди спрямовується виключно на зустрічі з соціальним 
світом. Саме ці зустрічі породжують вищі психічні функції, цілепокпадання, 
пристрасність внутрішнього світу, креативність. Так народжується суб'єкт. 

Останній 5-й принцип генетико-моделюючого методу дослідження 
особистості - єдність експериментальної і генетичної ліній розвитку. На наш 
погляд, це дуже суттєвий момент характеристики не пише нашого методу, а й 
загального стану речей у культурно-історичній теорії. Ще у роботі, яка, 
власне, й присвячувалась розробці основних положень і методів дослідження, 
Л.С.Виготський геніально передбачав труднощі, пов'язані з тим, що вивчення 
психології вищої функції в її формуванні призводить до фундаментального (і 
сакраментального, між іншим) питання: чи так формується дана функція поза 
експериментально-генетичним методом, у "природних", так би мовити, 
умовах. Іншими словами: самі формуємо, і те, що формуємо - те й вивчаємо. А 
як насправді, без нашого втручання? Гостроту цього питання, на жаль, не 
помітили його послідовники і учні. І даремно: психологія стала 
"формувальною", формувальний експеримент І зараз є необхідним атрибутом 
дисертацій. Але ж, пам'ятаємо, наука повинна вивчати об'єкт за його логікою, 
а не власну логіку дослідника в об'єкті, що ним же й створюється. Питання 
залишилось поза увагою, а наскільки ж воно загостриться, коли "в психологію 
повернеться людина"? Адже головним стане питання, на яке зараз просто 
ніхто не звертає увагу: коли у дитини штучно формується (і вивчається), 
скажімо, опосередковане запам'ятовування способом "врощування-
привласнення", сама дитина при цьому існує і розвивається як цілісність. Ми 
вивчаємо дискретний момент - як воно врощується, як привласнюється. А що 
відбувається при цьому з дитиною, з ЇЇ іншими функціями і явищами? Постає 
кардинальне питання: а як це відбувається в інших дітей, у тих, у кого ніхто 
нічого не формує спеціально? 

Ця цілісна особистість виходить на перший план у генетико-
моделюючому дослідженні. І ми легко схиляємось до феноменологічного 
напряму, коли даємо собі звіт, що тут (див. принцип креативності) нічого 
"змоделювати" не можна, не порушивши філігранно тонкий процес 
самомодепювання і саморозвитку. Отже, залишається тільки опис? Ні, ми 
впевнені, що поєднання цієї "природно"- генетичної лінії розвитку з 
експериментальною можливе, але не шляхом формування-привласнення 
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здібностей, а шляхом створення в експерименті особливих умов розгортання і 
"уповільнення" становлення цілісних одиниць аналізу. Це має відбуватися на 
тлі різноманітних (але фіксованих) можливостей для самомодепювання. 

Повернемось знову до Л.С.Виготського, який стверджував (і абсолютно 
справедливо), що новий концептуальний підхід вимагає нового, адекватного 
методу дослідження. Ми вважаємо, що генетико-моделюючий метод (у 
нашому його розумінні) відбиває ті сутнісні ідеї, які ми намагаємося 
реалізувати у дослідженні особистості як цілісності, яка саморозвивається 
завдяки дії біосоціальної основи - нужди, що опредметнилася в даній 
особистості. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1. Охарактеризуйте значення і проблему вимірювань в психологічному 

дослідженні, поясніть вимірюваність різних психологічних властивостей 
особистості. 

2. Назвіть і охарактеризуйте основні процедури психологічного 
дослідження особистості. 

3. Назвіть основні шкали вимірювань психологічних властивостей 
особистості, наведіть приклади психологічних властивостей, що можуть бути 
виміряні певними типами шкал. 

4. Наведіть і охарактеризуйте параметри якості психодіагностичної 
методики (валідність, надійність), поясніть необхідність її 
стандартизованості. 

5. Складіть психологічну характеристику індивіда. 
6. Оцініть психологічну придатність індивіда до професійної діяльності 

через діагностичну бесіду. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. НАВЧАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Тема 7. Освіта — основа розвитку  
особистості ( 2 години ) 

 
 

• Навчальна мета: навчитись описувати сучасні підходи до розвитку 
особистості через освіту, навчання і виховання.  

• База знань: розвиток, освіта, прогрес, регрес, соціалізація та 
індивідуалізація особистості, біогенетична теорія, психогенетична теорія, 
провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, протиріччя, психічні 
новоутвори, сензитивні та кризові періоди розвитку, теорія розвитку 
особистості Д. Б. Ельконіна, концепція Л. С. Виготського про 
співвідношення навчання та розвитку, рівень актуального розвитку, зона 
найближчого розвитку, теорії розвитку особис- 
тості Е. Еріксона, З. Фрейда, К. Юнга, види розвитку (нормальна лінія 
розвитку, аномальна лінія розвитку, епігенетичний принцип, особливості 
розвитку в різному віці), феномен освіти, навчання, виховання, педагогіка, 
складові педагогіки: дидактика, теорія виховання; навчальний менеджмент; 
предмет, цілі, завдання, методи педагогічних досліджень; система 
педагогічних наук, технологія навчання, сучасні теорії, концепції, парадигми 
навчання і виховання.  

• Вміння, що формуються, мають забезпечувати здатність: 
•наводити точне визначення понять «освіта», «розвиток», «педагогіка», 

«навчання», «виховання», «педагогічна система», «технологія навчання», 
визначати співвідношення вищеназваних понять та їх значення у розвитку 
особистості; 

•пояснювати, розрізняти різні підходи у вивченні психічного розвитку 
особистості; 

•описувати, пояснювати рівні розвитку особистості за кон- 
цепцією Л. С. Виготського; 

•давати визначення, пояснювати різні концепції (та їх авторів) про 
співвідношення розвитку, освіти, навчання, наводити приклади, аналізувати, 
пояснювати роль освіти у психічному розвитку особистості;  

•визначати предмет педагогіки, її цілі, завдання, методи, принципи, 
закономірності, розкривати структуру, давати визначення складових 
педагогіки як науки про освіту; 

•описувати різні педагогічні системи, технології навчання, парадигми 
навчання і виховання (їх авторів), відзначати їх спільне та відмінне.  

 
7.1. Коментар до теми 

 
Дана тема є важливою в курсі дисципліни «Психологія діяльності та 

навчальний менеджмент», оскільки вона відкриває розділ «навчальний 
менеджмент» і є початком етапу засвоєння базових знань з проблем освіти, 
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розвитку особистості, навчання, їх співвідношення. Вищеназвані проблеми 
розглядаються як в традиційному аспекті, які відображені в теоретичних 
концепціях Л. С. Виготського про співвідношення розвитку і навчання, ролі 
освіти в розвитку особистості, так і в сучасному, маючи на увазі той факт, що 
нині існує розмаїття поглядів на сутність понять «освіта», «технологія 
навчання», «розвиток особистості».  

Принципово провідну роль в розвитку відіграє освіта, навчання. Будь-
яке навчання сприяє розвитку. Важко собі уявити, щоб навчаючись певній 
діяльності або пізнаючи окремі елементи навколишнього середовища, 
людина не просувалась у своєму розвиткові. Можна говорити тільки про те, 
що один спосіб чи метод навчання більше розвиває дитину, а інший — 
менше. Тому твердження про «розвивальне» або «нерозвивальне» навчання 
не має підґрунтя.  

Важливо відмітити, що розвиток людини може здійснюватись за 
різними напрямами: напрямом інституційної освіти і напрямом самоосвіти.  

Як зазначає В. А. Козаков, сутнісна відмінність цих напрямів — це їх 
або цілеспрямованість (інституційна освіта) або становлення, довільність, 
стохастичність (самоосвіта). Аналіз цих напрямків наштовхує на висновок, 
що освіта визначає лише можливі тенденції щодо форм розвитку особистості. 
Для здійснення розвитку особистості у напрямі інституційної освіти слу- 
гує педагогіка як наука про освіту.  

Основну роль в освіті людини відіграє педагогічний процес і дві його 
взаємопов’язані складові — навчання та виховання.  

І навчання, і виховання спрямоване на розвиток людини.  
Навчання допомагає придбати досвід у науковій і предметній сферах, а 
виховання — в соціальній.  

Засвоєння та розуміння сутності розвитку людини, розуміння тих 
законів, за якими відбувається розвиток, розуміння рушійних сил розвитку, 
джерел, закономірностей і його етапів, ролі кризових періодів в житті 
людини, можливостей прискорення процесу розвитку дає можливість 
студентам зрозуміти та упорядкувати терміни щодо понять «освіта», 
«навчання», «виховання», «розвиток», «дидактика», «педагогічна система», 
«технологія навчання», «парадигми навчання і виховання».  

Таким чином, засвоєння питань теми можна зобразити схематично 
(рис. 7.1).  

Освіта — основа
розвитку особистості

Педагогіка
як наука про освіту

Традиційні погляди та
теоретичні підходи до
розвитку особистості

Сучасні погляди,
теоретичні концепції
розвитку особистості

Технології навчання

 
Рис. 7.1. Структурно-логічна схема змісту теми 
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Вивчення даної теми матиме користь як в теоретичному, так і в 
практичному аспектах: по-перше, знання базових понять теми допоможе 
рухатись далі у процесі психолого-педагогічної підготовки, по-друге, 
спонукає до роздумів про власний розвиток в особистісній сфері та 
проілюструє всі можливі фактори впливу університетської освіти на цей 
розвиток, із врахуванням індивідуально-психологічних особливостей власної 
особистості та тих знань, які були отримані в результаті засвоєння тем 1—6 
навчальної дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент». 

Розвиток людини є дуже складним поступовим рухом, в ході якого 
відбуваються як прогресивні, так і регресивні зміни. В залежності від якості 
накопичених кількісних характеристик тієї чи іншої властивості розвиток 
може відбуватися (у певні періоди життя) за різними формами (рис.7.2):       
а) інтенсивно-прогресивна; б) еволюційно-прогресивна; в) еволюційно-
регресивна; г) інтенсивно-регресивна. 

 
Динаміка змін властивостей  
Еволюційна б)       в)  
  
Інтенсивна а)       г)  
  
           минуле майбутнє  минуле  майбутнє  
  
      прогресивна   регресивна  
 

Тенденції змін у часі 
 

Рис. 7.2.  Основні форми розвитку властивостей особистості 
 

Визначення форми розвитку певних властивостей особистості може 
слугувати певним критерієм оцінки ефективності її життєдіяльності. 
Наприклад, здоров'я з часом має регресивну форму розвитку, але в 
залежності від умов (об'єктивних чи суб'єктивних) динаміка регресу може 
бути різною. Так само може бути з інтелектом, знаннями, вміннями, 
ціннісними орієнтаціями тощо. 

Автори різних теорій особистості по-різному пояснюють рушійні сили 
і умови розвитку. 

Взагалі всі існуючі в психології теорії особистості і особистісного 
розвитку знаходяться між двома полюсами основних філософських 
парадигм: 

- ідеалістична філософія: розвиток людини є стихійним, некерованим, 
спонтанним процесом, незалежним від певних умов життя чи волі людини, і 
визначається лише долею, фатумом; 

- діалектико-матеріалістична філософія: розвиток є основною властивістю 
живої матерії. Людський розвиток, на відміну від розвитку тварин, 
характеризується активним пристосуванням самої людини до життя. 
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Рушійною силою розвитку є боротьба суперечностей - протилежних явищ, 
що виникають с приводу того чи іншого предмету і стикаються у конфлікті. 
Основна існуюча в житті людини суперечність - між її потребами і 
можливостями їх задоволення (між “хочу” і “можу”). Існують також 
суперечності між “хочу” і “треба”, “маю і не маю”, “можу і не можу” і т.п. 
Прагнення вирішити ці суперечності і штовхає людину до розвитку. 

Конкретні теорії особистості розходяться у тлумаченні поняття 
розвитку та його умов. Теорії особистісного розвитку прийнято 
класифікувати за тією сферою, роль якої в розвитку особистості їх 
прихильники вважають переважною. Виділяють підходи: 

1) біологізаторський - відзначають переважну роль спадковості, а 
також біологічного фактору в розвитку особистості (Геккель і Мюлер, 
З.Фрейд, Д.Дьюї, Е.Торндайк та ін.); 

Наприклад, психоаналітична теорія (Фрейд) розуміє розвиток як 
адаптацію біологічної сутності людини до життя в суспільстві, вироблення в 
нього захисних механізмів і узгоджених з “Понад-Я” суспільно прийнятих 
способів задоволення потреб. 

2) соціологізаторський - вирішальна роль у розвитку віддається 
соціальному оточенню (Гальвецій, Гольбах, Дідро, Вольтер, Коменський, 
Дітервег, Ушинський). 

Наприклад, представники теорії рис особистості розглядають розвиток 
як процес стабілізації і появи нових особистісних рис, який 
підпорядковується небіологічним законам. 

Радянські психологи висунули ще один підхід: 
3) індивідуально-діяльнісній - вирішальною силою розвитку 

вважається власна активність людини, її діяльність. 
Наприклад, гуманістична теорія (Маслоу, Роджерс) розглядає процес 

розвитку як процес становлення людського “Я”. 
Розбіжності в цих теоріях полягають перш за все в тому, який фактор 

висувається першочерговим у розвитку особистості: біологічні задатки, 
середовище чи виховання, зовнішні чи внутрішні фактори. Сьогодні все 
більше визнається рівна дія всіх факторів на процеси розвитку. Б.Г.Ананьєв 
писав: “Людський розвиток обумовлений взаємодією багатьох факторів: 
спадковості, середовища (соціального, біогенного, абіогенного), виховання 
(вірніше багатьох видів спрямованого впливу суспільства на виховання 
особистості), власної практичної діяльності людини. Ці фактори діють не 
окремо, а разом на складну структуру розвитку”  

В такому контексті фактор розглядається як рушійна сила процесу 
розвитку, а умова - як обставина, від якої залежить цей розвиток. 

Взаємовідносини основних факторів розвитку гарно представляє схема 
Й.Шванцари (чеського психолога). 

Якщо представити три основні фактори розвитку у вигляді трикутника, 
то при рівномірному впливі розвиток буде мати вигляд рівнобічного 
трикутника (АВС). Переоцінка середовища (АВС2) і виховання (АВС1) 
роблять розвиток нерівномірним. Однакове недооцінювання факторів 
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середовища і виховання (АВС3) призводить до слабкого загального розвитку 
природжених даних. 

Прикладом теорії, в якій визнається рівне значення різних факторів в 
процесі людського розвитку є концепція особистісного розвитку 
американського вченого Е.Еріксона. Відповідно до цієї теорії людина у 
своєму особистісному розвитку обов'язково проходить декілька стадій, 
кожна з яких завершується віковою кризою - наявні у людини якості 
перестають забезпечувати їй нормальну життєдіяльність у суспільстві і 
відбувається стрибок - розвиток інших особистісних характеристик. Але у 
залежності від особистісних умов особистісний розвиток може відбутись у 
нормальному чи аномальному напрямку, коли формуються відповідно 
позитивні чи негативні риси особистості. 

Таблиця 7.1. 
Характеристика стадій розвитку особистості 

Віковий 
період  

                                     Лінія розвитку  
Нормальна       Аномальна 

1 2 3 
1.Раннє 
немовля 
(від 
народження    
до 1 року) 

Довіра до людей і світу 
Усвідомлення любові батьків,                      
визнання, задоволення потреб                        
у спілкуванні. Результат –                          
енергія  і життєва радість  

 

Недовіра до людей і світу 
Усвідомлення нелюбові 
батьків, їх ігнорування, 
зневаження, емоційна 
ізоляція. Результат - 
озлобленість і нездатність до 
прояву емоцій.  

2.Пізнє 
немовля 
(від 1 до 3 
років) 

Автономія 
Розвиток самостійності при 
одночасному визнанні розумної 
залежності від батьків, 
усвідомлення своїх переваг. 
Результат - впевненість у собі, 
незалежність від інших людей. 

 

Сумніви і сором 
Постійне відчуття своєї 
слабкості, неповноцінності, 
недоліків. Результат - 
невпевненість у собі, 
болісна залежність від 
оточення.  

 
3. Раннє 
дитинство 
(від 3 до 5 
років) 

Прояв ініціативності 
Допитливість і активність. Палке 
уявлення і зацікавлене вивчення 
оточуючого світу, наслідування 
поведінки дорослих, статева 
самоідентифікація. Результат - 
активність і цілеспрямованість в 
житті. 

 

Почуття провини 
Пасивність і байдужість 

до оточуючого світу і 
людей. Млявість. 
Відсутність ініціативи, 
пригніченість, нездорова 
заздрість, відсутність ознак 
статево-рольової поведінки. 
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Продовження табл. 7.1. 
1 2 3 

4. Середнє 
дитинство 
(від 5 до 11 
років) 

Працелюбство 
Потяг до успіху, розвиток 
пізнавальних, комунікативних і 
трудових вмінь. Висунення і 
вирішення реалістичних задач. 
Результат - працьовитість, 
нормальний рівень домагань  

 

Комплекс неповноцінності 
Відчуття власної 
неповноцінності, лінощі, 
запобігання складних 
завдань, змагання з іншими 
людьми, слаборозвинені 
трудові навички, прагнення 
підкорятись. Результат - 
пасивність, занижений 
рівень домагань.  

 
5. Підліт-
ковий вік і 
юність (від 
11 до 20 
років) 

Особистісне самовизначення 
Життєве самовизначення, поява 
планів на майбутнє, активний 
пошук себе, і 
експериментування в різних 
ролях (як лідерів, так і 
підлеглих). Навчання. Чітка 
статева поляризація у формах 
міжособистісних стосунків. 
Становлення світогляду. 
Результат - прояснення своїх 
цінностей і ідеалів, їх 
стабілізація, відданість і вірність 
себе та іншим людям. 

 

Індивідуальна сірість 
і конформізм 

Думки більшістю про 
минуле. Виражене 
прагнення зрозуміти себе на 
шкоду розвитку стосунків із 
зовнішнім світом. 
Байдужість до статево-
рольової поведінки. 
Плутанина в моральних і 
світоглядних установках. 
"Сірість" і небажання 
самопрояву. Результат - 
занепокоєність на все життя, 
постійний пошук себе, 
нестійкість почуттів. 

 
6. Рання 
дорослість 
(від 20 до 
45 років) 

Інтимність і товариськість 
Прагнення до близьких 
стосунків з людьми, бажання і 
здатність присвятити себе 
іншим. Кохання, сім'я, 
народження і виховання дітей, 
праця. Результат - визнання 
іншими людьми, задоволеність 
особистим життям, відчуття 
комфорту, прагнення до праці. 

Особиста психологічна 
ізоляція 

Ізоляція від людей, 
запобігання близьких 
стосунків, і, як наслідок, 
нерозбірливі стосунки. 
Труднощі характеру, 
непередбачена поведінка. 
Результат - невизнання, 
ізоляція, девіантна 
поведінка (алкоголізм, 
наркоманія).  
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Продовження табл.7.1. 
1 2 3 

7. Середня 
дорослість 
(від 40-45 
до 60 років) 

Самореалізація 
Творчість, продуктивна, праця, 
саморозвиток, взаємодія з 
іншими людьми, навчання і 
виховання нового покоління. 
Результат - зріле і повноцінне 
життя, задоволеність працею і 
сімейними стосунками.  

Занурення в себе 
Застій. Егоїзм та 
егоцентризм. 
Непродуктивність у роботі. 
Все пробачення собі і 
всенепробачення іншим. 
Виключна турбота про 
самого себе. Результат - 
самотність, незадоволеність 
своїм життям. 

 
8. Пізня 
дорослість 
(більше 60 
років) 

Задоволеність прожитим 
життям 

Повнота життя. Спокійна, 
зважена оцінка минулого оцінка. 
Прийняття прожитого життя як 
повного і корисного. Здатність 
примиритись з неминучим. 
Результат - мудрість, спокій.  

 

Відчай 
Розчарування у прожитому 
житті, усвідомлення 
безглуздості свого 
існування, втрата віри у 
себе. Бажання прожити 
життя заново, отримати від 
життя більше, ніж було 
отримано. Жах перед 
смертю. Результат - 
імпульсивні безглузді 
вчинки. 

 
 

  Звичайно, ні в одної людини та чи інша лінія розвитку не 
спостерігається в чистому вигляді. До того ж можливим є взаємоперехід з 
нормальної лінії розвитку на аномальну і навпаки. 

В цілому можна зробити наступний висновок: розвиток особистості 
залежить від багатьох факторів, а його позитивний напрямок - від їх 
гармонійної взаємодії. Зовнішні фактори особистісного розвитку, у тому 
числі навчання і виховання, сприяють розвитку і формуванню особистості 
лише взаємодіючи з внутрішніми механізмами її власної активності, роботи 
над собою. 

Категорії “освіта”, “навчання”, “ виховання” і “розвиток” є базовими 
категоріями, якими оперує педагогічна наука. І перш, ніж перейти до 
вивчення теоретичних основ управління навчальною діяльністю, треба чітко 
розібратись в розбіжності цих категорій. 

Поняття розвитку вже надавалося вище. Навчання і виховання - це 
види цілеспрямованого впливу на людину з метою її розвитку, формування 
особистості. При чому вони можуть йти як зовні, так і бути проявами власної 
активності індивіда (самонавчання, самовиховання). 
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Навчання - це один з основних видів діяльності людини, процес, в 
результаті якого людина набуває нові або змінює наявні в неї знання, вміння і 
навички, вдосконалює і розвиває свої здібності, тобто розвивається. Така 
діяльність дозволяє людині пристосовуватись до оточуючого світу. На 
відміну від інших основних видів діяльності (спілкування, гри, праці), в яких 
розвиток є неосновним результатом, навчання безпосередньо спрямоване на 
розвиток людини. Результатом розвитку є формування особистості. 

Розвиток людини не завжди здійснюється тільки в навчанні, але в ході 
навчання розвиток відбувається завжди. 

Розвиток присутній при будь-якому навчанні. Але для забезпечення 
інтенсивного і всебічного розвитку потребує створення спеціальних 
навчальних умов, коли кожен навчальний елемент оптимізований в плані 
максимального впливу на учня. Таке навчання за Л.С.Виготським 
називається “розвиваючим”. 

Під вихованням звичайно розуміють цілеспрямований і організований 
процес формування особистості, запланований вплив на людину з боку 
суспільства з метою формування певних знань, поглядів і переконань, 
моральних цінностей і т.п. Можна сказати, що в якомусь смислі поняття 
“навчання” і “виховання” є синонімами. Але використання цих понять у 
практичній діяльності спричинило необхідність їх розведення. Під навчанням 
частіше розуміють процес формування знань, вмінь, навичок, під вихованням 
же процес формування світосприйняття людини, її моралі, естетичних 
потреб, культури, ставлення до оточуючого світу і т.п. Хоч в дійсності всі ці 
особистісні властивості не можуть бути розвинені окремо один від одного. 
Крім того, виділяється також розбіжність за ступенем організованості: 
навчання вважається більш організованою діяльністю, що відповідає певним 
державним вимогам і стандартам, до виховання таких чітких вимог не 
надається. 

Отже навчання завжди має виховний характер, а у будь-якому 
вихованні присутній елемент навчання. “Навчаючи - виховуємо, виховуючи - 
розвиваємо”. 

Освіта - результат навчання. У буквальному смислі воно означає 
“просвітлення” (укр.), або утворення “образів” (рос.), уявлень про оточуючі 
предмети. Освіта (або освіченість) - це комплексна характеристика суспільно 
значущих особистісних якостей, знань, вмінь, навичок, способів мислення, 
ставлень і т.д., якими оволодів той, хто навчався. Однак цим поняттям 
називають також процес набуття освіченості. Раніше (у ХІХ ст.) отримання 
освіти ототожнювалося з формуванням особистості. Дійсно в процесі 
навчання людині можна було передати основний обсяг наявної на той час 
наукової інформації. Зараз це стало неможливим. І знову ж таки, якщо 
раніше основним критерієм освіченості було володіння якомога більшим 
обсягом знань, то сьогодні критерієм освіченості стає здатність людини до 
самоосвіти, що включає системність її мислення, знань, широкий 
словниковий запас, логічність, інтуїція, здібності до самовдосконалення 
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(поповнення інформації). Таку зміну добре відображає давній афоризм: 
“Освіта - це те, що залишається, коли забуваєш все, що вивчив”. 

Принципово, більшість властивостей людини розвивається внаслідок її 
освіти, тобто суспільного явища, яке пов'язане із засвоєнням культури 
людства, суспільного досвіду. В цьому сенсі освіта розуміється як “сукупний 
процес і результат…окультурення людини, освоєння нею культурного 
досвіду”. Саме за цих умов можна погодитися із думкою, що “смислом і 
ціллю освіти людини є постійний (впродовж життя) розвиток”.  

Сутнісна відмінність двох напрямків - це їх або цілеспрямованість 
(інституціональна освіта), або довільність, стохастичність становлення 
(самоосвіта). Всі компоненти запропонованої схеми взаємопов'язані і форма 
розвитку особистості буде визначатися вагомістю впливу того чи іншого 
напрямку освіти. Можна погодитися з тим, що відсутність належної 
інституціональної освіти (навчальний заклад), з одного боку, а з іншого - 
великий вплив різних факторів “самоосвіти” (наркотики, вулиця, телебачення 
тощо) без належної регуляції (сім'я) спричинять регресивний розвиток 
конкретного індивідуума та обумовлять його маргінальне існування та 
девіантну поведінку. Протилежний стан чинників - запорука прогресивного 
розвитку особистості. 

Отже, навчання, виховання, освіта і розвиток - взаємопов'язані, але не 
тотожні категорії: 

· розвиток - процес і результат кількісних і якісних змін у властивостях 
і якостях індивіда, навчання і виховання - це види цілеспрямованого впливу 
на людину з метою її розвитку, формування особистості, набуття освіти; 

· навчання - це спільна діяльність його суб'єктів, яка спрямовується на 
засвоєння предметних знань та формування навичок і вмінь, в результаті 
чого мають спостерігатися заплановані зміни у поведінці тих, хто вчиться; 

· виховання - це спільна діяльність його суб'єктів, яка спрямовується на 
засвоєння людських цінностей, морально-етичних норм і правил 
життєдіяльності, в результаті чого має спостерігатися суспільно прийнятна 
поведінка або заплановані її зміни; 

· освіта - процес і результат цілеспрямованого формування культури 
людини, соціальної групи, сукупного інформаційно-процесного 
окультурення людини; перетворення суб'єктом засвоєного у навчанні досвіду 
людства (культура) у психічні властивості особистості, які мають 
забезпечити їй індивідуально-значущу та соціально-прийняту ефективну 
життєдіяльність у різноманітних сферах людського буття. 

Освіта - це процес і результат розвитку особистості, а навчання і 
виховання - основні шляхи освіти і розвитку. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1. Проаналізуйте загальні закономірності психічного розвитку 

особистості.  
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2.  Розкрийте суть біологічного і соціального підходів до вивчення 
особистості та її розвитку.  

3.   Поясніть, що таке соціалізація й індивідуалізація особистості, в які 
вікові періоди що з них переважає. 

4. Розкрийте суть положення Л. С. Виготського про «рівень 
актуального розвитку» (РАР) та «зону найближчого розвит- 
ку» (ЗНР) й обґрунтуйте, яким чином ЗНР можна перевести  
у РАР.  

5. Поясніть та розкрийте суть концепції розвитку особистості  
Л. Б. Ельконіна.  

6. Обґрунтуйте, спираючись на епігенетичну теорію розвитку 
Е. Еріксона, чи може особистість у процесі свого розвитку обійти аномальну 
лінію розвитку чи ні; які фактори можуть сприяти нормальній чи аномальній 
лінії розвитку.  

7.   Поясніть, які етапи життєвого шляху людини є найважливішими 
для розвитку її особистості.  

8.  Розкрийте, в чому суть предмету, завдань, цілей, педагогіки як 
науки про освіту; назвіть складові педагогіки та галузі педагогічної освіти.  

9.  Дайте визначення понять «педагогічна технологія», «технологія 
навчання», «парадигма навчання і виховання»; назвіть ті технології та її 
авторів, яких ви знаєте.  

10.  У чому суть індивідуально-кооперативної технології навчання 
(ІКТН) (В. А. Козаков) та як вона співвідноситься з дуа- 
льною природою людини.  
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Тема 8. Мета як основа діяльності.  
Навчальні цілі ( 2 години ) 

 
•••• Навчальна мета: навчитись правильно формулювати навчальні цілі і 

проектувати їх досягнення. 
• База знань: ціль діяльності, ціль навчання, фактори формулювання 

навчальних цілей (джерела виникнення, ступінь прозорості і розуміння, 
ієрархія та взаємозв’язок, масштаб і час, параметри, конкретність, вимірність), 
принципи цілеутворення (конкретизація, диференціація, діагностичність, 
оптимальність, досяжність), типові помилки формулювання навчальних цілей 
(визначення через діяльність вчителя, надто абстрактні формулювання, опис 
проміжних результатів навчання, підміна цілей змістом, постановка цілей 
через опис внутрішніх процесів розвитку учня) і відповідні  правила, види 
цілей в структурі освітньої підготовки (глобальні, етапні, оперативні цілі), 
види навчальних цілей (загальні, орієнтовні, конкретні), таксономії 
навчальних  цілей (Б. Блума, Д. Толінгерової, Б. Немерко, В. П. Беспалька 
та ін.), типи навчальних цілей (когнітивна, афективна, психомоторна, освітня, 
розвивальна, виховна та ін.), засвоєння, рівні засвоєння змісту навчання 
(запам’ятовування, розуміння, застосування, творчість). 

• Уміння, що формуються. Засвоєння теми повинне проявитись у таких 
вміннях: 

•наводити точне визначення понять «ціль», «навчальна ціль»; 
пояснювати місце цілі в структурі діяльності; визначати специфіку навчальних 
цілей, називати і пояснювати фактори формулювання навчальних цілей; 

•називати принципи, описувати правила формулювання навчальних 
цілей, наводити приклади правильних формулювань, називати, пояснювати та 
наводити приклади помилкових формулювань навчальних цілей, виявляти і 
виправляти  такі помилки; 

•називати, порівнювати, пояснювати відмінності і наводи- 
ти приклади навчальних цілей різних видів, формулювати ці- 
лі різного ступеня конкретності, будувати ієрархії навчальних цілей; 

•називати і наводити точне визначення поняття «таксономія навчальних 
цілей», пояснювати необхідність таксономій, описувати найвідоміші 
таксономії та називати їх авторів, називати, характеризувати, розпізнавати та 
виділяти навчальні цілі різних типів; 

•наводити визначення понять «засвоєння» та «рівень засвоєння змісту 
навчання», називати, характеризувати, порівнювати, пояснювати відмінності 
рівнів засвоєння змісту навчання, розробляти модель засвоєння бази знань 
певного навчального матеріалу. 

 
8.1. Коментар до теми 

Дана тема є особливо важливою в курсі психології діяльності і 
навчального менеджменту, оскільки запорукою ефективності управлінської 
діяльності, зокрема і в навчанні, є чітке формулювання і конкретизація 
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поставленої мети. Але при оволодінні вмінням коректного формулювання 
навчальних цілей у студентів зазвичай виникають певні проблеми. По-перше, 
дана тема майже не представлена у вітчизняних підручниках з педагогіки. 
Тому для повного розуміння основних понять теми рекомендується 
ознайомитись з широким колом літератури. Особливо доцільним є вивчення 
робіт Е. Стоунса, В. П. Беспалька, М. В. Кларіна, І. А. Володарської та 
Г. М. Мітіної, в яких глибоко та всебічно обґрунтовується сутність коректного 
формулювання навчальних цілей, наводяться і порівнюються різні концепції 
проектування навчальних результатів. Другою проблемою є те, що, хоча в 
реальному житті формулювання цілей навчання і випереджає подальше 
планування і організацію навчального процесу, вже на цьому етапі потрібно 
чітко уявляти можливі форми, методи, зміст і засоби навчання. В свою чергу, 
вивчення цих дидактичних категорій недоцільне без попереднього 
ознайомлення з принципами цілеутворення в навчанні. Тому і студентам і 
викладачам пропонується повертатись до повторення деяких положень цієї те- 
ми і при вивченні інших розділів. По-третє, коректне форму- 
лювання цілей навчання потребує доброго відчуття мови і високорозвиненого 
словесно-логічного мислення, що часом викликає ускладнення й у 
досвідчених педагогів. Але при цьому  явно спостерігається і протилежна 
тенденція: прагнення до точного й однозначного формулювання навчальних 
цілей значно сприяє розвитку розумових здібностей і є своєрідною гімнас- 
тикою розуму. 

Мета і цілі навчання: що спільного і які відмінності між ними? 
Проблема мети і цілей навчання та виховання була і залишається однією з 
найважчих і не до кінця розв´язаних педагогічних проблем. Ще Я. Ко-
менський як значний недолік у педагогічній діяльності відзначав відсутність 
чітко визначених педагогічних цілей. А. Макаренко, торкаючись цієї 
проблеми, зауважив, що при абстрактній постановці питання про "ідеал", мету 
виховання, сподіватися на конкретний позитивний результат діяльності 
практично не доводиться. Відомий педагог радянських часів Ф. Корольов 
писав, що при подібному, як у педагогіці, аморфному уявленні про мету своєї 
роботи будівельник будинку не побудує, кравець одяг не пошиє, а вихованець 
росте, виховання якось жевріє. Він вважав, що саме розпливчастістю, 
невизначеністю, аморфністю мети пояснюється багато педагогічних 
прорахунків та зривів. 

Філософська наука переконливо довела, що цілі людської діяльності 
завжди визначаються тими об´єктивними умовами, в яких живе і діє людина. 
Тому для правильного формулювання цілей навчання і виховання молодшого 
покоління потрібно виходити з тих умов, за яких воно буде жити в 
майбутньому. 

Цілі навчання — це перший елемент дидактичної системи, що дає 
відповідь на запитання: чому вчити? Розглянемо, чому інколи вживають 
вислів "цілі навчання", а не "мета навчання", чи навпаки, і як вони між собою 
співвідносяться? 
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Термін "мета навчання" став настільки звичним і ніби зрозумілим для 
всіх, на перший погляд, що не викликає ні в кого ніяких непорозумінь і 
запитань. Однак це тільки на перший погляд. У зв´язку з тим, що останнім 
часом науковці та вчителі почали інтенсивно розробляти і впроваджувати у 
навчально-виховний процес нові педагогічні технології, термін "мета 
навчання" за своїм значенням і в силу його невизначеності в багатьох 
випадках став не задовольняти педагогічну практику. Крім того, дидактична 
система після заміни елемента "цілі навчання" на "мету навчання" зовсім 
змінила б свої якості. Це пов´язано з тим, що зв´язок між її елементами не був 
би однозначно визначеним. 

Тлумачний словник української мови визначає мету як "те, що хтось 
намагається осягнути, здобути, до чого прямує", а ціль - це "місце, пункт, в 
який треба влучити, стріляючи з чого-небудь або кидаючи чим-небудь, те, до 
чого прагнуть, намагаються досягти, мета" (там само). 

Ще Арістотель мету тлумачив як "те, заради чого" дещо існує, а сучасна 
філософська думка мету визначає як елемент поведінки і свідомої діяльності 
людини, який характеризує майбутній результат діяльності і шляхи його 
реалізації за допомогою певних засобів. Вона виявляє інтегративну функцію, 
виступаючи як спосіб інтеграції різних дій людини в певну послідовність чи 
систему. Це проект дій, який визначає характер і системну впорядкованість 
різних актів і операцій. Таким чином, у мету, крім кінцевого результату 
діяльності людини, в явній чи неявній формі входять шлях руху в напряму до 
кінцевого результату і способи діяльності, що забезпечують одержання цього 
результату. Наприклад, у початковій школі на одному з уроків математики 
мета була сформульована так: навчити учнів виконувати дії додавання і 
віднімання в межах першого десятка. Щодо кінцевого результату, то він 
проглядається не дуже чітко. Справді, вислів "навчити виконувати" вказує на 
те, що мають бути вироблені вміння додавати і віднімати числа в межах 
першого десятка. Щодо знань — тут повна невизначеність, чи повинні учні 
отримати знання, чи ні, і якщо так, то які саме, невідомо. 

Інколи можна зустріти формулювання мети уроку з використанням 
слова "ознайомити". Наприклад, ознайомити учнів зі способами встановлення 
одиниць вимірювання фізичних величин. Про те, що мова йде про способи 
вимірювання фізичних величин, зрозуміло, але термін "ознайомити" не дає 
ніякого уявлення про рівень засвоєння цих способів. Справді, так плануючи 
мету уроку, вчитель планує лише свої дії і аж ніяк не той кінцевий результат, 
на який він має вивести учня. Мета уроку у формулюванні "вивчити, що таке 
клімат" (5-й клас, географія) дає дуже приблизну картину того, що учні мають 
знати. Але чи тільки знати, а можливо, чи ще й щось учні повинні вміти, 
невідомо. Та й вислів "знати" вимагає значної деталізації. 

Можна, таким чином, зробити висновок, що намагання об´єднати в 
одному формулюванні і кінцевий результат, і шляхи досягнення його або 
способи діяльності, призводить до того, що кінцевий результат діяльності 
проглядається не дуже чітко або ж його зовсім не видно. 
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Ціль навчання - це кінцевий результат діяльності, тому це поняття за 
обсягом менше, ніж мета навчання, і входить у мету як її складова, воно вужче 
за змістом, а отже, конкретніше, ніж мета навчання. Влучити в ціль — у 
переносному значенні означає одержати точний, конкретний і 
передбачуваний, запланований результат. Цілі навчання — це кінцевий 
результат спільної діяльності вчителя й учня, виражений у точних, 
однозначних категоріях і поняттях. 

Поняття мети, цілі належать до категорії результату, який є не чим 
іншим, як продуктом певних дій. Конкретне вираження результату може бути 
здійснене через такі поняття, як підсумок, задача, мета, ціль, ідеал, що як у 
нашому, так і в зарубіжному вжитку, мають таке тлумачення: 

- підсумок — це найближчий бажаний результат, якого прагне досягти 
суб´єкт діяльності за певний час; 

- задача — це проміжний результат із сукупності доступних і 
впорядкованих так, що він є певним кроком, який наближає досягнення мети; 

- мета — це бажаний результат, недосяжний за певний проміжок часу, 
але доступний для досягнення в майбутньому; 

- ціль — кінцевий результат, на досягнення якого спрямовані зусилля 
суб´єкта діяльності; 

- ідеал — це результат, якого ніхто ніколи не може досягти, але до якого 
можна дуже близько підійти. 

Точний і повний опис цілі навчання включає інформацію про елемент 
засвоєння (уявлення, поняття, судження, теорія), про який ідеться, про те, на 
якому рівні він засвоюється й як його діагностувати. 

Діагностичність та ієрархічність цілей навчання. Виділимо дві важливі 
характеристики цілей навчання: їх діагностичність та ієрархічність. 
Діагностичність означає цілком певний, однозначний опис цілі, способів її 
виявлення, вимірювання й оцінки. Якщо вимога діагностичності у 
формулюванні цілей навчання не буде дотримана, елемент дидактичної 
системи "цілі навчання" не буде відігравати ролі системотвірного чинника для 
даної системи, а отже, під сумнівом буде і функ-ціонування самої системи. 

Вимога діагностичності цілі навчання передбачає точний опис ознак 
поняття, яке необхідно сформувати в ході її досягнення та точного опису його 
об´єктивного прояву, з яким воно співвідноситься, вказівку на категорію міри, 
за якою її величина піддається прямому чи непрямому вимірюванню, із 
зазначенням того, що результати вимірювання можуть співвідноситися з 
певною шкалою, тобто відповідно оцінюватися. 

Діагностичність цілей навчання вимагає такого їх опису, який би 
передбачав їх однозначну діагностику. Цю вимогу можна задовольнити, 
зазначивши конкретний рівень ієрархії. 

Цілі навчання мають ієрархічну будову. Це означає, що залежно від 
обсягу змісту, масштабності завдань, рівня загальності чи конкретності 
проблеми одна і та сама ціль формулюється по-різному. Як приклад 
розглянемо ціль навчання з фізики: сформувати уміння вимірювати фізичні 
величини. Це — рівень навчального предмета. Ця сама ціль навчання на рівні 



 77 

розділу фізики "Електрика" формулюватиметься так: сформувати уміння 
вимірювати електричні величини. Ще нижчий рівень ієрархії — конкретне 
явище, факт. Ця сама ціль навчання на рівні ієрархії "явище електричного 
струму" може бути визначена як: сформувати уміння вимірювати силу струму. 

Ієрархічність цілей навчання підкреслює, що поняття "ціль навчання" — 
відносне, оскільки воно залежить від того, на якому часовому проміжку 
розгортається діяльність її реалізації. Наведений приклад з фізики - доказ 
цього. 

Таким чином, цілі навчання мають ієрархічну структуру, на вершині 
якої стоять цілі як соціальне замовлення суспільства. Найповніше і в найбільш 
загальному вигляді вони сформульовані у Конституції України та у Законі" 
Про освіту". Це ті цілі навчання, які ставить суспільство перед школою, далі 
йдуть цілі навчання на рівні предмета, тоді на рівні курсу, нарешті, на рівні 
явища, факту чи процесу і на рівні поняття. 

Ще з часів Я.А.Коменського вчені-педагоги відзначали як значний 
недолік педагогічної діяльності відсутність чітко визначених цілей навчання. 
Учителі, готуючись до уроків, визначають лише спосіб своєї діяльності на 
уроці (ознайомити, навчити, повторити, довести тощо), але аж ніяк не 
кінцевий результат цієї діяльності. Він уявляється дуже невизначено, тому й 
потрібно розрізняти цілі навчання, цілі уроку і мету навчання. Цілі навчання 
характеризуються діагностичністю та ієрархічністю. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1. Наведіть точне визначення понять «ціль», «навчальна ціль»; поясніть 

місце цілі в структурі діяльності; визначте специфіку навчальних цілей, 
назвіть і поясніть фактори формулювання навчальних цілей. 

2. Назвіть принципи, опишіть правила формулювання навчальних цілей, 
наведіть приклади правильних формулювань, назвіть, поясніть та наведіть 
приклади помилкових формулювань навчальних цілей. 

3. Назвіть, порівняйте, поясніть відмінності і наведіть приклади 
навчальних цілей різних видів, сформулюйте цілі різного ступеня 
конкретності, побудуйте ієрархію навчальних цілей. 

4. Назвіть і наведіть точне визначення поняття «таксономія навчальних 
цілей», поясніть необхідність таксономій, опишіть найвідоміші таксономії та 
назвіть їх авторів, назвіть, охарактеризуйте навчальні цілі різних типів. 

5. Наведіть визначення понять «засвоєння» та «рівень засвоєння змісту 
навчання», назвіть, охарактеризуйте відмінності рівнів засвоєння змісту 
навчання, розробіть модель засвоєння бази знань певного навчального 
матеріалу. 
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Тема 9. Зміст навчальної  
діяльності ( 2 години ). 

 
•••• Навчальна мета: навчитись психологічно і дидактично грамотно 

готувати зміст навчання. 
•••• База знань: зміст навчання, структура змісту навчання (знання, 

вміння, навички, досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу), база знань, 
навчальні елементи та їх види («мова науки», «аксіоматика», «узагальнені 
співвідношення», «концептуальні узагальнення», «способи дій»), функції 
змісту навчання (гносеологічна, орієнтовна, відтворювальна, 
перетворювальна, оцінна, регулювальна), теорії організації змісту навчання 
(енциклопедизм, дидактичний формалізм, дидактичний утилітаризм), 
процедури відбору інформації до змісту навчання (фільтрація, стиснення, 
редагування інформації), критерії відбору інформації (доцільність, 
науковість, змістовність, інформативність, доступність), основні джерела 
змісту навчання (навчальні плани і програми, навчальна і навчально-
методична література), основні предмети навчальної діяльності (тексти, 
запитання, ситуації, вправи, задачі, наочні матеріали та ін.). 

•••• Вміння, що формуються, мають забезпечувати здатність: 
•наводити точне визначення поняття «зміст навчання», розкривати 

структуру змісту навчання, називати і пояснювати його функції; 
•виділяти і розпізнавати навчальні елементи різних типів, описувати 

базу знань певного навчального матеріалу; 
•називати основні теорії змісту навчання та їх розробників, 

характеризувати ці теорії, пояснювати їх переваги та недоліки; 
•описувати та реалізовувати основні процедури підготовки змісту 

навчання, називати і характеризувати критерії відбору навчальної інформації, 
обирати зміст навчання у відповідності до цих критеріїв, називати і 
використовувати різні джерела відбору змісту навчання; 

•характеризувати і пояснювати відмінності різних предметів 
навчальної діяльності, готувати інформаційно-предметне забезпечення 
навчального процесу (тексти, запитання, ситуації, вправи, задачі, наочні 
матеріали). 

 
9.1. Коментар до теми. 

 
Для успішного здійснення навчання важливо не тільки визначитись з 

його цілями, а й ретельно підготувати його зміст — те, що учень повинен 
засвоїти у процесі навчання. Для викладача — це відповідь на запитання: 
«Чому навчити учня?». 

У традиційних підручниках з педагогіки ця тема, на жаль, 
розкривається не завжди повно. Можливою причиною цього є те, що змістом 
навчання завжди є специфічна предметна галузь, що вивчається, яка 
докладніше розкривається у підручниках і навчальних посібниках з методики 
її викладання та спеціальній літературі. Однак, на наш погляд, зміст навчан- 
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ня має і певні загальні характеристики: підготовка змісту навчання включає 
деякі загальні процедури, а сам зміст навчання має однотипні компоненти, 
виконує аналогічні функції і т. п. Тому дана тема обов’язково повинна бути 
предметом окремого розгляду в оволодінні мистецтвом управління 
навчальною діяльністю інших людей. 

Вивчення рекомендованої літератури, виконання запропонованих 
завдань допоможе навчитись ставитись до підготовки і організації засвоєння 
змісту навчання більш осмислено, психологічно і дидактично грамотно. 

Тут ми будемо аналізувати науковий доробок 3 наукових шкіл:           
Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова, Н.О. Менчинської, Л.В. Занкова.  

 Д.Б. Ельконін і В.В. Давидов почали створювати науковий колектив в 
другій половині 50-х років ХХ ст. Дослідження проблеми навчальної 
діяльності в цьому колективі можна умовно поділити на 3 етапи.  

На першому етапі була поставлена проблема резервів розумового 
розвитку молодших школярів. Припускалось, що ті риси обмеженості 
мислення, які традиційно пов’язували з молодшим шкільним віком, не 
притаманні цьому віку, а є функцією, наслідком змісту тих програм, які 
реально використовуються у початкових класах.  

Для розв’язання цієї проблеми потрібно було радикально перебудувати 
зміст програм початкової школи. Перебудова йшла в таких напрямках:  

1. Зміст їх був максимально наближений до стану сучасного (на той 
період) наукового знання з використанням різних знакових засобів – умовно-
символічних зображень, схем, моделей тощо.  

2. Зміст навчальних програм будувався так, що інформація 
фундаментального, узагальненого теоретичного характеру вводилась раніше, 
ніж конкретний матеріал.  

3. В програмах реалізовувався систематичний принцип, який відрізнявся 
від концентричного (який був у старих програмах) тим, що теоретичний 
матеріал вводився згідно з логікою його теоретичного розгортання, а не за 
логікою практичних навичок, які можуть бути потрібні сьогодні.  

Підсумки першого етапу дали змогу показати, що молодшим школярам 
при певній організації навчання доступне оволодіння теоретично насиченим 
складним матеріалом. Крім цього було створено так званий «інститут 
експериментальної школи» з системою підготовки вчителів до роботи в цій 
системі, розробкою конспектів всіх уроків тощо.  

На другому етапі здійснювався експериментальний аналіз і формування 
навчальної діяльності молодших школярів, яка призводить до засвоєння 
ускладненого теоретичного матеріалу.  

На базі різних навчальних предметів було здійснено інтенсивне 
вивчення особливостей навчальної діяльності школярів різного віку (не тільки 
молодших класів).  

Підсумки другого етапу полягали в розробці психологічних 
характеристик навчальних предметів: системи загальних і часткових задач, які 
підтримують мотивацію до засвоєння всього навчального курсу; вибір 
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основних одиниць засвоєння; формування узагальнених способів дій учнів по 
всьому навчальному предмету.  

Навчальний предмет в логіці психологічного аналізу постає як єдність 
предмету засвоєння специфічних навчальних задач, способів навчальної 
роботи і контролю.  

На третьому етапі дослідники звернулись до вивчення психологічних 
новоутворень (за Л.С. Виготським), тобто тих нових особливостей діяльності і 
особистості, які складаються в певних умовах навчання.  

Таким чином, від загальної постановки проблеми резервів розвитку 
дослідники рухались до визначення психологічних характеристик тих 
новоутворень, які складають ці резерви, і до визначення конкретних вимог 
(особливостей) навчальної діяльності школярів, в яких вони формуються.  

Основою ряду досліджень цього циклу є виділення В.В Давидовим 
теоретичного мислення як нової якості діяльності.  

За допомогою різноманітних діагностичних методик (Я.О. Пономарьов, 
В.Н. Пушкін та ін.) був встановлений фундаментальний характер цього 
новоутворення, можливість його реалізації при роботі учнів з незнайомим 
матеріалом як навчального, так і абстрактного типу.  

Сьогодні є ряд експериментальних матеріалів, які підтверджують, що на 
основі сформованого в початковій школі теоретичного мислення і рефлексії 
учнів на спосіб походження понять, у підлітковому віці закладається складна 
діяльність школяра по управлінню своєю навчальною діяльністю, тобто 
основи саморегуляції.  

Розглянемо коротко зміст навчальної діяльності у вказаній системі.  
Д.Б. Ельконін і В.В. Давидов висунули 3 основних положення, які 

стосуються змісту навчальної діяльності:  
1. Засвоєння системи наукових понять.  
2. Формування теоретичного мислення.  
3. В результаті засвоєння системи наукових понять і формування у учнів 

теоретичного мислення навчальна діяльність починає носити характер 
науково-дослідницької діяльності.  

Що таке наукові поняття? Очевидно такі поняття, які пов’язані з 
наукою. А що таке наука? Краще всіх на ці запитання дали відповідь філософи 
Фіхте, Гегель, Маркс. За Фіхте і Гегелем наука – провідна форма суспільної 
свідомості (на противагу релігії і моралі). Маркс так сформулював цю ідею: 
“Сходження від абстрактного до конкретного є науковий спосіб відображення 
дійсності в мисленні”.  

Отже, наука – це спосіб сходження від абстрактного до конкретного. 
Треба знайти таке абстрактне, яке було б генетично похідним від деякого 
конкретного. З цього випливає, що те, як зараз здійснюється навчання в школі, 
не має ніякого відношення до науки, бо в принципі знання не даються учню у 
формі сходження від абстрактного до конкретного. Виходить, що в школі не 
формується наукове мислення, а лише щось у дусі каталогізованого мислення.  
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Висновок, який був зроблений на основі вище вказаних міркувань, 
такий: навчальну діяльність слід моделювати (конструювати) в спеціальних 
експериментальних умовах.  

Тоді виникає питання: що таке навчальна діяльність, якщо її змістом ми 
робимо систему наукових понять?  

Навчальна діяльність – така діяльність, яка веде до відкриття 
походження понять. Навчальна діяльність від наукової професійної діяльності 
відрізняється тим, що учень вчиться здобувати засоби з’ясування походження 
понять. Учень в навчальній діяльності повинен бути поставлений в такі умови, 
де би він сам щось для себе знайшов або відкрив.  

В загальній структурі навчальної діяльності Д.Б. Ельконін і                 
В.В. Давидов виділяють навчальну задачу і навчальні дії.  

Навчальна задача має місце там, де від учня вимагається оволодіти 
загальним способом відкриття даного об’єкта.  

Наприклад, якщо учню пропонують вираз «a+b=c» і вимагають 
оволодіти ним – це означає, що перед учнем ставлять навчальну задачу.  

В навчальній задачі подається зразок загального способу відкриття 
об’єкта. А потім у вираз «a+b=c» замість знаку «+» можна поставити любий 
такий знак, де б «a» і «b» відповідали третьому – «с».  

Навчальні дії – це такі перетворення дидактичного матеріалу, які в кінці 
кінців призводять до розв’язання навчальної задачі (до відкриття даного 
об’єкта).  

Навчальні дії: перетворення, моделювання, контроль і оцінка.  
Що ж є провідним в навчальній діяльності? Навчальна задача. Її слід 

відрізняти від конкретно-практичних задач, які мають місце в школі, коли від 
учня вимагається будь-яке засвоєння часткового способу розв’язання задачі. 
На жаль, можна констатувати, що в переважній більшості випадків всі 
предмети в наших школах викладаються в рамках конкретно практичних, а не 
навчальних задач. Конкретно практичні задачі дають частковий результат. 
Щоб першокласник зрозумів загальну ідею, йому пропонують розв’язати 
десятки конкретних задач.  

Таким чином, в системі Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова показано:  
1. Все традиційне навчання будується в руслі конкретно-практичних 

задач.  
2.   Антиподом цьому є навчальна задача.  
3. В навчальній діяльності створюється ситуація сходження від 

абстрактного до конкретного.  
Дослідженню загальних закономірностей аналітико-синтетичної 

діяльності присвячені роботи наукової школи Н.О.Менчинської. Ця система 
створювалась співробітниками лабораторії психології навчання науково-
дослідного інституту психології АПН СРСР (Москва) Н.О. Менчинською, 
Д.М. Богоявленським, З.І. Калмиковою та ін.  

Коротко основні позиції цього циклу досліджень в педагогічній 
психології зводяться до наступного.  
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По-перше, розглядається проблема аналітико-синтетичної діяльності 
учнів в процесі навчання. Узагальненню (синтезу) передує аналіз. На 
початкових етапах аналіз є неповним, не схоплює сутності явищ, тому і 
узагальнення є неповним.  

По-друге, розумовий розвиток, розвиток мислення йде завдяки 
засвоєнню знань. Знання засвоюються завдяки розумовим операціям 
(інтелектуальним вмінням).  

По-третє, виділено рівні продуктивного мислення, які визначаються 
рівнями аналітико-синтетичної діяльності.  

По-четверте, проаналізовано певні поняття, що характеризують 
властивості мислительної діяльності: швидкість засвоєння, гнучкість, тісний 
зв’язок або розрізненість наглядних і абстрактних компонентів мислення, 
різний рівень аналізу і синтезу, широкий і активний перенос прийомів 
розумової діяльності з одного на інший об’єкт.  

По-п’яте, введено поняття «темп просування», тобто кількість 
однотипових вправ, необхідних для формування узагальнення.  

По-шосте, розроблено зміст поняття “економність мислення”, тобто 
раціональність, лаконічність мислення: учні з різним рівнем розвитку по-
різному користуються умовами задачі і можуть «витиснути» з неї різну 
інформацію.  

Таким чином, і в цій системі, як бачимо, є певні досягнення в розробці 
проблеми навчальної діяльності, які проводились в руслі асоціативно-
рефлекторного типу психологічних теорій навчання.  

Початок створення експериментально-дидактичної системи                
Л.В. Занкова припадає на 50-і роки ХХ ст.  

Перші два етапи охоплювали період по 4 роки (1957-1961; 1961-1965), 
третій етап – 10 років (1965-1975). На першому етапі створювався каркас 3-
річної системи початкового навчання, на другому етапі розроблено нові 
підручники з математики і мови.  

На третьому етапі проводився масовий експеримент: лабораторія       
Л.В. Занкова мала вже 1000 експериментальних класів в 52 регіонах СРСР, 
видавались нові експериментальні підручники з мови, читання і математики.  

І хоча в основі наукових розробок в цій системі лежала аналітико-
синтетична діяльність учнів, окремі її положення перегукувались з ідеями   
Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова.  

Основні принципи експериментально-дидактичної системи Л.В. Занкова 
такі:  

1. Усвідомлення кожним учнем всіх ланок навчального процесу.  
2. Необхідність роботи над розвитком всіх учнів, в тому числі і 

найбільш слабких.  
3. Провідна роль в змісті навчальної діяльності відводиться теоретичним 

знанням.  
4. Навчання на високому рівні труднощів.  
5. У вивченні програмного матеріалу йти швидким темпом.  
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Ці принципи були сформульовані в монографії Л.В. Занкова «О 
начальном обучении (1963)». Пізніше, в 1975 р. в збірнику «Обучение и 
развитие» (за ред. Л.В. Занкова) була дана конкретизація і поглиблено 
розкрито зміст всієї експериментально-дидактичної системи.  

Отже, розглянуті нами 3 підходи до організації навчальної діяльності 
спрямовані на інтенсифікацію цієї діяльності і досягнення найкращих 
результатів в навчанні і розвитку учнів.  

Питання про зв’язки наукових розробок проблеми психології навчання і 
педагогічної практики можуть бути самостійно опрацьовані студентами (див. 
«Педагогічний пошук» К., 1988), як і питання, пов’язані із проблемним 
навчанням і оптимізацією процесу навчання (див. Підручники з педагогіки).  

Важливими факторами, які повинні враховуватись при організації 
навчальної діяльності, виступає індивідуалізація і диференціація навчання.  

Індивідуалізація – це врахування індивідуальних особливостей учнів в 
навчальній роботі: особливості пізнавальних процесів, властивості нервової 
системи, мотивація, здібності, риси характеру і волі тощо.  

Досліджуючи проблеми індивідуалізації, окремі психологи за основу 
брали особливості учнів, які безпосередньо не пов’язані з рівнем їх розумового 
розвитку. Це праці Конєва (1966), де досліджувались можливості 
індивідуалізації на основі властивостей нервової системи, а також праці       
В.С. Мерліна і Є.О. Климова, де показано, як на основі властивостей нервової 
системи формується індивідуальний стиль діяльності (В.С. Мерлін, 1966;     
Є.О. Климов, 1969).  

Але врахування цих особливостей в школі неможливо, бо для 
відповідної діагностики відсутні необхідні засоби (лабораторії, прилади).  

Зупинимось на тих особливостях, які слід в першу чергу враховувати 
при індивідуалізації навчання.  

Рівень розумового розвитку.  
Н.О. Менчинська охоплює цим поняттям як передумови до учіння 

(научуваність), так і набуття знань (навченість). Научуваність або здібність до 
учіння – це поняття, яке характеризує розумові здібності, тобто здібність 
досягати у більш короткий термін більш високого рівня засвоєння. Критеріями 
визначення здібності до учіння можуть бути швидкість засвоєння як 
комплексне явище, суттєвим показником якого є не тільки швидкість 
запам’ятовуваня, а й темп узагальнення, гнучкість мислення, зв’язок 
конкретних і абстрактних компонентів в мисленні.  

Загальні розумові здібності.  
Це комплекс здібностей, необхідних для здійснення навчальної 

діяльності: запам’ятовування, вміння здійснювати логічні операції, творче 
мислення.  

В зарубіжних дослідженнях (починаючи від А. Біне) для характеристики 
загальних розумових здібностей використовують поняття «інтелігентність», 
тобто загальні здібності абстрактного мислення людини.  

Основний метод дослідження «інтелігентності» – тести розумового 
розвитку (ІQ). Середній показник ІQ=1.00 (або 100 балів).  
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Творче начало як один із факторів інтелекту (креативність). Відомий 
дослідник Гілфорд показав, що креативність базується на так званому 
дивергентному мисленні, яке протиставляється конвергентному мисленню.  

Конвергентне мислення діагностується такими видами тестів, на які 
можна дати лише одну правильну відповідь. Дивергентне мислення – це 
здібність бачити проблеми, плавність потоку ідей і думок, гнучкість і 
оригінальність мислення.  

Наявність дивергентного мислення діагностується так званими 
«відкритими тестами», де на запитання можна дати велику кількість 
правильних відповідей.  

Які ж зв’язки між інтелігентністю, креативністю і успішністю навчання? 
Експерименти показали, що креативність і інтелігентність не обов’язково 
взаємозв’язані: в людини одна із цих якостей може бути високо розвинутою, 
інша – ні. І креативність, і інтелігентність можуть виступати важливими 
факторами учіння. Креативність в більшій мірі, ніж інтелігентність залежить 
від виховання в сім’ ї і від стилю навчання в школі.  

Спеціальні здібності. Вони виявляються через спеціально організовані 
експерименти (навчаючий експеримент) і тестування.  

Потенційні можливості. Вони проявляються при організації роботи з 
учнем в зоні найближчого розвитку (Л.С. Виготський).  

Навчальні вміння. Це сприймання і обробка нового матеріалу, виділення 
суттєвого, зв’язок із вже відомим, узагальнення, повторення.  

Диференціацію навчання можна назвати варіантом (або варіантами) 
індивідуалізації. Це проходження навчальних курсів в індивідуальному темпі: 
або прискорено (акселерати), або сповільнено (ретарданти), внутрікласова 
(внутрігрупова) індивідуалізація, групування учнів для навчання за різними 
навчальними планами (програмами) у відповідності з їх індивідуальними 
психологічними властивостями.  

В СРСР існували два типи класів (шкіл), побудованих на гомогенній 
основі: на основі спеціальних здібностей, інтересів і професійних намірів і на 
основі загального розумового розвитку і стану здоров’я учнів.  

За кордоном можна виділити в основному два способи диференціації. На 
певній ступені (частіше старшій) школа розгалужується на окремі області 
знань (гуманітарні, природничі, технічні, фізико-математичні тощо) і до 
обов’язкових предметів добавляються предмети, що вивчаються по вибору.  

Сьогодні в Україні є різні типи навчальних закладів: гімназії, ліцеї, 
коледжі, загальноосвітні школи – це теж диференціація. 

Запитання для самоперевірки: 
1. Як визначається поняття «текст»? 
2. Що є спільного й відмінного у науковому і дидактичному текстах? 
3. Якими є структурні властивості тексту? 
4. Як називають прихований вторинний смисл тексту: контекст чи 

підтекст? 
5. Для чого в навчальному тексті застосовують надбудовчі рівні? 
6. Чому в художніх текстах інформативність має первинне значення? 
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Тема 10. Процес і методи  
навчання ( 2 години) 

 
•••• Навчальна мета: навчитись визначати суттєві ознаки процесу 

навчання, обирати та застосовувати методи навчання, враховуючи їх 
взаємозв’язок в цілісній структурі навчальної діяльності. 

•••• База знань: процес, двосторонній характер навчальної діяльності, 
викладання, уміння, метод, методи навчання, способи навчання, класифікація 
методів навчання, основні види методів навчання: інформаційно-
презентативні, алгоритмічно-дійові, самостійно-пошукові; типи методів 
навчання: усні, письмові, наочно-усні, діалогічні, предметно-групові, 
групові, індивідуальна робота, самостійна робота; лекція, міні-лекція, 
розповідь, пояснення, читання вголос, помітки, зауваження, нотатки, план, 
тези, виписки, переклад, цитати, графіки, схеми, анотації, конспект, реферат, 
рецензія, звіт, розповідь, демонстрація, показ, слайди, фоліїї, плакати, аудіо-
відео, моделі ЕОМ, бесіда, дискусія, консультація, тестування, семінар, 
інструктаж, питання, вправа, задача, текст, лабораторна робота, практична 
вправа, мала група, мозкова атака, метод аналізу ситуацій (кейс-метод), ігрові 
методи навчання, конференція, моделювання, дослідження, проект, «КВК», 
«Аукціон», «Поле Чудес», конкурс «Знавців», спостереження, проблемна 
ситуація, консенсус, активні методи навчання, репродуктивні методи 
навчання, тренінг, технічні засоби навчання. 

•••• Вміння, що формуються: 
•відрізняти, характеризувати, давати визначення понять, процес 

навчання, методи навчання, способи навчання; 
•називати і характеризувати основні класифікації методів навчання за 

різними критеріями; 
•визначати сутність основних видів методів навчання та ефективність 

їх застосування; 
•аргументувати вибір певних методів навчання;  
•диференціювати, класифікувати, порівнювати методи навчання при 

застосуванні їх для вирішення конкретних навчальних завдань; 
•називати, характеризувати особливості активних, продуктивних, 

репродуктивних методів навчання, визначати їх співвідношення в цілісному 
процесі навчання. 

 
10.1. Коментар до теми 

 
На сучасному етапі процес навчання розглядається як 

цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок, в 
результаті якого повинні статися заплановані зміни у поведінці тих, хто 
вчиться. 

Процес навчання має свої особливості: 
1) бінарність навчальної діяльності: викладання й учіння; 
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2) розмаїття суб’єктів діяльності з власними потребами, інтересами, 
психічними властивостями; 

3) розмаїття сфер, напрямів, предметів, людського досвіду, який 
передасться, засвоюється у навчанні. 

Найголовніше питання для кожного педагога «Як вчити?» виводить 
нас на одну із найважливіших категорій педагогіки—категорію методів 
навчання. 

Серцевиною процесу навчання є метод. Його роль в системі «ціль — 
зміст — методи — форми — засоби навчання» є визначальною. Для 
досягнення свідомо визначеної мети необхідно діяти, тобто змінювати стан 
предмету діяльності для отримання необхідного результату — продукту: 

а) шляхом випробувань та помилок досягання мети (так діють 
недосвідчені); 

б) шляхом застосування свідомої системи дій досягання мети — 
методом. 

Метод навчання (від грецького metodos — шлях до мети) — поняття 
вельми складне і неоднозначне. До сих пір вчені-дидакти, які займаються 
цією проблемою, не прийшли до єдиного розуміння і тлумачення сутності 
цієї категорії. І справа не в тім, що цій проблемі не приділялась увага. 
Навпаки, скільки століть людство навчає своє підростаюче покоління, 
стільки ж століть вчені присвячують їй свої наукові праці, статті, книги. 
Проблема — в багатогранності цього поняття. З накопиченням наших знань 
про людину, її психічні можливості і здібності змінюються погляди вчених 
на процес навчання, відкриваються нові сторінки і напрями роботи, нові 
орієнтири. Це приводить до розробки і створення нових способів навчання,  
внаслідок чого формуються інші визначення поняття «метод». Ось чому 
дискусії відносно трактування цієї педагогічної категорії ще продовжуються. 

Розмаїття підходів до визначення категорії методу навчання 
відображає його багатоваріантність, можливість оптимального, доцільного 
вибору. 

Всі методи навчання можна віднести до певної класифікації за 
певними принципами, наприклад: 

1) за джерелами надбання знань; 
2) за рівнем пізнавальної діяльності; 
3) за відповідними етапами навчання; 
4) за принципом бінарності процесу навчання; 
5) за навчальними цілями. 
Вибираючи той чи інший метод, спосіб процесу навчання, необхідно 

враховувати безліч факторів, які суттєво впливають на цей вибір. 
Неправильне використання методів навчання (без врахування вікових, 
індивідуально-психологічних особливостей, розвитку суб’єктів навчально-
пізнавальної діяльності, без врахування теми конкретного заняття та змісту 
навчального матеріалу, умов, навчальних цілей) може призвести до 
виникнення пасивного або негативного ставлення учнів у ході спільної 
діяльності. 
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Отже, запропонована тема розглядається у двох основних напрямах: 
соціально-психологічному (як оптимально визначити доцільність 
застосування конкретних методів навчання, їх співвідношення, сполучення в 
конкретних умовах навчання з урахуванням психологічних характеристик 
суб’єктів навчання) та дидактичному (яким чином досягти ефективності 
обраних методів навчання). 

Для того, щоб дійсно чомусь навчитись необхідний певний час, на 
протязі якого і відбувається навчання. Отже, навчання, як і будь яка інша 
діяльність, є процесом, тобто відбувається протягом певного часу. Основна 
особливість процесу навчання – це його двобічність, оскільки в ньому 
поєднуються і взаємо перетинаються два компоненти – викладання і учіння. 
Це означає, що процес навчання фактично роздвоюється, розпадається на дві 
діяльності, котрі не змінюють послідовно одна іншу, а діють одночасно. 

Основним компонентом процесу навчання є учіння – діяльність того, 
хто навчається (учня, студента), спрямована на пізнання оточуючого світу, 
засвоєння необхідних знань, вмінь і навичок, зміну наявного досвіду учня. 
Конкретно учіння виступає у формі внутрішніх, психічних дій і операцій, які 
виконує учень у процесі навчання (сприйняття, запам’ятовування, розумове 
опрацювання, відтворення і т.п.) та зовнішніх, практичних дій з предметами, 
які включені у навчальний процес у якості його матеріальних засобів 
(підручники, посібники, допоміжні матеріали і т.п.).  

Викладання – це діяльність того, хто навчає, спрямована на 
забезпечення умов пізнання, тобто успішне здіснення учіння. На відміну від 
учіння, викладання є різновидом трудової, професійної діяльності. 

І учень, і викладач – є суб’єктами навчальної діяльності, якщо в них 
присутні відповідні цілі і мотиви. Якщо учень вчиться лише для того, щоб 
запобігти покарання батьків, а викладач працює лише заради матеріальної 
винагороди, вони не є суб’єктами навчання.  

Виходячи з двобічного характеру процесу навчання його структуру 
можна представити наступним чином (табл.10.1.). 

Отже, діяльність учня і викладача в чомусь співпадає, а в чомусь є 
розбіжною. Викладач повинен забезпечити зовнішні умови навчання учня 
через організацію його учіння у різних формах, за допомогою різних методів 
та засобів навчання. 

Таблиця 10.1 
Основні етапи процесу навчальної діяльності 

Етапи навчання Діяльність викладання Діяльність учіння 
1 2 3 

I.  Підготовчий -   аналіз умов навчання 
-   формулювання 
навчальних цілей  
-   підготовка змісту 
навчання  
-   вибір форм і методів 
навчання  
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-складання орієнтовного 
плану чи сценарію роботи 
-   підготовка матеріалів, 
приміщення, умов. 

II.  Вступно-мотивацій-
ний 

-   вступна організація  
 
 
-   повідомлення теми, 
навчальних цілей і плану 
роботи 
-   вступне мотивування 

1.  Настрій до роботи, 
вгамування, самоорга-
нізації. 
2.Ознайомлення з 
темою, питаннями, їх 
записування 
3.Усвідомлення 
особистої значущості 
навчання, приведення у 
стан готовності до 
навчання 
 

ІІІ. Операціонально-
пізнавальний 

- повторення (актуалізація) 
попереднього матеріалу 
 
 
-   перевірка домашнього 
завдання (ср) 
 
 
-   попередній контроль і 
оцінювання  
 
 
-   інформування  
 
 
-   первинна перевірка 
 
 
-   організація формування 
вмінь та навичок 
використання отриманої 
інформації на практиці 
 
-   поточне керування і 
корекція навчання, 
поточне мотивування 

1.Пригадування 
основної інформації, 
встановлення зв’язків з 
новою темою 
2.Перевірка і 
самоперевірка 
готовності до 
подальшої роботи 
3.  Самоконтроль і 
самооцінювання 
можливостей до вив-
чення теми 
4.  Вивчення і за-
своєння необхідної 
інформації 
5.Повтор і систе-
матизація інформації, її 
закріплення 
6.  Формування вмінь 
та навичок 
використання 
отриманої інформації 
на практиці 
7.  Підтримання своєї 
зацікавленості, 
готовності до роботи на 
необхідному рівні 
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Продовження табл.10.1 
1 2 3 

IV.Контрольно-оцін-
ний 

-   заключний контроль і 
оцінювання 
 
-   обговорення ходу і 
результатів навчання 
(рефлексія) 
-   надання домашнього 
завдання (чи завдання для 
СР) 
-   завершальне 
мотивування 

1.Перевірка і само-
перевірка досягання 
навчальних цілей. 
2.Осмислення ходу 
навчання, особистих 
перешкод. 
3.Отримання домаш-
нього завдання 
(завдання для СР) 
4. Настрій на подальшу 
роботу. 

 
 

З грецької “metodos” буквально перекладається як шлях до чогось. 
Тому найпростіше можна визначити метод навчання як спосіб досягання 
навчальних цілей.  

Наприклад, щоб отримати необхідну інформацію з сьогоднішньої 
теми можна діяти декількома способами (тобто використати різні методи): 

-   самостійно прочитати матеріал в літературі; 
-   прийти на лекцію; 
-   розпитати викладача; 
-   звернутись за конспектом до одногрупника і т.д. 
Поняття методу характеризує змістовно-процесуальну або внутрішню 

сторону навчального процесу. Це відповідь на запитання: “Що зробити для 
досягнення навчальної цілі?”. Приклади методів навчання: лекція, аналіз 
ситуації, читання підручника, спостереження, експеримент, демонстрація, 
дидактична гра та інші. 

Для вірного розуміння поняття “метод” слід відрізняти його від 
поняття “прийом”. Прийом – є складовою частиною методу, він не має 
самостійного значення для реалізації цілі навчання.  

Наприклад, метод “читання лекції”, може включати прийом “зміна 
інтонації для підтримання уваги слухачів”. Для досягання цілі лекції - 
передачі інформації - цей прийом не має прямого значення, але він сприяє 
ефективності цього процесу. Маючи більш вузьке і конкретне призначення, 
прийоми забезпечують поглиблене засвоєння окремих питань, теми та 
навчальної дисципліни в цілому. Кожен метод може включати багато різних 
прийомів (як правило, їх більше у досвідченого викладача). Але і один і той 
же прийом може входити до складу різних методів. Деякі прийоми 
застосовуються у викладанні всіх навчальних дисциплін, інші – лише у 
викладанні однієї навчальної дисципліни. Нерідко за провідним методичним 
прийомом може називатись весь метод (наприклад, “прийом комунікативної 
атаки” в спілкуванні в навчанні можна вважати методом, о ефективно 
забезпечує початок заняття). В окремих випадках прийом може виступати 
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методом, і тоді він входить у деякі інші методи. Наприклад метод 
інструктажу одночасно є прийомом, необхідним при проведенні дидактичної 
гри, аналізі проблемних ситуацій.  

Крім того, до складу методів часто включають і засоби навчання, 
наприклад методи: робота з книгою, робота на ЕОМ, на тренажері і т.п. 
Засоби навчання – це різноманітні матеріали і знаряддя навчального процесу, 
завдяки використанню яких успішне і швидше досягаються навчальні цілі 

Класифікація методів навчання 
Для вибору того чи іншого методу навчання зручно користуватись 

якоюсь класифікацією. В основу класифікації методів навчання можуть бути 
покладені різні підвалини. Єдиної класифікації методів навчання в сучасній 
дидактиці нема. І причина цього – складність навчально-пізнавальної 
діяльності, взаємопов’язаність її складових елементів, важкість винайдення 
найсуттєвішого критерію такої класифікації.  

В якості критеріїв класифікації методів навчання можуть виступати 
будь-які компоненти навчальної діяльності: ціль, зміст, процес, засоби, 
суб’єкти і т.д 

Класифікації потрібні для того, щоб наочно побачити різні методи 
навчання і обрати необхідний метод роботи.  

Найбільш невдалим є поділ методів на активні і пасивні. По-перше, 
метод не є живою істотою, отже не може бути активним. По-друге активність 
учнів може бути досягнута при всіх методах роботи за рахунок використання 
спеціальних активізуючи прийомів.  

Найбільш вдалим є поділ методів за етапами діяльності і навчальними 
цілями, оскільки при цьому зручно в залежності від висунутих цілей або 
етапу роботи обрати необхідний метод. 

Гарна класифікація сучасних методів навчання студентів наведена в 
підручнику “Педагогика и психология высшей школы”  (табл.10.2.). 

При виборі методів і прийомів навчання доцільно користуватись 
принципом оптимальності, висуненим Ю.К.Бабанським. Методи і прийоми 
навчання вважаються обраними оптимально, коли дозволяють з найбільшим 
успіхом вирішувати висунені задачі за відведений час. При виборі методів 
навчання необхідно враховувати їх відповідність: 

-   принципам навчання. 
-   цілям і задачам навчання. 
-   змісту даної теми. 
-  навчальним можливостям та інтересам навчальної групи (віковим 

особливостям, рівню підготовленості, структурним параметрам групи). 
-   наявним умовам і часу, відведеному на навчання. 
- можливостям самих вчителів (їх попереднім досвідом, рівнем 

теоретичної і практичної підготовки, особистими якостями та інш.). 
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Таблиця 10.2. 
Найвідоміші класифікації методів навчання 

Критерій класифікації Групи методів 
1.  Рівень активності (за 
Є.Я.Голантом) 

-   пасивні: розповідь, лекція, пояснення, 
демонстрація; 
-   активні: методи самостійної роботи учнів: 
робота з книгою, лабораторний метод. 

 
2.  Рівень включення учня в 
продуктивну (творчу) 
діяльність (за М.Н.Скат-
кіним та І.Я.Лернером) 
  

- пояснювально-ілюстративні або 
інформаційно-рецептивні: розповідь, лекція, 
пояснення, робота з підручником, 
демонстрація; 
-   репродуктивні: вправи, досліди, вирішення 
задач (за зразком); 
-   проблемного навчання: проблемна лекція, 
дискусія, вирішення проблемних ситуацій, 
завдань; 
-  частково-пошукові (евристичні): евристична 
бесіда; 
-   дослідницькі (наукового пізнання): пошук і 
систематизація інформації, планування і 
програмування, прогнозування, проектування, 
моделювання, експеримент. 
 

3.  Джерело отримання знань 
(за Є.І.Петровським і 
Д.О.Лордкіпанідзе)  

 

- словесні: лекція, розповідь, пояснення, 
бесіда, робота з книгою, рольова гра; 
-  наочні: ілюстрація, демонстрація, показ, 
спостереження; 
-   практичні: вправи, досліди, експерименти. 

 
4.  Етап процесу навчання 
(за Ю.К.Бабанським)  

 

-організації і здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; 
-  стимулювання і мотивації навчання; 
- контролю і самоконтролю за ефективністю 
навчання 

5.  Етап процесу навчання 
(за М.А.Даниловим, 
Б.П.Єсиповим та 
І.Ф.Харламовим)  

 

-отримання нових знань: розповідь, 
пояснення, лекція, ілюстрація, демонстрація; 
- закріплення нового матеріалу: бесіда, робота 
з підручником; 
-самостійної роботи учнів з осмислення і 
засвоєння нового матеріалу: робота з 
підручником, лабораторні роботи; 
-застосування знань на практиці і виробки 
умінь та навичок: письмові і практичні вправи, 
лабораторні заняття; 
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-перевірки і оцінювання знань, вмінь і навичок 
учнів: спостереження, усне опитування, 
виставлення поурочного балу, контрольні 
роботи, перевірка домашніх робіт, 
програмований контроль. 

6.Навчальні цілі (за 
В.А.Козаковим)  

 

1. Інформаційно-презентативні: 
-   усні: лекція, міні-лекція, проблемна лекція, 
розповідь, пояснення, читання вголос, опис, 
доведення і переконання, повторення, 
систематизація, огляд, інструктаж, 
консультування, переказ, виступ, презентація; 
-   письмові: конспектування, реферування, 
анотування, план тексту, таблиці, схеми, 
аналіз, синтез, класифікація, порівняння, 
узагальнення, конкретизація, інтерпретація, 
підсумки, висновки, переклад, виклад, твір, 
диктант, резензування, повідомлення, 
доповідь, звіт, пояснювальна записка, стаття, 
тези; 
-   наочно-усні: ілюстрація, демонстрація, 
показ, спостереження; 

2. Алгоритмічно-дійові: 
-   діалогічні: бесіда, дискусія, опитування; 
- предметно-групові: вправа, дослід, 
діагностика, вирішення задач, робота з ЕОМ, 
експеримент, кейс-метод, анкетування, 
тестування; 
-   групові: мозковий штурм, синектика, метод 
проектів, ігрове моделювання, аналіз ситуацій, 
гра, тренінг 

3. Самостійно-пошукові: 
-індивідуальна робота: спостереження, 
проекти, моделювання, дослідження 
-самостійна робота: пошук і систематизування 
інформації, планування і програмування, 
прогнозування, проектування, моделювання. 

 
 

Основні методи організації навчання. 
Лекція:  
- історично – метод викладу матеріалу шляхом точного читання 

завчасно написаного тексту (конспекту), в сучасному розумінні – тривалий, 
послідовний, систематизований виклад вчителем значного за обсягом 
навчального матеріалу 
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Проблемна лекція: 
- метод навчання, при якому вчитель не лише повідомляє учням 

готові знання (кінцеві висновки науки), а й відтворює певною мірою шлях їх 
відкриття через вирішення проблемних завдань, постановку дослідів, 
відповіді на проблемні запитання. 

Розповідь: 
-  живий, образний, емоційний виклад будь-якого питання, недовгий 

за часом, що містить переважно фактичний матеріал 
Пояснення: 
-  метод усного викладу навчального матеріалу, метою якого є аналіз, 

тлумачення й доказ різних положень матеріалу, що викладається, шляхом 
розкриття причинно-наслідкових та інших зв’язків та закономірностей 

Ілюстрація: 
-  показ конкретних предметів і явищ в натурі чи у вигляді зображень, 

які сприймаються за допомогою органів відчуттів, у статичному вигляді 
(макети, моделі, фотографії, картини, малюнки, діаграми, графіки, таблиці, 
схеми, формули, математичні моделі економічних процесів, географічні 
карти); надання усного матеріалу, який активізує уявлення (факти, приклади, 
аналогії, афоризми, цитати). 

Демонстрація: 
-  показ конкретних предметів і явищ в натурі чи у вигляді зображень, 

які сприймаються за допомогою органів відчуттів, у динаміці (кіно-, 
телефрагменти, діюча модель, дослід, процес утворення схеми, таблиці) 

Показ: 
-  метод демонстрації певного способу дій 
Бесіда: 
- діалогічний метод навчання, при якому вчитель шляхом вдало 

поставлених питань спонукає учнів міркувати і аналізувати в певній логічній 
послідовності факти і явища, що вивчаються, і самостійно підходити до 
відповідних теоретичних висновків та узагальнень; відтворювати раніше 
набуті знання. 

Дискусія: 
- історично – спір, суперечка окремих осіб, співбеседніків, в 

сучасному розумінні – широке публічне обговорення якогось спірного 
питання під керівництвом ведучого. 

Аналіз конкретних ситуацій: 
-   глибоке і деталізоване дослідження реальної чи імітованої ситуації, 

що виконується для виявлення її окремих чи загальних характерних 
властивостей, пошуку найоптимальнішого способу її вирішення. 

Дидактична гра : 
-  будь-яке змагання або протиборство поміж гравцями, дії яких 

обмежені певними умовами (правилами), яке спрямоване на досягання певної 
мети (виграшу, перемоги, винагороди) 

Вправа: 
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-  метод здійснення учнями багаторазового дій з застосування 
матеріалу, що вивчається, на практиці 

Дослід: 
-   проведення експериментів, тобто створення умов, які дозволяють 

виявити будь-яке явище для дослідження причин його вияву, протікання, 
наслідків та інш. 

Вирішення задач: 
-  здійснення певних розрахунків, пошук виходу з ситуації, вирішення 

проблеми 
Спостереження: 
- метод самостійного виявлення та аналізу певного наочного 

матеріалу 
Робота з підручником : 
-  організація самостійної роботи учнів над друкованим текстом. 
До основних методів навчання більшість авторів підручників 

педагогіки (незалежно від обраної класифікації) відносять такі: лекція, 
проблемна лекція, розповідь, пояснення, ілюстрація, демонстрація, показ, 
бесіда, дискусія, аналіз конкретних ситуацій, дидактична гра, вправа, дослід, 
вирішення задач, спостереження, робота з підручником (табл.). Всі ці методи 
добре описані в навчальній літературі. При виборі таких методів слід чітко 
усвідомлювати їх призначення, витрачання часу, а також ефективність 
засвоєння. 
             За результатами досліджень, проведених Національним тренінговим 
центром (США, штат Меріленд) у 80-х рр.. було побудовано схему 
ефективності різних методів навчання (так звана „Піраміда навчання”). 

Хоч класифікація методів на активні і пасивні і є не зовсім вдалою 
(про це вже йшла мова), традиційно методи, що найбільше сприяють 
підвищенню інтересу, самостійності і творчої активності учнів у навчанні, 
називаються методами активного навчання (або активними методами). Тим 
самим мов би проводиться їх розмежування з традиційними догматичними 
методами, де учень – лише пасивний спостерігач і приймач інформації, що 
надається викладачем. 

Поняття “активного навчання” виникло у 70-ті роки ХХ ст. і було 
пов’язане з періодом застою у вітчизняній освіті, зниженням її якості. І хоч з 
тих часів було запропоновано багато різноманітних методів активізації 
роботи учнів, криза системи освіти триває. 
            Для ілюстрації можна навести дані світового банку щодо освітніх 
тенденцій, виявлених у підготовці учнів 13-ти років з математики та 
природничих наук щодо 19-ти країн світу. 

Освітні тенденції (середні бали для 8-ми країн світу): 1 – 
Великобританія, Ізраїль, Канада, Франція; 2 – Росія, Словаччина, Угорщина, 
Україна. 

Ці дані свідчать про те, що в нашій системі освіти традиційно більша 
увага приділяється відтворенню наявної культури, в той час як в інших 
країнах – можливостям її оновлення і вдосконалення. 
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Сьогодні часто пишуть, що причиною такої ситуації є менталітет, 
специфіка західної і східної культури. Для західної культури більш 
притаманним є особистісний, індивідуальний підхід, учень завжди має свою 
думку стосовно того, що він вивчає, може відмовитись вчити те, що йому не 
потрібне, не цікаве. Отже застосування активних методів навчання – єдино 
можливий шлях навчання. Для східної культури навчання – це просвітлення, 
те, що надається “зверху” і не може змінюватись принаймні у навчанні. 
Учень не має права власної думки, він повинен лише відтворювати надане 
йому знання. За таких умов застосування спеціальних активних методів – 
непотрібне. Достатньо лише інформаційно-презентативних і репродуктивних 
методів. Цікаво, що навіть самі студенти східної культури часто 
відмовляються від активних методів роботи, лякаються виказати свою думку, 
щось продемонструвати. 

Наша країна знаходиться в особливому положенні – на зіткненні двох 
культур, двох підходів. Отже, саме на нас може бути покладеною місія 
поєднання цих двох підходів, оскільки навіть традиційна перевага якогось 
одного з них – це обмеження, або гальмування розвитку, або слабка база, 
основа. І доцільним є доречне застосування і традиційних і активних методів 
навчання. 

До основних методів активного навчання традиційно відносять: 
різноманітні дискусії, аналіз ситуацій, ігри. Оскільки саме ці методи розкриті 
в навчальній літературі не завжди повно, надамо їх коротку характеристику. 

Слово "дискусія" походить з латинської "discussio" - дослідження і 
означає суперечку, обговорення якого-небудь спірного питання (проблеми) з 
метою правильного його розв’язання. Дискусія може виконувати у 
навчальному процесі значну кількість функцій:  

-   подання суперечливого матеріалу, в якому група самостійно обирає 
правильну точку зору,  

-   демонстрація різних підходів до тих чи інших явищ, обговорення 
та вирішення складних теоретичних і практичних проблем,  

-   обмін досвідом між слухачами,  
-   розробка єдиного підходу до дослідження певного явища,  
- швидкий, всебічний розгляд проблеми і знаходження 

нетрадиційного рішення,  
- формування інтелектуальних вмінь, навичок конструктивного 

вирішення суперечок,  
-   надання можливості прояву творчих здібностей, ініціативності,  
- зацікавлення аудиторії, стимулювання і мотивація навчальної 

діяльності та інші. 
Метод дискусії широко розповсюджений у зарубіжних країнах, про 

що свідчить велика кількість розробок різноманітних видів групового 
обговорення. Різні форми дискусій визначаються особливостями організації 
взаємодії учасників обговорення, їх складом, правилами поведінки та 
керівництва дискусії, попередньою підготовкою учасників.  
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Найпростішою формою організації дискусії є фронтальна дискусія, 
яка часто виникає в аудиторії спонтанно. Невимушеність такої дискусії, її 
природний характер, коли студенти самі відкликаються на цікаву для них 
проблему, відсутність потреби у попередній організаційній підготовці як з 
боку тих, хто навчається, так і тих, хто навчає, призводять до широкої 
розповсюдженості саме цієї форми дискусії у вітчизняній практиці 
викладання. Але її стихійний характер, непередбаченість виникнення, 
залежність від певного емоційного стану учасників робить таку дискусію 
недостатньо ефективним способом навчання.  

Існують і інші форми дискусій, які потребують попередньої 
підготовки, але за умов добре розробленого сценарію і стимулюванні 
відповідної діяльності студентів здатні бути досить ефективними формами 
навчання: диспут, “круглий стіл”, засідання експертної групи, форум, 
симпозіум, дебати, техніка “акваріуму”, мозкова атака (мозковий штурм), 
синектика, висування проектів та інші.  

Диспут – спір на наукову, літературну чи іншу тему, що відбувається 
перед аудиторією (ведеться певними попередньо підготовленими особами). 

“Круглий стіл” – дискусія, в якої “на рівних” приймає участь 
невелика група учасників і відбувається обмін думками як поміж ними, так і 
з аудиторією (рештою групи). 

Засідання експертної групи – 4-6 учасників з обраним керівником 
спочатку обговорюють певну проблему, а потім повідомляють її решті групи. 

Форум – обговорення, аналогічне засіданню експертної групи, в ході 
якого ця група вступає в обмін думками з аудиторією. 

Симпозіум – більш формалізоване обговорення, при якому учасники 
спочатку виступають з повідомленнями, представляючи їх точки зору, після 
чого відповідають на запитання “аудиторії”. 

Дебати – явно формалізоване обговорення, побудоване на основі 
попередньо зафіксованих виступів і спростовань учасників-представників 
двох команд (груп), що протистоять і змагаються одна з одною. 

Техніка “акваріуму” – після обговорення певної проблеми у 
підгрупах, представники кожної підгрупи збираються в центрі класу, щоб 
висловити та відстояти позицію своєї групи у відповідності з отриманими в 
групі вказівками. Після такого обговорення проводиться його критичний 
огляд всім класом. 

Мозкова атака (мозковий штурм) – групове вирішення творчої 
проблеми шляхом некритичної генерації ідей. 

Синектика – різновид мозкового штурму, де шляхом порівняння 
даного завдання з не пов’язаними з ним системами створюється серія 
залежностей та аналогів, серед яких обираються придатні для розв’язання 
конкретного завдання. 

Висування проектів – висунуті ідеї втілюються в конкретні завдання – 
проекти. 

Ігрове моделювання - поєднання дискусії з аналізом ситуації та 
розігруванням ролей, коли групи спочатку розробляють певний проект 
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вирішення ситуації, а потім представники кожної підгрупи публічно його 
захищають, виконуючі певні ролі (наприклад, судове засідання – 
обговорення, яке імітує судовий розгляд (слухання справи)). 

В залежності від типу дискусія може тривати з 30 хвилин до 
декількох часів і включати такі етапи: 

1.  Підготовка до дискусії (виклад теми та мети дискусії, 
формулювання проблеми (ситуації), яку необхідно розв’язати, розподіл на 
підгрупи, вибір експертів, спостерігачів для фіксування ідей, ознайомлення 
учасників з правилами пошуку розв’язання проблеми та обов’язками та 
інше). 

2.  Тренувальна розминка – вправи у швидких пошуках відповідей на 
запитання, для позбавлення впливу психологічних бар’єрів.  

3.  Збирання інформації з теми обговорення (виявлення думок всіх 
учасників з певного приводу – письмове чи усне, аргументів, взаємні 
запитання, суперечка, генерація ідей та інше.  

4.  Впорядкування отриманої інформації (робота в підгрупах по 
аналізу висунених думок, відбору найкращих, виявлення точок зору. 

5.  Представлення інформації (доповіді представників підгруп, запис 
на дошці). 

6.  Обговорення, оцінка та вибір найкращих ідей організаторами, 
експертами чи всією групою, прийняття рішення, представлення результатів. 

Виділяють такі умови ефективного здійснення дискусій: кількість 
учасників (не більше п’ятнадцять осіб у підгрупі), комунікативні зв’язки 
(ніхто з учасників не повинен мати просторових, комунікативних та 
інформаційних переваг), наявність правил-інструкцій для забезпечення 
конструктивної взаємодії під час дискусії, оптимальне керування 
(забезпечення умов проведення дискусії і мінімальне втручання у хід 
обговорення), тривалість дискусії (з 30 хвилин до декількох годин).  

Метод аналізу ситуацій є похідним від дискусії, але найчастіше 
розглядається окремо, бо має певні особливості. Цей метод полягає у 
глибокому і деталізованому дослідженні реальної чи імітованої ситуації, що 
виконується для виявлення її окремих чи загальних характерних 
властивостей, пошуку найоптимальнішого способу вирішення відповідної 
проблеми. За сферою життя, до якої відносяться ситуації, що аналізуються, 
виділяють аналіз життєвих (побутових) чи виробничо-професійних ситуацій 
(в педагогіці - педагогічних ситуацій, в економіці - економічних і так далі). За 
ступенем розгляду ситуації цей метод можуть називати аналізом чи 
вирішенням ситуацій. Коли прагнуть підкреслити реалістичність чи 
конкретність ситуацій, що підлягають аналізу, використовують назву "метод 
аналізу конкретних (чи реальних) ситуацій", а коли проблемність умов 
аналізу - "аналіз проблемної ситуації". Особливим різновидом аналізу 
ситуацій є так званий кейс-метод – розповідь про реальну управлінську 
проблему чи ситуацію, що може виникнути у керівника підприємства, 
організації чи певного адміністративного підрозділу і яка, як правило, 
вимагає прийняття управлінського рішення. 
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Метод аналізу ситуацій дозволяє наблизити навчання до реальних 
умов життя чи професійної діяльності, привертає своєю практичною 
спрямованістю. 

Основна вимога до обраних для аналізу ситуацій - достатня 
складність їх вирішення і частота виникнення у реальній життєдіяльності 
(ситуація, яка зустрічається рідко або, навпаки, є досить тривіальною і легко 
вирішується, менш цікавить студентів). Для більшої активізації розумової 
діяльності учасників обговорення застосовуються деякі прийоми.  

Прийом інциденту – утворення несприятливих умов для прийняття 
рішень – дефіцит інформації (чи її надлишок), часу, аварійні обставини – 
фактори, що викликають напруженість. 

Прийом критичних випадків – побудований на аналізі екстремальних 
ситуацій з реального досвіду, які призвели до непередбачених результатів. 

Прийом “лабіринту дій” – коли надається готовий перелік можливих 
вирішень ситуації, а учасники знаходять вірне вирішення, проаналізувавши 
наслідки всіх вирішень. 

Аналіз ситуації може тривати з 30 хвилин до декількох часів і 
звичайно включає етапи: 

1.  Підготовка до обговорення: розподіл на підгрупи, вступ у 
ситуацію, що розглядається (повідомлення (усне чи письмове), 
демонстрація), постановка завдання: що робити, як робити, час на 
обговорення. 

2.  Обговорення ситуації у підгрупах.  
3.  Виступ представників підгруп з повідомленням про результати 

роботи. 
4.  Загальна дискусія: обговорення різних підходів, вибір найкращого 

вирішення. 
5. Підсумкова бесіда: підведення підсумків, формулювання висновків, 

рекомендація літератури та інш.  
Під “грою” у загальному плані розуміють будь-яке змагання або 

протиборство між гравцями, дії яких обмежені певними умовами 
(правилами), яке спрямоване на досягання певної мети (виграшу, перемоги, 
винагороди). Педагоги висувають досить велику кількість класифікацій 
навчальних ігор. Найбільш узагальнено всі ігри можна поділити на такі види: 
рольова гра (гра-драматизація, розігрування ролей чи рольове проектування), 
ділова гра (імітаційно-моделююча чи професійна).  

Рольова гра (гра-драматизація) - виконання учнем ролі в продуманій 
ігровій ситуації (у формі монологу, діалогу, дискусії, відтворення подій та 
інш.). 

Ділова (імітаційно-моделююча) гра - форма створення предметного й 
соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, 
характеристик для певного виду практики.   Для активізації уявлення учнів 
(про певні історичні події, літературних героїв та інш.). 

Призначення ігор у навчанні може бути найрізноманітнішим (як і їх 
певні модифікації): для активізації уявлень студентів (про певні історичні 
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події, літературних героїв та інш.), для формування професійних вмінь і 
навичок спілкування, для кращого розуміння психології людей певної 
діяльності, що моделюється (важливо при профорієнтації), аналізу власних 
відчуттів, для набуття вмінь творчого розв’язання практичних завдань, 
вирішення певних проблем, науково-дослідної роботи, для формування 
різних індивідуально-психологічних властивостей людини. 

Проведення гри може тривати з 10 хв. до декількох днів і включати 
такі етапи: 

1.  Підготовка до гри (ознайомлення з теоретичним матеріалом, 
правилами і ходом гри, самопідготовка учасників, вибір ролей та інше). 

2.  Вступ до гри (ознайомлення з ситуацією, інструктаж, отримання 
завдань, пояснення та інше). 

3.  Проведення гри. 
4.  Підготовка звіту з гри (анкетування учасників гри). 
5.  Підведення підсумків (вибір групи-переможця, нагородження). 
6.  Аналіз результатів гри. 
Вибір і застосування того чи іншого методу часто неможливі без 

певного дидактичного забезпечення, матеріалів та знарядь. Засоби навчання 
можна розглядати і класифікувати по-різному: 

- як матеріальні засоби-інструменти і інтелектуальні засоби 
здійснення розумової діяльності, що забезпечують можливість пізнання; 

-  як матеріальні і матеріалізовані засоби і ідеальні засоби - те, що 
існує на рівні думки, образу, слова. 

-  як засоби конкретного заняття, предмету і всього процесу навчання 
у певному освітньому закладі. 

Відповідно до цього можна представити класифікацію засобів 
навчання наступним чином (табл.10.3.). 

Навчання вважається ефективним, коли застосовуються і 
комбінуються різноманітні засоби навчання, доповнюючи і підтримуючі 
один одного. Необхідно враховувати недоліки і переваги кожного засобу, 
психологічні особливості учнів і викладача, фізичні параметри місця 
проведення заняття і т.п. 

 
Таблиця 10.3. 

Класифікація засобів навчання (за В.В.Краєвським) 
Ідеальні засоби навчання Матеріальні засоби навчання 

На рівні окремого заняття 
- язикові системи знаків, що 
використовуються в усній і 
письмовій мові; 
-  твори мистецтва та інші досягнення 
культури (живопис, музика, 
література); 
-  засоби наочності (схеми, малюнки, 
креслення, діаграми, фото,...); 

- окремі тексти з підручників, 
посібників і книг; 
-  окремі завдання, вправи, задачі з 
підручників, задачників, дидактичних 
матеріалів; 
-   тестовий матеріал; 
-  засоби наочності (предмети, діючі 
макети, моделі); 
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- навчальні комп’ютерні програми з 
теми; 
- організуючо-координуюча діяль-
ність вчителя; 
-  рівень кваліфікації і внутрішньої 
культури вчителя; 
- форми організації навчальної 
діяльності на занятті.  
 

-  технічні засоби навчання (ТСО); 
-  лабораторне обладнання. 
 

На рівні предмету 
- система умовних позначень різних 
дисциплін (нотна грамота, 
математичний апарат та ін.); 
-штучне середовище для накопичення 
навичок з даного предмету (басейн 
для плавання, спеціальне мовне 
середовище для вивчення іноземних 
мов у лінгафонних кабінетах); 
-навчальні комп’ютерні програми, що 
охоплюють весь курс вивчення 
предмету.  
 

- підручники і навчальні посібники; 
- дидактичні матеріали; 
- методичні розробки (рекомендації) з 
предмету; 
- книги-першоджерела. 
 

На рівні всього процесу навчання 
- система навчання; 
- методи навчання; 
- система вимог. 

-  кабінети для навчання; 
-  бібліотеки; 
-  їдальні, буфети; 
-  медичний кабінет; 
- приміщення для адміністрації та 
педагогів; 
-  службові приміщення і т.п. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. В чому полягають специфічні ознаки процесу навчання на відміну 
від інших видів діяльності? 

2. Наведіть види процесу навчання за основними етапами історичного 
розвитку навчання, способами передачі соціально-історичного досвіду 
новому поколінню. 

3. Обґрунтуйте, в чому полягає класифікація методів навчання за 
навчальними цілями. 

4. Обґрунтуйте, дайте характеристику основних видів, типів, способів 
навчання та доцільність їх використання. 

5. В чому відмінність репродуктивних методів і проблемних методів 
навчання? 

6. Яка роль викладача, вчителя в реалізації проблемних методів 
навчання? 
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Тема 11. Контроль і діяльність навчання. 
( 2 години) 

 
• Навчальна мета: навчитись враховувати особливості контролю у 

навчанні, його вплив на психіку особистості та використовувати набуті 
знання, вміння і навички у майбутній професійній діяльності. 

• База знань: валідність, оцінка, відмітка, відкриті види тестових 
завдань (розгорнута, структурована, з обмеженнями, продуктивна), види 
контролю (попередній, поточний, періодичний, підсумковий), вимірювання, 
властивості контролю, закриті види тестових завдань (дихотомічні, за 
вибором, з обмеженнями і без обмежень, з віднесенням до груп, на 
упорядкування), методи контролю (спостереження, усне опитування, 
письмовий контроль, комбіноване опитування, тестовий контроль, 
програмований контроль, практичний контроль, самоконтроль, іспити), 
надійність, оцінювання, порівняння, психофізіологічна шкала бажаності, 
рейтингова система, точність, функції контролю (контролююча, навчальна, 
виховна, розвивальна), шкалювання, парціальне, фіксоване, інтегральне 
оцінювання; пряме та опосередковане оцінювання; форми парціального 
оцінювання (ухилення від оцінювання, невизначене, пряме позитивне та 
пряме негативне оцінювання); типові суб’єктивні помилки оцінювання 
(логічні, великодушності, контрасту, ореолу, близькості, центральної 
тенденції). 

•••• Вміння, що формуються. Засвоєння даної теми проявиться у таких 
діях: 

• відрізняти, характеризувати, надавати визначення базових понять 
теми (відмітка, оцінка, валідність, надійність, точність тощо); 

• називати і характеризувати основні властивості контролю, його 
види, етапи, функції та методи; 

• формулювати основні ознаки дидактичного тесту; 
• визначати місце і роль тестового контролю серед інших методів 

контролю; 
• називати, характеризувати особливості основних періодів розвитку 

тестування; 
• використовувати базові поняття теми для визначення результатів 

успішного навчання; 
• помічати та виправляти педагогічні помилки оцінювання в процесі 

моделювання педагогічних ситуацій; 
• використовувати різні види тестових завдань для контролю 

успішності навчання та самостійно складати дидактичні тести. 

11.1. Коментар до теми 

Як відомо, процес навчання неможливий без контролю та оцінювання 
знань, вмінь і навичок. Але під час використання засобів контролю виникає 
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певна психолого-дидактична суперечність. Сутність останньої полягає в тому, 
що, з одного боку, контроль і оцінювання є основними джерелами встановлення 
зворотного зв’язку між учнями та викладачем, а з іншого боку, ситуація 
контролю належить до погрозливих стимулів процесу навчання, тому що є 
психотравмуючим чинником для слабких студентів, у яких зменшується 
продуктивність діяльності та зростає кількість помилок. У такому випадку 
систематичне використання ситуації контролю може призвести до формування 
негативного ставлення до учіння взагалі. 

Щоб розв’язати цей психолого-дидактичний конфлікт, необхідно 
створити такі умови під час здійснення контролю та оцінювання, за яких 
останні не сприймалися б студентами як репресивні санкції. Спробуймо 
описати деякі конкретні шляхи вирішення цього надзавдання. Це, по-перше, — 
застосування форм контролю, не пов’язаних з дискредитацією особистості в 
очах колективу. Пріоритетними в цьому напрямі можна вважати письмові 
форми контролю, насамперед, тестові, які не є психотравмуючими для 
студента. По-друге, це усвідомлення викладачем того факту, що вплив відмітки 
не є нейтральним, що в деяких випадках не тільки погана, а й хороша оцінка 
можуть згубно вплинути на процес навчання та на емоційний стан учнів. Тому 
запропонована тема розглядається в даному випадку  
як мінімум у двох головних напрямах: соціально-психологічному  
(аспект педагогічної оцінки: типові суб’єктивні помилки оцінювання  
та шляхи запобігання педагогічних помилок) та дидактичному  
(аспект використання одного з найбільш популярних засобів контролю — 
тестового). 

Основна мета контролю як дидактичного засобу управління 
навчанням полягає в забезпеченні ефективності навчання шляхом 
систематизації знань, умінь і навичок учнів, самостійного застосування ними 
здобутих знань на практиці. До його завдань також належить стимулювання 
учнів старанно навчатися, формування в них прагнення до самоосвіти. 

Контроль (франц. controle - перевірна) - виявлення, вимірювання й 
оцінювання знань та умінь учнів. 

У дидактичній літературі поняття "контроль", "перевірка", 
"оцінювання", "оцінка", "облік" іноді вживають як синоніми, проте їх не 
можна ототожнювати. Перевірка є компонентом (засобом) контролю і 
означає виявлення і вимірювання рівня і якості знань, обсягу праці учня. 
Окрім перевірки, елементами контролю є оцінювання (процес) та оцінка 
(результат перевірки). Оцінки фіксують у вигляді балів у журналах, табелях 
успішності, базах даних. Основою для оцінювання успішності учня є 
результати контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів 
контролю у вигляді оцінного судження або числового бала з метою аналізу 
стану навчального процесу за певний період, причин його неефективного 
функціонування. Отже, структура контролю складається з перевірки, 
оцінювання, оцінки та обліку. 

Об'єктом контролю у навчанні є знання учнів про основні категорії, 
принципи, правила, факти, явища у їх тісному взаємозв'язку і 
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взаємозумовленості, їх уміння і навички оперувати цими знаннями. Об'єктом 
контролю є також діяльність учнів у навчанні, їх уміння застосовувати 
знання на практиці, самостійно здобувати нові знання. Контроль знань учнів 
завжди має бути зорієнтований на загальну мету навчання. 

Функції контролю знань поділяють на специфічні (контролювальні) 
та загальні. Специфічні функції полягають у виявленні, вимірюванні й 
оцінюванні знань. До загальних функцій контролю належать: 

- діагностична (визначення рівня та якості знань учнів, виявлення 
прогалин у знаннях та їх причин); 

-  освітня (систематизація знань учнів, коригування результатів їхньої 
навчальної діяльності); 

- виховна (формування моральних якостей учнів, виховання 
адекватної самооцінки, дисциплінованості, самостійності, почуття 
відповідальності); 

- розвивальна (формування самостійності та критичності мислення 
учня, розвиток пізнавальних процесів); 

- стимулювальна (спонукання учнів до систематичної праці, 
досягання кращих результатів у навчанні, подолання прогалин у знаннях); 

-  прогностична (визначення шляхів підвищення ефективності роботи 
вчителя і пізнавальної діяльності учнів); 

-  оцінювальна (зіставлення виявленого рівня знань, умінь і навичок з 
вимогами навчальної програми); 

- управлінська (коригування роботи учнів і власної діяльності 
вчителем, удосконалення організації навчання). 

Загальні та специфічні функції контролю зумовлені основними 
завданнями навчання і тісно взаємопов'язані. 

Основними засобами контролю є спостереження за діяльністю учня 
під час занять, вивчення продуктів навчальної праці учня, перевірка знань, 
умінь та навичок. 

До основних принципів контролю знань належать індивідуальний 
характер перевірки, об'єктивність, систематичність, тематична 
спрямованість, єдність вимог, оптимальність, усебічність. 

Принцип індивідуального характеру контролю передбачає перевірку 
знань, навичок і вмінь кожного учня, оцінювання успішності з урахуванням 
його психологічних особливостей. 

Принцип об'єктивності вимагає оцінити знання учнів за 
встановленими нормами та критеріями. 

Принцип систематичності - вимога до перевірки та оцінювання 
успішності учнів, яка передбачає безперервне одержання вчителем 
інформації про якість засвоєння учнями навчального матеріалу на кожному 
етапі засвоєння знань (поурочний облік успішності). 

Тематична спрямованість - принцип перевірки та оцінювання 
успішності учнів, який передбачає спрямованість контролю на визначення 
знань, умінь і навичок з конкретного розділу програми. 
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Принцип єдності вимог полягає в адекватному порівняльному 
відображенні якості навчання у різних школах. 

Оптимальність - принцип контролю, який передбачає науково 
обґрунтований вибір найкращого для конкретних умов варіанта завдань, 
форм і методів контролю та оцінювання результатів навчання за певними 
критеріями. 

Принцип усебічності полягає в урахуванні всіх проявів навчальної 
діяльності, встановленні зв'язку з усіма видами роботи учнів на уроці. 

Контроль результатів навчання відбувається на всіх стадіях процесу 
навчання. Особливого значення він набуває після вивчення якого-небудь 
розділу програми чи завершення етапу навчання. Основне завдання 
перевірки результатів навчання полягає у виявленні рівня засвоєння знань, 
умінь, компетенцій, які мають відповідати освітньому стандарту. У 
дидактичній теорії поняття "контроль", "перевірка", "оцінювання", "оцінка", 
"облік" об'єднуються в ієрархічні залежності і відображають суть 
педагогічної діагностики як процесу вимірювання рівня засвоєння знань, 
оброблення й аналізу одержаних даних, узагальнення результатів щодо 
просування учнів на наступні ступені навчання. 

Контроль знань здійснюється на всіх етапах навчання. Його види 
класифікують за різними критеріями залежно від: способу здобуття 
інформації в процесі контролю; засобів, які використовують під час 
контролю і самоконтролю; способу організації контролю і форми організації 
контролю; дидактичної мети і місця застосування в навчальному процесі. 

Залежно від засобів контролю його класифікують на машинний і 
безмашинний. Машинний контроль найчастіше використовують у 
програмованому навчанні для управління процесом засвоєння знань. До його 
специфічних засобів належать тренажери, контролювальні та навчальні 
машини, комп'ютери. Машинний контроль дає змогу самостійно перевіряти 
результати навчальної діяльності, виявляти прогалини в знаннях, уміннях і 
навичках. Під час машинного Контролю відповіді кодуються і вводяться у 
відповідний пристрій, де машина порівнює їх з еталоном, після чого оцінює 
результати роботи. Безмашинний контроль і самоконтроль здійснюють за 
допомогою програмованих підручників, усних і письмових завдань без 
використання будь-яких технічних приладів. У процесі безмашинного 
контролю відповіді учнів теж кодуються, але їх перевіряє вчитель за 
допомогою різних шаблонів. Відповідно до способу організації контроль 
поділяють на програмований і непрограмований. Суть програмованого 
контролю полягає у пред'явленні всім учням однакових стандартних вимог. 
Він забезпечує контроль за кожним кроком просування учня на шляху 
пізнання і дає змогу швидко діагностувати рівень засвоєння знань у великої 
кількості школярів, У програмованому контролі часто використовують 
тестові завдання, які забезпечують оперативний зворотний зв'язок у системі 
"навчальний матеріал - учень", ефективне самоуправління і самоконтроль 
навчальної діяльності. Непрограмований контроль передбачає використання 
різних видів і форм діагностики результатів навчання відповідно до 
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дидактичних вимог і правил без чіткого співвіднесення з конкретними 
формами організації і місцем застосування у навчальному процесі. За 
формами організації контроль може бути індивідуальним, фронтальним, 
груповим чи комбінованим. Індивідуальне опитування спрямоване на 
перевірку знань, умінь і навичок окремих учнів. Поряд з можливістю 
ґрунтовної і всебічної перевірки особистісних досягнень школяра цей вид 
контролю має істотний недолік: пасивність інших членів учнівського 
колективу у процесі контролю. Фронтальне опитування забезпечує 
можливість учителю за відносно стислий проміжок часу перевірити знання 
великої кількості учнів класу, спонукаючи їх до активності. Воно сприяє 
узагальненню і систематизації вивченого матеріалу. Групове опитування 
спрямоване на перевірку знань, умінь і навичок групи учнів. У практиці 
сучасної школи часто використовують комбінований, або ущільнений, 
контроль - поєднання різних форм і методів організації контролю, наприклад 
коли один учень відповідає біля дошки, а решта виконує індивідуальні чи 
групові самостійні завдання. 

За дидактичною метою і місцем застосування у навчальному процесі 
контроль класифікують на попередній, поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий, самоконтроль. 

Основною метою попереднього контролю є діагностування, 
визначення загальної підготовленості учнів, рівня володіння основними 
поняттями предмета, вивчення якого вони розпочинають. Його іноді 
використовують перед вивченням нової теми чи на початку навчального 
року, семестру. Результати попереднього контролю стають основою для 
планування роботи на майбутнє, адаптації учнів до особливостей 
навчального процесу. Для його організації використовують різні види і 
методи контролю. 

Поточний контроль спрямований на оперативне виявлення якості 
засвоєння учнями знань, навичок і вмінь на всіх етапах процесу навчання. 

Його використовують учителі у повсякденній навчальній роботі і 
здійснюють зазвичай у формі систематичних спостережень, усного 
опитування, письмових робіт, фронтальної бесіди для оперативного 
оцінювання знань учнів і якості навчально-виховної роботи на уроці. 

Тематичний контроль полягає у перевірці та оцінюванні знань учнів з 
кожної логічно завершеної частини навчального матеріалу (теми або 
розділу). Його використання передбачає попереднє ознайомлення учнів із 
загальною кількістю занять з теми; кількістю і тематикою основних робіт, 
термінами їх виконання; питаннями, що виносяться на атестацію; формою 
проведення атестації та умовами оцінювання. Тематичну оцінку можна 
виставляти автоматично на основі поточних результатів навчання. Якщо тема 
велика за обсягом, то іноді проводять проміжні тематичні перевірки; якщо 
невелика - тематичний контроль доцільно здійснювати після вивчення 
декількох тем. 

Періодичний контроль має на меті виявити, наскільки успішно учні 
оволодівають системою знань, який загальний рівень їх засвоєння щодо 
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сучасних вимог. До нього належать внутрішньошкільна (директорська) та 
інспекторська перевірки. Внутрішньо-шкільну перевірку здійснює 
керівництво школи з метою контролю за якістю знань учнів і роботою 
вчителів, виконанням вимог навчальної програми, станом викладання 
предметів. Окрім цього вона передбачає виявлення нового, передового в 
практиці роботи вчителів, а також тих труднощів, з якими вони стикаються в 
процесі роботи, обґрунтування шляхів удосконалення педагогічної 
діяльності. Внутрішньошкільна перевірка зазвичай відбувається на початку і 
наприкінці навчального семестру чи року. її результати обговорюють на 
педагогічній раді навчального закладу або узагальнюють у наказах 
директора. Інспекторська перевірка, яку здійснюють представники органів 
освіти, буває двох видів: фронтальна (охоплює всі сторони роботи школи) і 
тематична (охоплює окремі аспекти навчання, наприклад стан викладання 
якого-небудь предмета). Основними завданнями інспекторської перевірки е 
всебічне вивчення стану освітнього процесу в школі і своєчасне внесення 
коректив у його організацію. їх здійснюють методами анкетування, 
тестування, вивчення документації, співбесіди та ін. За результатами 
перевірки складають підсумковий документ, який відображає джерела 
одержання інформації, зміст основних питань перевірки, висновки і 
пропозиції. Результати інспекторської перевірки ураховують під час атестації 
педагогічних працівників. 

Основною метою підсумкового контролю є встановлення системи і 
структури знань учнів. Ця перевірка здійснюється наприкінці семестру 
(навчального року) або після завершення вивчення предмета. Основними 
формами підсумкового контролю є заліки та іспити. 

Самоконтроль як важливий компонент свідомої саморегуляції 
поведінки і діяльності виявляється в усвідомленні власних особистісних 
станів, дій, знань, в узгодженні їх зі встановленими вимогами, правилами чи 
нормами. Мета самоконтролю полягає в запобіганні помилок та їх 
виправленні. Завдання вчителя спонукати учнів до об'єктивного оцінювання 
результатів навчання. 

Для ефективного контролю успішності учнів важливо не тільки 
виявити те, що вони знають і вміють, а й об'єктивно оцінити їхні знання та 
вміння. Підсумком контролю має бути оцінювання, яке передбачає 
зіставлення того, що школярі засвоюють, з тим, що вони повинні засвоїти 
відповідно до вимог навчальної програми. 

Основними компонентами оцінювання є встановлення фактичного 
рівня знань, співвідношення виявлених знань з еталонними, оформлення 
результату навчальної діяльності учнів у вигляді оцінки-балів. 

Оцінка - кількісний показник якості результатів навчально-
пізнавальної діяльності учнів. 

Вона опосередковано характеризує розвиток учня, його здібності, 
ставлення до навчання і може бути виражена у формі якісної словесної 
характеристики 
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("правильно", "неправильно", "погано", "добре", "досконало" та ін.), 
числового балу (12-бальна система). 

Оцінка є важливим засобом стимулювання учнів до навчання тоді, 
коли вона сприймається як нагорода за наполегливу та сумлінну працю; 
може впливати на учнів і негативно, якщо неправильно вмотивована, 
супроводжується образливими зауваженнями, байдужістю вчителя до учня, 
до результатів його роботи. 

Єдині вимоги до оцінювання знань, умінь та навичок формулюються 
у вигляді критеріїв і норм. Критерій - міра оцінки, показник, на основі якого 
визначається рівень оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Відповідно 
до критеріїв визначають норми оцінок - конкретні вимоги, які регулюють 
виставлення оцінок-балів з навчального предмета за усну відповідь чи 
письмову роботу. Наприклад, якщо основним критерієм оцінки письмової 
роботи є точність виконання, яка характеризується кількістю помилок, то 
норма для оцінки 10 балів - повна відсутність помилок. Норми відображають 
найтиповіші випадки і ситуації під час перевірки й оцінювання знань. Вони 
визначені у навчальних програмах з усіх предметів. 

Основними критеріями оцінювання знань є: 
1) глибина - кількість усвідомлених учнем істотних зв'язків і 

відношень у знаннях; 
2) повнота - кількість усіх елементів знання про вивчений об'єкт; 
3) міцність - збереження в пам'яті вивченого матеріалу, 

безпомилковість його відтворення; 
4) оперативність - уміння учня використовувати знання у стандартних 

однотипних умовах; 
5) якість - критерій, що охоплює повноту, міцність, глибину, 

оперативність знань тощо; 
6) гнучкість - уміння учня використовувати знання у змінних, 

варіативних умовах; 
7) систематичність - засвоєння навчального матеріалу в його логічній 

послідовності та наступності. 
За цими критеріями визначають рівні знань учнів: репродуктивний 

(знання сприйняті, зафіксовані в пам'яті і можуть бути відтворені); 
реконструктивний (знання застосовуються в стандартних або варіативних 
умовах); творчий (знання продуктивно застосовуються в змінених, 
нестандартних ситуаціях). 

Реформування загальної середньої освіти передбачає зміни у підходах 
до оцінювання не тільки знань, а й навчальних досягнень учнів. Кінцевим 
результатом навчальної діяльності має бути не просто сума знань, а й 
сформованість комплексу компетенцій. Основними компетенціями, які 
потребує сучасне життя, є полікультурні, комунікативні, інформаційні і 
соціальні - ті, що пов'язані з володінням усною і писемною рідною та іншими 
мовами, потребою добувати, аналізувати та застосовувати інформацію, 
володіти інформаційними технологіями, постійно навчатися як у 
професійному, так і в особистому та суспільному плані. 
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З метою забезпечення ефективних вимірників якості навчальних 
досягнень та об'єктивного їх оцінювання запроваджено 12-бальну шкалу 
оцінювання, у якій ураховується рівень особистих досягнень учня. Критерії 
оцінювання при цьому не поділяють на позитивні та негативні. Серед 
загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 
загальної середньої освіти виокремлюють: 

- характеристику відповіді учня (правильність, цілісність, повнота, 
логічність, обґрунтованість); 

- якість знань (осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, системність, 
узагальненість, міцність); 

- сформованість загальнонавчальних і предметних умінь та навичок; 
- рівень володіння розумовими операціями (аналіз, синтез, 

порівняння, класифікація, узагальнення тощо); 
- розвиток творчих умінь (уміння виявляти проблему, формулювати 

гіпотезу, перевіряти її); 
- самостійність оцінних суджень. 
На основі цих критеріїв розрізняють рівні навчальних досягнень 

учнів: 
1) початковий (рецептивно-репродуктивний), що характеризується 

первинними уявленнями про предмет вивчення, фрагментарністю відповідей 
учнів; 

2) середній (репродуктивний), опанувавши який учень здатний 
розв'язувати найпростіші завдання за зразком, відтворювати основний зміст 
навчального матеріалу, володіє елементарними навчальними вміннями; 

3) достатній (конструктивно-варіативний) характеризується знанням 
суттєвих ознак понять, оперуванням ними, розв'язуванням стандартних 
завдань, умінням робити висновки, виправляти допущені помилки, однак 
невмінням переносити і використовувати знання в інших навчальних 
ситуаціях; 

4) високий (творчий), ознаками якого є систематизоване застосування 
їх для виконання творчих завдань, самостійне оцінювання різних явищ, 
фактів, уміння обстоювати особисту позицію. 

Контроль за навчальною діяльністю здійснюється різними методами і 
в різних формах. їх використання спрямоване на виявлення й оцінювання 
знань, а також фіксацію результатів навчання. У шкільній практиці 
застосовують такі методи контролю: спостереження за різними видами 
діяльності учнів; усне опитування; письмову перевірку (контрольна робота, 
твір, письмове домашнє завдання та ін.); графічну перевірку; перевірку 
практикою (лабораторні та практичні роботи); тести успішності; 
самоконтроль. 

Запитання для самоперевірки: 
1.Навіщо потрібний контроль навчання? Чи можна без нього 

обійтися? 
2. Назвіть основні компоненти контролю та обґрунтуйте необхідність 

їх існування. 
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Тема 12.Планування й організація  
навчальної діяльності ( 4 години ) 

 
• Навчальна мета: навчитись планувати заняття з теми та добирати 

організаційні форми навчання відповідно до мети і способів навчання. 
• База знань: планування, види планів, базовий навчальний план, 

навчальний план закладів освіти, тематичний план, навчальна програма, 
структура навчальної програми, загальний компонент базового навчального 
плану, типова навчальна програма, робоча навчальна програма, навчальний 
план загальноосвітньої середньої школи, навчальний план вищого 
навчального закладу, бюджет часу; форма організації навчання, 
індивідуальна форма навчання, індивідуально-групова форма, класно-урочна 
система, бел-ланкастерська система взаємного навчання, батавська система, 
маннгеймська система, система індивідуалізованого навчання, Дальтон-план, 
бригадне навчання, план «Трампа» (лекційно-семінарська система навчання), 
урок, типи уроків і типова структура уроку, допоміжні організаційні форми 
навчання, нестандартні уроки, клас, навчальний рік. 

• Вміння, що формуються. Засвоєння теми має сприяти формуванню 
таких вмінь: 

• наводити точне визначення поняття «планування діяль- 
ності», називати і характеризувати види і рівні планування  
в освіті; 

• надавати точне визначення і розкривати структуру базового і 
типового планів загальньоосвітньої середньої школи, базового і типового 
навчального плану вищого закладу освіти; 

• надавати точне визначення і розкривати структуру базової і типової 
навчальної програми, називати і характеризувати види навчальних програм, 
розробляти робочу навчальну програму певного навчального предмету; 

• моделювати і планувати навчальні заняття з певних тем (будувати 
схематичну структуру заняття, розробляти робочий план заняття); 

• наводити точне визначення поняття «організаційні форми 
навчання», пояснювати відмінність форм і методів навчання; 

• називати, характеризувати і відрізняти основні форми організації 
навчання, що склалися історично; 

• наводити приклади, характеризувати конкретні форми організації 
навчання у загальноосвітній середній школі і вищих закладах освіти; 

• обирати конкретні форми організації навчання відповідно до 
поставленої навчальної цілі, аргументувати свій вибір. 

12.1. Коментар до теми 

Нарешті ви підійшли до вивчення теми, що допоможе вам інтегрувати 
окремі знання і вміння з дидактики і перейти до побудови власної системи 
управління навчальною діяльністю учнів. Дана тема відображає дві 
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взаємопов’язані функції управління навчальною діяльністю — планування і 
організацію. Коротко опишемо запропоновані в даному посібнику 
особливості вивчення кожної зазначеної управлінської функції. 

Історично існувало декілька основних форм навчання: 
- Індивідуальна форма навчання – вчитель працює з одним учнем (в 

своєму домі чи домі учня) – найдавніша форма, що виникає ще за античних 
часів і домінує в освіті до XVII ст. 

- Індивідуально-групова форма навчання – вчитель працює з групою 
дітей, різних за віком і підготовкою, за індивідуальним  принципом: по черзі 
запитує кожного учня, пояснює йому новий матеріал, надає індивідуальне 
завдання. Інші в цей час працюють самостійно. Розповсюджена в Європі 
(гарно описується у Чарльза Діккенса). 

- Масова форма навчання – одночасна робота з групою учнів. Одна з 
перших таких форм виникла у братерських  школах Білорусії і України в XVI 
ст. і стала прототипом сучасної класно-урочної системи. Розповсюджується з 
XVIII ст. і  домінує сьогодні. Її різновиди: 

- класно-урочна система – це така форма організації навчання, при якої 
учні розподіляються за віком і поєднуються в групи – класи з приблизно 
однаковим  рівнем підготовки, всім викладається один і той же матеріал, 
заняття проводяться поурочно за попередньо складеним  розкладом. 
Нормується також графік  роботи на рік, що викликає появу понять 
“навчальний рік”, “навчальний день”, “ урок”, “перерва між заняттями”, 
“навчальні канікули” та інші. Ця система залишається дуже перспективною і 
сьогодні і застосовується в більшості світових шкіл. 

- Бел-ланкастерська система, або система взаємного навчання – 
запропонована у 1798 році священником Беллом і вчителем Ланкастером, які 
одночасно впровадили її в Індії та  Англії. Полягає в тому, що спочатку 
старші учні під керівництвом вчителя самі вивчають матеріал, а потім, 
отримавши  відповідні інструкції, навчають своїх молодших товаришів.  

- система вибіркового навчання, що існує в різновидах: Батівська 
система в США і Мангеймська система в Європі. Батівська система полягає в 
тому, що урочна (колективна) робота з класом поєднується з індивідуальною 
позаурочною  роботою із слабкими учнями. Мангеймська система припускає 
розподіл учнів на основі тестування за їх успішністю на класи: слабкі, 
середні і сильні, між якими можливі переходи. 

- лабораторно-бригадне навчання – прийняте у радянських школах у 
20-ті роки ХХ ст. Учні розподілялися на бригади по 5-6 осіб, в складі яких 
самостійно вивчали рекомендований матеріал, а потім бригадир самостійно 
звітував вчителям за виконану роботу. 

- метод проектів – популярний сьогодні на Заході, поширюється в 
нашій  країні. Група учнів отримує спільне завдання по розробці певного 
проекту,  відповідно до якого вони повинні розподілити ролі, узгодити свої 
дії, а в ході розробки – навчити один одного. 

У вітчизняній навчальній літературі з педагогіки планування 
представлене досить вузько і розглядається найчастіше в межах планування 
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уроків для загальноосвітньої середньої школи. Водночас в останні роки 
спостерігаються і спроби поширення певних положень дидактики середньої 
школи на інші рівні освіти. Наприклад, у праці [7] розглядається аналогічна 
до традиційного поділу уроків типологія навчальних занять. У цьому 
посібнику також добре описана техніка моделювання і конструювання 
навчального заняття.  

Для кращого розуміння певних теоретичних положень наведемо деякі 
пояснення. Планування навчання є однією з функцій навчального 
менеджменту, яка має забезпечувати систематичність, послідовність 
навчального процесу, його наукову обґрунтованість з урахуванням 
особливостей об’єктів управління, навчальних цілей, принципів та 
закономірностей навчання. 

Планування як функція навчального менеджменту реалізується на всіх 
рівнях управління навчальною діяльністю, і результатом планування є : 

♦ базові навчальні плани як нормативні документи — Міністерство 
освіти; 

♦ навчальні плани закладів освіти — заклади освіти; 
♦ навчальні плани з предметів, навчальних курсів — кафедри, 

методичні об’єднання вчителів; 
♦ навчальний план тематичного заняття — викладач. 
Планування — це мисленнєва діяльність по реалізації нав- 

чальних цілей, яка полягає в розробці програми дій по реаліза- 
ції цілей: 

• базові навчальні плани — глобальні та загальні цілі; 
• навчальні плани закладів освіти — загальні та орієнтовні цілі; 
• навчальні плани предмету — орієнтовні цілі; 
• навчальний план заняття з певної теми — орієнтовні та 

операціоналізовані цілі. 
Схематично структура процесу планування в освіті зображена на рис. 

12.1. 
У процесі планування реалізується діалектична єдність цілей навчання 

та цілей планування. Якщо ціль — це ідеальне уявлення про стан предмету 
або результату, до якого ми прагнемо, то ціль планування — це створення 
програми дій чи проекту для досягнення бажаного результату. 

Планування заняття з теми — це є діяльність викладача, вчителя по 
підготовці до заняття, і результатом цієї діяльності є план заняття, уроку.  

Робочу формулу планування можна визначити так: «з якою метою, що, 
як і коли передбачається робити на занятті». Йдеться про те: 

• «з якою метою?» — про операціоналізовані цілі кожного етапу 
роботи, 

• «що?» — про зміст навчання з теми як реалізацію програми 
навчання, 

• «як?» — про визначення форми навчання, підбір методів навчання та 
контролю, 

• «коли?» — про бюджет часу і структурну послідовність заняття. 
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Схематично структура планування окремого навчального заняття 
представлена на рис. 12.2. 
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Рис. 12.1. Структура процесу планування в освіті 
 

З ЯКОЮ  МЕТОЮ? зопераціоновані навчальні цілі

ЩО? зміст теми заняття

ЯК? методи навчання і контролю

КОЛИ? структурна послідовність
та часовий розподіл

План заняття

Тема заняття

Орієнтовна навчальна ціль заняття

 

Рис. 12.2. Структура планування окремого  
навчального заняття 

 
Планування заняття з теми зумовлюється орієнтовними навчальними 

цілями. Саме навчальні цілі заняття з певної теми є вирішальними при 
плануванні заняття. Зміст навчання, форма та методи добираються 
відповідно до поставлених цілей. 



 113 

Приступаючи до планування та підготовки заняття, вчитель має 
скласти робочий план, який є своєрідним відображенням уявлення педагога 
про майбутній урок. Такий план ескізно представляє бачення вчителем 
основних етапів роботи, які в процесі розробки наповнюються змістом. 

Часовий розподіл означає, що заняття має певні часові обмеження, які 
необхідно враховувати, щоб здійснити поставлені навчальні цілі. 

Залежно від поставлених дидактичних цілей ті чи інші структурні 
компоненти можуть домінувати на занятті, тобто їм буде відводитись більше 
часу. 

Розгорнутий план заняття з теми повинен мати такі обов’язкові 
структурні компоненти: 

1. Дата проведення заняття, номер заняття за тематичним планом, клас, 
в якому проводиться заняття. 

2. Тема, цілі та завдання заняття. 
3. Структура заняття з розкриттям послідовності його етапів та 

приблизного розподілу часу на ці етапи. 
4. Зміст навчального матеріалу. 
5. Методи та прийоми роботи вчителя й учнів у кожній нав- 

чальній ситуації. 
6. Перелік навчального обладнання, учбових та наочних посібників та 

місце їх застосування на занятті. 
7. При необхідності — плани розв’язування задач, вправ. 
Однак план — не єдиний спосіб проектування майбутнього заняття. 

Існує ще декілька способів, кожен з яких обирається у відповідності з 
уподобаннями та досвідом педагога, типом навчального заняття, змістом 
теми: 

♦ Конспект — скорочений виклад основного матеріалу (визначення 
найважливіших понять, цифри і факти, формулювання висновків, яскраві вирази, 
порівняння і метафори). Такий спосіб зручний при великій кількості 
різноманітного матеріалу, що важко запам’ятати.  

♦ Скорочений план + конспект. Викладач робить свій виклад за 
детальним конспектом, а короткий план, чітко написаний чи надрукований 
(бажано на одній сторінці), знаходиться весь час перед очима.  

♦ Картки. Іноді конспект заміняється картками, розташованими у 
певному порядку відповідно до орієнтовного плану. Картки дозволяють в 
майбутньому змінювати структуру повідомлень.  

♦ Тези — стислий узагальнений виклад основних положень 
повідомлення. Використовуються при усних повідомленнях.  
Їх зручно роздрукувати і роздати слухачам як матеріал для наступного 
обговорення.  

♦ Сценарій заняття — найповніша форма проекту заняття, де 
розписана діяльність викладача і учнів на кожному етапі заняття. Він 
дозволяє в деталях продумати весь хід заняття, послідовність висвітлення 
питань, використання необхідних фактів і цифр, художніх уявлень, наочних 
посібників і т. п. Незамінний для починаючих викладачів, оскільки 
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допомагає краще запам’ятати необхідну послідовність дій і надає 
впевненості. Проте при проведенні заняття не рекомендується буквально 
додержуватися сценарію, а бажано дещо відходити від нього, імпровізувати, 
щоб створити на занятті природну, невимушену атмосферу. 

Однією з загальних цілей вивчення даної теми в курсі «Психологія 
діяльності та навчальний менеджмент» є навчитись проектувати структуру 
навчального заняття у вигляді його плану. 

Зміст навчання, методи роботи педагога знаходять відображення у 
різних організаційних формах. Форми організації навчання (організаційні 
форми) — це зовнішній вираз узгодженої діяльності вчителя і учнів, що 
здійснюється в певному порядку і режимі. Вони мають соціальну 
зумовленість, виникають і вдосконалюються відповідно до розвитку 
дидактичних систем, зокрема відповідно до навчального менеджменту. 
Організаційні форми навчання класифікують за різними критеріями: 
1) кількість учнів; 2) місце навчання; 3) тривалість навчальних занять тощо.  

За першим критерієм виділяють масові, колективні, групові, 
мікрогрупові й індивідуальні форми навчання.  

За місцем навчання розрізняють шкільні та позашкільні форми. До 
перших відносять шкільні заняття (уроки), праця у майстернях, на 
пришкільній дослідній ділянці, у лабораторії тощо, а до других — самостійна 
робота, екскурсії, практика. 

За тривалістю часу навчання розрізняють: урок (45 хв), спарене заняття (90 
хв), спарене скорочене заняття (70 хв), а також заняття «без дзвоників» довільної 
тривалості (активні способи навчання, тренінги). 

Вивчаючи організаційні форми навчання, що з’явилися протягом історії 
педагогіки (табл. 12.1), варто звернути увагу на деякі полемічні питання, які ще 
й на сьогодні серед прихильників однієї і тієї ж концепції навчання 
спричинюють суперечки: чи є лекція методом навчання, адже саме так її 
тлумачать історики педагогіки, чи її слід вважати організаційною формою, 
підпорядкованою системі активних методів навчання чи активних способів 
навчання. 

Таблиця 12.1 

ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

Форма організації  
навчання 

Характеристика форми навчання 

Класно-урочна 
система навчання 

Виникла у XVII ст. на основі робіт Я. Штурма та 
Я. А. Коменського. Основні характеристики: 
постійний склад учнів, однакових за віком і рівнем 
підготовки, постійне місце проведення занять у 
відповідності до розкладу, навчальний рік має 
фіксований початок і кінець, конкретний зміст 
навчання по роках навчання 
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Белл-ланкастерська 
форма навчання 

Вчитель організовує навчання в молодших класах за 
допомогою залучення до викладацької роботи учнів 
старших класів, яким він надавав інструктаж 

Дальтон-план Запропоновано американським педагогом Е. 
Паркгерст у 1909 р. у м. Дальтон. Замість класів 
вико- 
ристовувались лабораторії, оснащені усім 
необхідним для навчання, в яких учні можуть 
використо- 
вувати все для навчання. При виникненні труд- 
нощів діти можуть звертатися по допомогу до 
вчителя 

Маннґеймська 
система 

Теорія диференційованого навчання була втілена 
доктором Зіккінгером у м. Маннґейм. Діти були 
розділені на 4 групи у відповідності до 
психометричних показників: 1) діти з середніми 
здібностями (50—60 % від усіх дітей), 2) малоздібні 
діти, які не можуть закінчити школу (20—39 %), 3) 
розумово відсталі діти (2,5 %), 4) високообдаровані 
діти (1,2 %) та обдаровані діти (20—25 %). Термін 
навчання тривав 4—8 років в залежності від групи 

План Трампа Застосовується в американських школах. Була 
запропонована та апробована Д. Ллойдом Трампом. 
За цією системою 40 % навчального часу відводиться 
на роботу у великих групах по 100—150 чоловік та 
20 % часу — у малих групах по 10—15 чоловік, ще 
40 % часу — на самостійну роботу 

Метод проектів Розроблено В. Кілпатріком. Учні в процесі навчання 
розробляють певний проект, залежно від напряму 
якого визначалися методи, зміст та форма роботи 
учнів. Розробка проектів дозволяла поєднувати 
роботу та навчання 

 
Викладання — це є мистецтво, а не ремесло. Організація та планування 

навчальної діяльності залежить від педагогічного досвіду вчителя, викладача. 
Молодим учителям, які тільки починають свою педагогічну кар’єру, на 
перших етапах роботи доведеться відводити більше часу на підготовку своїх 
занять, ніж їхнім досвідченим колегам. Планування занять слугує цілям 
удосконалення педагогічної майстерності і вимагає творчого підходу до 
планування занять. Випробувати декілька методів і знайти свій, 
передивитись декілька підручників і не дотримуватись жодного неухильно — 
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саме це доцільний шлях успішного викладання. Весь час творити, 
винаходити, вдосконалюватись — це стиль викладацького життя.  

Безпосередньо в навчальному процесі навчальна діяльність 
здійснюється у різних формах її організації. В освіті України сьогодні 
прийняті класно-урочна (для школи) та семінарсько-лекційна (для ВНЗ) 
системи навчальної роботи. За цією системою виділяють ряд конкретних 
форм організації навчання, подані нижче. Класифікуйте наведені конкретні 
форми організації навчання за розкритими у коментарі до теми критеріями 
(кількістю учнів, місцем навчання, тривалістю навчальних занять). Складіть 
коротку характеристику тих форм організації навчання, які ви вважаєте 
найдоцільнішими для використання в навчальному процесі школи і ВНЗ. 
Аргументуйте свій вибір. Ознайомтесь також з нетрадиційними формами 
організації навчання. Опишіть, при викладанні яких навчальних дисциплін, 
на якому етапі навчання, в яких типах навчальних занять та для яких 
категорій учнів є доцільними, на вашу думку, ті чи інші нетрадиційні форми 
організації навчання. 

Конкретні форми організації навчання: 

1. У школі: 
• урок — основна  
форма навчання; 
• екскурсія; 
• додаткове заняття; 
• інструктаж; 
• конференція; 
• факультатив; 
• клубна робота; 
• позакласне читання; 

• домашня робота; 
• предметний гурток; 
• студія; 
• наукове товариство; 
• олімпіада; 
• конкурс; 
• робота на 
пришкільній ділянці;  

• заняття в 
навчальній майстерні, 
комп’ютерному класі, 
шкільному 
кооперативі; 
• похід рідним 
краєм; 
• фізкультурне 
змагання і т. п. 

 
2. У старших класах (додатково): 

лекція; 
семінарське заняття; 
співбесіда; 
практикум; 
консультація та інше. 

 
3. У вищих навчальних закладах: 

лекція; 
семінар; 
лабораторна робота; 
практичне заняття; 
самостійна робота; 
колоквіум; 
конференція; 
науково-дослідна робота (курсові і дипломні роботи); 
виробнича практика та інше. 
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Особливе місце в системі вищої школи займає заочна вища освіта, що є 
спеціальною формою підготовки висококваліфіко- 
ваного спеціаліста без відриву від його виробничої діяльності.  
Вечірня освіта — це ще одна форма організації навчання у ВНЗ, яка поєднує 
елементи очного і заочного навчання. Про ці та інші форми організації 
навчання ви можете також докладніше почитати в рекомендованій літературі. 

Одним з напрямів інноваційної діяльності навчальних закладів сьогодні 
є інтенсивний пошук нестандартних форм організації навчальної роботи, які 
б дозволяли активізувати процес навчання, зробити його природним, 
невимушеним і цікавим. У літературі з’являється все більше описів таких 
форм навчання, що називаються інноваційними.  

В основі таких форм роботи — використання нетрадиційних методів 
навчання, зокрема і видів діяльності, не пов’язаної прямо з навчанням: 
урок — ділова гра; 
урок-змагання; 
урок — прес-кон-
ференція; 
урок-КВК; 
урок-консультація; 
урок-аукціон; 
урок-«суд»; 
урок-концерт; 

урок-семінар; 
урок — гра «Поле  чудес»; 
урок-семінар; 
урок-вистава; 
урок творчості; 
урок-звіт; 
міжпредметний урок; 

лекція-співбесіда; 
семінар-дискусія; 
семінар доповідей за 
рефератами; 
семінар запитань і від-
повідей; 
семінар-конференція; 
семінар зустрічі з 
цікавими людьми. 

 
Інноваційну форму навчання не рекомендується використовувати у 

готовому вигляді, краще вигадати власну форму, враховуючи особливості 
навчального предмету, склад учнів і свої можливості. 

 
Запитання для самоперевірки: 

 
1. Історія створення класно-урочної системи навчання. 
2. Історичні аспекти створення белл-ланкастерської системи взаємного 

навчання. 
3. Лекційно-семінарська система навчання, її суть та історичні аспекти 

розвитку. 
4. Ідеї В. Сухомлинського щодо організації самостійної роботи 

студентів. 
5. Дальтон-план, його сутність та історичні аспекти розвитку. 
6. Перспективні форми організації навчання у сучасній школі. 
7. Порівняльний аналіз сучасних організаційних форм навчання. 
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Тема 13. Особливості навчання учнів  
різних освітньо-вікових категорій 

( 4 години) 
 

• Навчальна мета: навчитись враховувати освітньо-ві- 
кові особливості учнів при управлінні їх навчальною діяльністю. 

• База знань: освітньо-вікова категорія, основні освітньо-вікові 
категорії (молодші школярі, підлітки, старшокласники, студенти, дорослі) та 
їх психологічні особливості (анатомо-фізіологічні ознаки, властивості 
психічної сфери, особистісні відмінності), вікові кризи, умови адаптації до 
нових соціальних умов, розвиток і управління розвитком, особли- 
вості навчання і виховання, андрагогіка, принципи андраго- 
гіки. 

•••• Вміння, що формуються, мають проявлятись в таких  
діях: 

• пояснювати зміст поняття «освітньо-вікова категорія», називати 
основні освітньо-вікові категорії учнів, надавати характеристику 
фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей учнів певної вікової 
групи; 

• називати і пояснювати на прикладах проблеми певного вікового 
періоду, пропонувати заходи з попередження і вирішення певних проблем, 
подолання вікових криз; 

• пропонувати заходи з адаптації до нових соціальних умов учнів 
певної освітньо-вікової категорії; 

• надавати рекомендації з управління розвитком учнів певної освітньо-
вікової категорії в процесі навчання і виховання, самонавчання і 
самовиховання; 

• враховувати вікові особливості учнів при управлінні їх навчальною 
діяльністю. 

 
13.1. Коментар до теми 

 
Дана тема є однією із завершальних при вивченні дисципліни 

«Психологія діяльності та навчальний менеджмент». Вона присвячується 
набуттю вмінь розробляти та реалізовувати основні аспекти управління 
навчанням в різних освітньо-вікових групах. Досвід свідчить, що вивчення 
цієї теми доцільно здійснювати на основі навчальної гри, яка надає 
студентам можливість позмагатися у самостійному плануванні та проведенні 
одного повного навчального заняття і продемонструвати комплекс набутих 
під час вивчення дисципліни знань, вмінь і навичок. Студенти працюють у 
малих групах, кожній з яких надається одне практичне заняття для 
здійснення навчання з обраної ними однієї освітньо-вікової групи («молодші 
школярі», «підлітки», «старшокласники», «студенти», «дорослі»).  
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Основна мета, яку повинні реалізувати студенти при самостійному 
проведенні занять: навчити своїх одногрупників (а також самих себе, бо, 
звісно, найефективніший метод навчання — викладання) управляти 
навчальною діяльністю учнів певної освітньо-вікової категорії. Але 
дозволяється звузити цю мету до певного аспекта управління: наприклад, 
навчитись управляти увагою молодших школярів, або навчитись 
забезпечувати мотивацію підлітків до навчання. 

Зміст навчання обирається самими студентами відповідно до 
висунутих цілей, знайденої літератури, особистих уподобань, потреб 
аудиторії і т. п. Головне — не робити акцент на великій кількості інформації, 
а прагнути забезпечити її глибоке засвоєння слухачами. 

Дуже важливо, щоб кожен студент у підгрупі отримав і самостійно 
реалізував окрему дидактичну роль. Неприпустимо, щоб всю підготовку до 
заняття взяли на себе один-два студенти з підгрупи. Для цього необхідно 
розподілитись на підгрупи таким чином, аби запобігти нерівномірному 
розподілу успішних та неуспішних студентів, студентів з лідерськими 
здібностями. На ефективність спільної роботи добре впливає наявність в 
підгрупі студентів з різними психологічними властивостями. 

Запропонований набір ролей відповідає основним завданням, що 
доводиться вирішувати викладачу при підготовці і проведенні навчальних 
занять, а також вимогам ефективної організації групової роботи. 

Розподіл за ролями доцільно здійснювати з урахуванням 
індивідуальних властивостей кожного студента, його переваг і схильностей, 
оскільки виконання відповідної ролі — найбільш позитивне на початкових 
етапах реалізації нової діяльності.  

Доцільно відразу ж спрямуватись на пошук нетрадиційних, 
оригінальних методик проведення заняття, оскільки саме незвичайність 
таких методик забезпечує необхідну активність і творчість під час підготовки 
і проведення заняття. Наприклад, проведення заняття у формі казки, суду, 
конференції, презентації і т. п. У цьому випадку дуже важливо забезпечити 
органічність поєднання функцій кожного учасника групової роботи. 

Підготовку до самостійного проведення заняття слід розпочати ще на 
початку викладання «Навчального менеджменту». Тоді, вивчаючи кожну 
тему, студенти будуть більше відчувати її практичну значущість. 
Обов’язковим є консультування з викладачем у процесі підготовки даного 
заняття. Краще, коли студенти самостійно вигадують концепцію проведення 
заняття, а викладач допомагає їм правильно спланувати її реалізацію, 
підказує ефективні прийоми роботи, керуючись своїм досвідом і 
професійними знаннями. 

Після завершення кожного заняття необхідно підбити підсумки, 
обговорити сильні і слабкі сторони викладання.  

Активність та відповідальність студентів у підготовці і проведенні 
заняття забезпечується також за рахунок системи оцінювання, в якій вагому 
роль відіграє оцінка самих студентів. Оголошення переможців слід 
здійснювати дуже обережно, підкреслюючи, що досить складна і 
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багатоступенева система оцінювання надає можливість максимально 
наблизити отриманий результат до об’єктивного. Підгрупа, чиє заняття 
виявиться найкращим, повинна отримати певні заохочувальні бали до 
навчального рейтингу. Крім того, можливо визначити переможця також і по 
кожній ролі, оскільки вони не завжди належать до підгрупи, що перемогла. 
Підрахунок оцінки кожної підгрупи зручніше виконувати за допомогою 
спеціальної програми на ЕОМ (наприклад, EXCEL). 

У цілому, запропонований спосіб організації вивчення даної теми 
дозволяє не тільки закріпити та перевірити комплекс набутих знань та вмінь з 
дисципліни, а й максимально ефективно засвоїти особливості навчання учнів 
різних освітньо-вікових категорій.  

Основні освітньо-вікові категорії та їх характеристика. 
Молодший шкільний вік (6-10 років). В шестирічному віці дитину 

чекає перша велика зміна в житті. Перехід у шкільний вік пов'язаний з 
рішучими змінами в його діяльності, спілкуванні, відносинах з іншими 
людьми. Провідною діяльністю стає навчання, змінюється уклад життя, 
появляються нові обов'язки, новими стають і відносини дитини з 
оточуючими. 

Середній шкільний вік (від 10-11 до 15 років) - перехідний від 
дитинства до юності. Він співпадає з навчанням у школі другого ступеня (V - 
IX класи) і характеризується загальним підйомом життєдіяльності та 
глибокою перебудовою усього організму. 

Виховна робота зі школярами середнього віку - важливіша та 
найскладніша із теперішніх завдань. Педагогам треба глибоко осмислювати 
особливості розвитку та поведінки сучасного підлітка, вміння поставити себе 
на його місце в складні та суперечливі умови реального життя. Учень 
середнього шкільного віку здатен зрозуміти аргументацію, впевнитися в її 
обґрунтованості, погодитися з розумними доводами. 

Щодо фізіології, то саме в цьому віці проходять найсильніші зміни у 
фізіології підлітка і це не треба ігнорувати, а навпаки, спробувати 
підготувати до цього дитину. 

Старший шкільний вік (15-18 років). Юнацький вік - це період 
вироблення світогляду, переконань, характеру та життєвого самовизначення. 
Юнацтво - час самоствердження, бурхливого росту самосвідомості, 
активного осмислення майбутнього, час пошуку, надій, сподівань. У 
старшокласників звично яскраво виражено вибіркове відношення до 
навчальних предметів. Потреба в значущих для життєвого успіху знань - 
одна із найхарактерніших рис теперішнього старшокласника. Це визначає 
розвиток і функціонування психічних процесів. Сприйняття характеризується 
цілеспрямованістю, увага - довільністю та стійкістю, пам'ять - логічним 
характером. Мислення старшокласників відрізняється більш високим рівнем 
узагальнення та абстрагування, поступово набуває теоретичну та критичну 
направленість. 

Психологічні особливості молодшого шкільного віку та їх врахування в 
навчальній діяльності. 
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Молодший шкільний вік (6-10 років). 
Увага молодших школярів недостатньо стійка, обмежена за обсягом. 

Тому весь процес навчання та виховання дитини початкової школи 
підкоряється вихованню культури уваги. Шкільне життя вимагає від дитини 
постійних вправ у довільній увазі, вольових зусиль для зосередження. 
Довільна увага розвивається разом з іншими функціями, насамперед з 
мотивацією навчання, почуттям відповідальності за успіх навчальної 
діяльності. 

Пам'ять у молодшому шкільному віці має переважно наглядно-
образний характер. Безпомилково запам'ятовується матеріал цікавий, 
конкретний, яскравий. Однак учні початкової школи не вміють 
розпоряджатися своєю пам'яттю та підкорити її задачам навчання. Немалих 
зусиль обходиться вчителям вироблення вмінь самоконтролю при 
заучуванні, навиків самоперевірки, знань раціональної організації 
навчального труда. 

Психологічні особливості підліткового віку та їх врахування в 
навчальній діяльності. 

Середній шкільний вік (від 10-11 до 15 років) 
Сприйняття підлітка більш цілеспрямоване, планомірно та 

організовано, ніж сприйняття молодшого школяра. Іноді воно відрізняється 
твердістю та глибиною, а іноді вражає своєю поверховістю. Невміння 
зв'язати сприйняття оточуючого життя з учбовим матеріалом - характерна 
особливість учнів середнього шкільного віку. Характерна риса уваги учнів 
середнього шкільного віку - його специфічна вибірковість: цікаві уроки або 
нецікаві справи дуже приваблюють підлітків, і вони можуть довго 
зосереджуватися на одному матеріалі або явищі. Але легка збудливість, 
інтерес до незвичайного, яскравого часто стає причиною переключення 
уваги. 

В підлітковому віці відбуваються суттєві зрушення в розумовій 
діяльності. Мислення стає більш систематизованим, послідовним, зрілим. 
Покращується здатність до абстрактного мислення, змінюється 
співвідношення між конкретно-образним мисленням та абстрактним на 
користь останньої. Мислення підлітка набуває нової риси - критичності. 
Підліток не полягається сліпо на авторитет вчителя та підручника, він 
намагається мати свою думку, схильний до суперечок та заперечень. 
Середній шкільний вік найбільш сприятливий для розвитку творчого 
мислення. Щоб не упустити можливості сенситивного періоду, треба 
постійно пропонувати учням вирішувати проблемні завдання, порівнювати, 
виділяти головне, знаходити спільні та відмінні риси, причинно-наслідкові 
залежності. 

Виховна робота зі школярами середнього віку - важливіша та 
найскладніша із теперішніх завдань. Педагогам треба глибоко осмислювати 
особливості розвитку та поведінки сучасного підлітка, вміння поставити себе 
на його місце в складні та суперечливі умови реального життя. Учень 
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середнього шкільного віку здатен зрозуміти аргументацію, впевнитися в її 
обґрунтованості, погодитися з розумними доводами. 

Психологічні особливості старшого шкільного віку та їх врахування в 
навчальній діяльності. 

Старший шкільний вік (15-18 років). 
Юнацтво - це період розквіту всієї розумової діяльності. 

Старшокласники намагаються проникнути в суть явищ природи та 
суспільного життя, пояснити їх взаємозв'язки та взаємозалежності. Майже 
завжди це супроводжує прагненням створити власну точку зору, дати свою 
оцінку подіям, що відбуваються. Своя точка зору не завжди співпадає із 
загальноприйнятою, це висновок, здобутий власною працею, напругою 
думки. Самостійність мислення в цьому віці набуває визначного характеру та 
край необхідна для самоствердження особистості. Дорослі, вчителі часто 
безапеляційно заперечують наївні, односторонні, далеко ще не зрілі 
висновки, створюючи своєю безтактністю передумови для конфліктів та 
непорозумінь. 

Бурхливі соціальні події, що сталися за останні декілька років в світі і в 
нашій країні, перетворення, власною логікою спонукають молодь самостійно 
робити вибір, особисто орієнтуватися й займати незалежні позиції. Саме 
життя виробляє у більшості сучасних юнаків та дівчат таку психологію, яка 
багато в чому відрізняється від психології юнаків, що жили декілька десятків 
років тому. Це й більш відкритий, навіть сміливий погляд на світ, включаючи 
постановку й вирішення багатьох проблем морально-етичного характеру, і 
самостійність - хоч і не завжди правильність суджень, і включення в 
обговорення таких соціально-політичних, економічних і релігійних проблем, 
які зовсім ще недавно вважалися не характерними для юнацтва, 
непедагогічними, ідеологічно невиправданими (наприклад, питання релігії, 
бізнесу, сексу, поведінка вчителів та батьків, їх критика тощо). 

Психологічні особливості студентів та їх врахування в навчальній 
діяльності. 

Учбова діяльність складається з визначених дій, що залежать від того, 
яку функцію виконує людина, що навчається в педагогічній ситуації.  

Це можуть бути наступні функції: пасивне сприйняття і освоєння 
інформації, що підноситься ззовні; активний, самостійний пошук інформації; 
організований ззовні направлений пошук і виконання інформації. 

У першому разі студента розглядають як об'єкт формуючих впливів 
педагога. Тоді в основі навчання лежить викладання йому готової інформації, 
готових знань і умінь на основі методів повідомлення, показ і вимоги до 
певних вимог студента. 

У другому випадку студент розглядається як суб'єкт, що формується 
під впливом власних інтересів і цілей. 

У третьому випадку педагог організує зовнішні джерела поведінки так, 
що вони формують необхідні інтереси студента, а вже на основі цих інтересів 
студент здійснює активний відбір і використання необхідної інформації. 
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Запитання для самоперевірки: 
1.В якому літературному творі російської класики розглядається 

протистояння різних вікових груп?  
2. В якому віці дитина осмислює себе як дівчинку чи хлопчика? 
3. Який найрозповсюдженіший вид конфліктів виникає у вчителя і 

учня?   
4. Який вид проведення уроку є найпоширенішим у молодших класах ? 
5. Як називають дітей, які імовірно мають надзвичайні таланти/ 

можливості?  
6. Які методи виховання використовувалися в літературному творі 

М.Горького «Детство»?  
7. Про що кажуть, що це «перша брехня з якою зустрічається людина 

на цьому світі»?  
8. В якому віці в стародавній Спарті хлопців забирали з сімї для 

тренування?  
9.Який вид спілкування несе в собі найбільше інформації?  
10. Яку відому фразу сказав Сократ що стосується навчання? 
11.Чим відрізняються засоби вербального і невербального спілкування? 
12.Що таке конфлікт і як ним управляти у навчанні? 
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