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Характерним для сучасного етапу розвитку 
освіти є інтенсивні пошуки нового в теорії та 
практиці навчання. Навчальним закладам -  
середнім загальноосвітнім школам, гімназіям, 
ліцеям, коледжам -  надано право 
вдосконалювати існуючі та створювати свої 
варіанти побудови навчально-виховного
процесу. Розроблення і впровадження нових 
навчальних технологій повинні базуватися на
наукових засадах, відповідати запитам
сьогодення, головною ознакою якого є 
переорієнтування освіти на особистість учня, 
розвиток його здібностей, обдаровань,
розкриття потенційних можливостей. 
Підвищення ефективності організації 
навчальної діяльності учнів вимагає творчого 
застосування різноманітних методів, засобів і 
форм навчання.

Основні проблеми теорії навчання на 
сучасному етапі розвитку школи безпосередньо 
пов’язані із змінами в суспільстві та із 
завданнями, що стоять перед школою сьогодні.

1. Демократизація навчального процесу в 
школі спрямована на зміну характеру 
педагогічного спілкування вчителя і учня з 
авторитарного на демократичний; здійснення 
індивідуалізації навчального процесу, тобто 
організація його із урахуванням здібностей, 
нахилів, інтересів дітей та їх інтелектуального, 
фізичного і психічного розвитку; диференціація 
навчання, що передбачає варіативність змісту, 
форм і методів навчання.

2. Гуманізація і гуманітаризація 
навчального процесу шляхом зміцнення 
органічного зв’язку навчання з витоками 
національної культури, досягненнями світової і 
вітчизняної думки, подолання розриву між 
культурою, наукою та освітою. Полягає в 
послідовному поєднанні інтересів учнів і 
вчителів, що ґрунтується на врахуванні і 
розумінні їх індивідуальних особливостей, 
запитів і інтересів, поваги, честі і гідності.
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3. Деідеологізація навчального процесу, яка 
спрямована на усунення впливу будь-яких 
партій у школі, але не заперечує її зв ’язку із 
життям загалом і суспільством, зокрема.

4. Забезпечення політехнічного характеру 
навчання, тобто засвоєння наукових основ 
сучасного виробництва, усвідомлення 
соціальних та екологічних наслідків науково- 
технічного прогресу [5].

5. Створення національної школи. Зокрема 
у навчальному процесі це передбачає знання 
рідної мови, літератури, історії свого народу, 
знання про суспільний і державний устрій 
України, її населення, природні умови і 
ресурси, економіку, науку і культуру, про 
культуру та побут інших народів, що 
проживають на території України.

6. Забезпечення органічного зв’язку 
навчального і виховного процесів раціональним 
використанням як їх змістового, так і 
організаційного компонентів.

Згадані завдання викладені в основних 
законодавчих документах про школу і 
передбачають реалізацію системи конкретних 
заходів щодо вдосконалення кожного 
компоненту навчального процесу: принципів, 
змісту, методів та форм організації навчання, 
форм і прийомів контролю.

Основними дидактичними ідеями як 
напрямками пошуку в сучасній дидактиці є:

■ проблемність у навчанні (І. Лернер, 
М. Махмутов);

■ активізація пізнавальної діяльності
(В. Сухомлинський, Т. Шамова, О. Савченко, 
Г. Щукіна, Н. Морозова, Л. Аристова);

■ укрупнення дидактичних одиниць
(Л. Ерднієв, Б. Ерднієв);

■ оптимізація навчального процесу,
комплексний підхід до організації навчання 
(Ю. Бабанський);

■ розвивальне навчання (Л. Занков,
Д. Ельконін, В. Давидов);

■ оптимальне сполучення індивідуальних і
колективних форм учбової діяльності 
(Х. Лійметс, Ї. Чередов, А. Кірсанов,
B. Дяченко);

■ використання схем-опор (В. Шаталов,
C. Лисенкова);

■ педагогіка співробітництва (М. Касьяненко, 
Б. Первін, А. Мудрик);

■ індивідуалізація та диференціація в
навчанні (І.Е. Унт, Є. Рабунський,
А. Бударний, А. Кірсанов);

■ випереджальне навчання (Ш. Амонашвілі, 
С. Лисенкова);



Ви п у с к  93 СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Ш На у к о в і з а п и с к и

■ самостійна діяльність учнів у навчальному 
процесі (О. Нільсон, П. Підкасистий,
Б. Єсипов);

■ продуктивний характер дидактичного 
спілкування між учнями (В. Сухомлинський,
Н. Дежнікова, Б. Первін);

■ програмоване навчання (Т. Ільїна,
H. Тихонова, В. Безпалько);

■ мотивація учбової діяльності школярів 
(В. Сухомлинський,Т. Шамова, А. Маркова,
A. Дусавицький, З. Васильєва);

■ вдосконалення методів навчання 
(А. Алексюк, Б. Коротяєв, І. Лернер);

■ міжпредметні зв’язки та інтеграція 
навчальних предметів (І. Ткаченко,
B. Максимова, І. Унт, І. Звєрєв).
Діяльнісний підхід у навчанні зумовлює

потребу включення учня в різні види 
розвивальної діяльності, врахування 
співвідношення мети і мотивів, внутрішньої 
позиції особистості, механізму перетворення 
учня з об’єкта в суб’єкт діяльності.

В. Сухомлинський діяльністю називав 
такий процес активності дини, коли «... те, на 
що спрямовано даний процес загалом збігається 
з тим об’єктивним, що спонукає суб’єкт до 
даної діяльності, тобто мотивом ». Наприклад, 
якщо учень читає книжку, щоб засвоїти її зміст, 
то це можна вважати діяльністю, бо предмет 
діяльності збігається з мотивом. Коли він читає 
книжку, щоб скласти екзамен, то предмет 
діяльності з мотивом не збігається, оскільки 
читання є дією, яка входить у діяльність 
підготовки до екзамену [3].

Феномен діяльності в навчальному процесі 
має свої особливості, зокрема:

I. Діяльність учня пов’язана з діяльністю 
інших людей через обмін досвідом, види, 
способи діяльності. Завдяки цьому 
збагачуються всі суб’єкти навчального процесу: 
впливає зіставлення своєї діяльності з 
діяльністю інших, збагачується її мотивація.

2. Вдосконалення діяльності у навчальному 
процесі зумовлює розвиток особистості, 
оскільки змінюється характер її взаємодії з 
оточуючим середовищем (виконавська -  
активно-виконавська -  активно-самостійна -  
творчо-самостійна).

3. Зміна характеру діяльності істотно 
впливає на зміну позиції учня (від виконавської
-  до активної -  до позиції суб’єкта).

4. Становлення особистості учня в 
навчальному процесі зумовлено змінами 
регулятивних механізмів (зовнішніх і 
внутрішніх). Рівень саморегуляції -  основний 
показник і механізм формування особистості 
школяра.

5. Зміна позиції учня залежить і від 
міжсуб’єктних стосунків учителя й учнів (учень 
під впливом діяльності вчителя спочатку не
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виявляє турботи про саморегуляцію учіння, він 
виконує його вказівки; до саморегуляції учня 
підводять особисті утворення: активність,
самостійність, пізнавальний інтерес, що сприяє 
власному самоусвідомленню).

6. Під впливом самоаналізу поступово 
змінюється й позиція учня. Він має стати 
активним учасником навчального процесу -  в 
нього формується функція саморегуляції.

В.Сухомлинський дійшов до висновку, що 
основним чинником розвитку особистості є 
мета, досягти якої прагне учень. Мета будь-якої 
діяльності виникає під впливом потреби. 
Пізнавальна потреба в навчальному процесі є 
умовою цілеспрямованої діяльності учня в 
навчанні і підвалиною розвитку його здібностей
[4].

Пізнавальна потреба в онтогенезі 
проходить ряд етапів: у дошкільників вона 
характеризується прагненням до нових 
вражень; у школяра виявляється в допитливості 
і задовольняється « відкриттям » нового; у 
дорослого -  через цілеспрямовану пізнавальну 
діяльність.

Спільним для всіх етапів розвитку 
пізнавальної потреби є її суть, тобто одержання 
нової інформації.

Основні характеристики пізнавальної 
потреби: «ненаситність» її в пізнанні нового; 
постійний розвиток; спрямованість
безпосередньо на процес пізнання; зв’язок з 
позитивними емоціями; усвідомлене 
підвищення рівня складності задоволення 
пізнавальної потреби.

Ускладнення пізнавальних потреб 
особистості -  основа механізму самовиховання. 
В. Сухомлинський писав: «Успіх учня повинен 
бути не кінцем роботи, а її початком».

У Павлиській середній школі умовами 
саморозвитку були:

висока самооцінка учня, віра в свої сили; 
доброзичливе ставлення до учня з боку вчителя 
й однокласників;

атмосфера прагнення до знань, радісного 
ставлення до процесу пізнання;

створення можливості розвивати інтерес 
відповідно до потреб індивідуальності;

наявність мети, якої учень прагне досягти в 
навчальному процесі;

радість і задоволення від виконання 
роботи;

можливість для учня вибирати види занять 
і способи діяльності.

Спрямованість особистості учня, його 
успіхи і помилки, спонукання до дії 
визначаються мотивами. Мотиви можна 
розглядати як рушійну силу процесу навчання. 
Характер мотивів залежить від взаємодії різних 
зовнішніх обставин і внутрішніх стимулів, що
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визначають спрямованість особистості, її 
досягнення і невдачі.

В. Сухомлинський вважав, що мотивація 
учіння залежить від таких чинників: характеру 
процесу навчання, стилю спілкування між 
педагогом і учнями, способу організації 
навчально-пізнавальної діяльності, системи 
оцінювання наслідків учіння.

Вчитель повинен враховувати все, що 
впливає на мотивацію учбової діяльності 
школярів. Важливу роль у навчально-
виховному процесі відіграють такі зовніш ні і 
внутріш ні чинники:

а) зовніш ні -  зміст навчального матеріалу
(наскільки новий, цікавий, незвичний),
методика викладання (спрямовує на 
запам’ятовування і відтворення чи спонукає до 
пошуку, напруженої мислительної діяльності); 
особистість учителя (зовнішність, стиль 
спілкування з учнями, інтелект, рівень 
професійної підготовки, риси особистості, 
комунікабельність);

атмосфера в класі (стосунки, що склалися в 
колективі); унаочнення навчального процесу; 
емоційність викладу матеріалу;

б) внутріш ні -  здібності і задатки школяра,
стан здоров’я; рівень сформованості базових 
знань, умінь і навичок; інтелектуального 
розвитку, розвитку основних психічних
процесів.

Мотиви навчання не пов’язані 
безпосередньо з біологічними потребами учнів. 
Природною основою їх виникнення є 
орієнтувальний рефлекс.

І. Павлов писав: « Навряд чи належно 
оцінюється рефлекс, який можна було б назвати 
дослідницьким рефлексом або рефлекс «що 
таке? ». Цей фундаментальний рефлекс 
виявляється, нарешті, у вигляді тієї 
допитливості, яка створює науку, що дає й 
обіцяє нам найвищу, безмежну орієнтацію в 
навколишньому світі ».

Вчений виділив спільний момент для 
ситуацій, що спричиняють орієнтувальну 
реакцію, діяльність -  новизну. Вона як 
своєрідний подразник породжує неузгодженість 
з моделлю минулого досвіду, неузгодженість 
вимикає механізми автоматичного реагування і 
вмикає механізми діяльності щодо 
орієнтування в ситуації на основі її психічного 
відбиття. Орієнтувальний рефлекс
перетворюється в соціальних умовах життя 
дитини в пізнавальні, читацькі та інші інтереси.

Мотиви пізнавальні з ’являються у процесі 
учбової діяльності. М іж мотивами учбової 
діяльності та учбовою діяльністю є двобічний 
зв’язок: характер учбової діяльності (її
продуктивність) визначає зміст мотивів і, 
навпаки, мотиви учбової діяльності 
забезпечують ефективність навчального
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процесу загалом. Мотиви учіння є причиною 
того, що особистість ставить ту або іншу мету 
щодо нього.

Виділяють позитивні, нейтральні і 
негативні мотиви в навчанні, а також 
особистісні і соціальні мотиви учіння; для 
дошкільників -  ігрові мотиви, для школярів -  
мотиви учіння (початкова школа -  перехідний 
етап у розвитку мотивів діяльності, для неї 
характерні ігрові і навчальні мотиви), для 
старшого шкільного та юнацького віку -  
трудові мотиви поряд з учбовими, що 
поступово втрачають свою провідну роль. У 
шкільному віці посилюється роль соціальних 
учбових мотивів в умовах традиційно- 
пояснювального навчання, у той час як в 
розвивальному навчанні акцент роблять на 
формуванні особистісних мотивів [2].

Активізація пізнавальної діяльності учня -  
шлях формування позитивних мотивів у 
навчанні.

Пізнавальний інтерес -  вибіркова 
спрямованість учня на процес пізнання, його 
предметний зміст та оволодіння знаннями. 
Прогресивна роль пізнавального інтересу в 
тому, що він стимулює індивіда до оволодіння 
сутністю, а не залишає на поверхні знань.

У дидактиці п ізнавальний інтерес є:
засобом навчання: учитель використовує 

об’єктивно привабливі властивості предметів, 
явищ, подій, процесів (ігрові дії, наочність, 
цікаві справи);

мотивом навчання: пізнавальний інтерес -  
один з найвагоміших мотивів навчання, у 
загальній структурі мотивації навчання він 
усвідомлюється насамперед як « цікаво -  
нецікаво».

Джерелом пізнавального інтересу є процес 
зосередженої, заглибленої діяльності, 
спрямованої на розв’язання пізнавальних 
завдань. Пізнавальний інтерес розвивається 
поетапно. Виділяють такі його рівні: 
репродуктивно-фактологічний, описово-
пошуковий, творчий.

Репродуктивно-фактологічний рівень -  
безпосередній інтерес до нових фактів, цікавих 
явищ, що є в інформації, яку одержує учень.

Описово-пошуковому рівню  -  інтерес до 
пізнання суттєвих властивостей предметів або 
явищ, що становлять їх глибинну суть, не 
лежать на поверхні; це так звана « стадія опису 
», коли однаковою мірою фіксують зовнішні 
ознаки і суттєві властивості.

Творчий рівень -  характерний інтерес до 
причинно-наслідкових зв’язків, до виявлення 
закономірностей, визначення загальних 
принципів різних явищ. Це не тільки засвоєння 
змісту, й глибоке усвідомлення найважливіших, 
найсуттєвіших особливостей, діалектики явищ, 
їх закономірностей.
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Показниками сформованості пізнавального 
інтересу є спрямованість на об’єкт пізнання, її 
стабільність, локалізованість, усвідомленість.

Значення пізнавального інтересу для 
ефективності навчального процесу полягає в 
тому, що він являє єдність об’єктивного і 
суб’єктивного в пізнавальній діяльності; 
відбиває закономірності переходу зовнішнього 
у внутрішнє, що становить суть розвивального 
навчання; активізує мислення, емоції, волю, що 
впливає на ефективність навчального процесу, 
всю пізнавальну діяльність загалом і психічні 
процеси, які лежать в основі творчої, 
пошукової, дослідницької діяльності 
(сприймання, увага, уява, пам’ять, емоції).

Сформованість пізнавального інтересу, 
інтелектуальної активності виявляється в 
запитаннях учнів, прагненні з власної 
ініціативи брати участь у діяльності, активно 
оперувати набутими знаннями і уміннями, у 
бажанні поділитися з іншими інформацією.

Важливими показниками сформованості 
пізнавального інтересу учнів є також їх 
емоційні вияви, інтелектуальна радість, обмін 
враженнями; вольові вияви (зосередженість 
уваги, прагнення до завершення навчальних 
дій); спрямованість на вільний вибір діяльності.

Умовами формування інтересу до знань є 
опора на активну мислительну діяльність; 
орієнтація навчального процесу на 
оптимальний рівень розвитку учнів; 
позитивний емоційний тонус; сприятливе 
спілкування.

Навчально-пізнавальна діяльність -  це 
діяльність з метою оволодіти узагальненим 
досвідом людства, і водночас так засвоїти 
знання, щоб це сприяло розвитку духовних сил 
людини, піднімало її в пізнанні на вищий 
рівень, наближало до глибшого і повнішого 
оволодіння істиною. Тобто, навчально- 
пізнавальна діяльність спричиняє
цілеспрямоване формування і розвиток 
пізнавального інтересу.

У навчально-пізнавальній діяльності, як і в 
інших її видах, (ігровій, трудовій, громадській, 
художній тощо), виділяють певні складові, 
зокрема:

мету, яка забезпечує максимальний 
розвиток учнів;

мотиви, безпосередньо значимі для 
особистості;

зміст, як джерело інтересу до пізнання, що 
постійно оновлюється, поглиблюється, 
розкривається в новому ракурсі, 
ускладнюється, спонукає до творчості, 
ознайомлення з різними видами діяльності 
людини;

предметні дії, які сприяють утворенню 
нових понять і формують потяг до нового 
пошуку;

способи, операції, уміння, що мають 
забезпечувати перенос на нову ситуацію, 
сприяти виробленню складніших способів 
діяльності;

результат -  стійкий пізнавальний інтерес. 
Навчально-пізнавальна, як і будь-яка інша 

діяльність пов’язана з активністю. Розрізняють 
внутрішню (мислительну) і зовнішню 
(моторну), репродуктивну і творчу активність. 
У процесі навчання виявляються обидва види 
активності, але активізація пізнавальної 
діяльності безпосередньо пов’язана насамперед 
з мислительною активністю.

Активність пізнання -  це вияв 
перетворюючого ставлення суб’єкта до 
навколишніх явищ і предметів (за Л. 
Аристовою) [1].

Основними психологічними чинниками, що 
зумовлюють активність учня в навчальному 
процесі є напруження уваги, опора на уяву, 
аналіз і синтез, догадки і припущення, сумніви 
та їх перевірка, інтерес, наполегливість. 
Пізнавальну активність розглядають як мету 
діяльності, засіб її досягнення і результат. 
Пізнавальна активність -  якість особистості 
учня, що виявляється в його ставленні до змісту 
і процесу діяльності, прагненні до ефективного 
оволодіння знаннями і способами діяльності за 
оптимальний час, у мобілізації морально- 
вольових зусиль для досягнення навчально- 
пізнавальної мети.

Фізіологічною основою пізнавальної 
активності є суперечності м іж  ситуацією, що 
виникла в навчанні, і наявним досвідом. Рівень 
активності в навчальному процесі залежить від 
ступеня неузгодженості м іж  наявною ситуацією 
та її прогнозованим розвитком. Таким чином, 
основа активізації навчання -  це загострення 
ступеня неузгодженості й акцентування на 
ньому уваги учнів.

Критеріями рівнів пізнавальної активності є 
ставлення учня до навчання, прагнення 
зрозуміти суть явищ, оволодіти способами 
діяльності. Виділяють такі рівні пізнавальної 
активності (за Т. Шамовою) [6]:

відтворю вальна активність -  прагнення 
учня зрозуміти, запам’ятати і відтворити 
знання, оволодіти способом його застосування 
за зразком.

Критерії: прагнення зрозуміти явище, що 
вивчається, з ’ясувати у

вчителя запитання типу « що це? »; 
репродуктивна активн ість -  практична 

діяльність під час виконання завдань учителя, 
систематичне виконання домашньої роботи;

інтерпретувальна активн ість -  бажання 
учня збагнути суть явищ, встановити зв’язки 
між  явищами, оволодіти способами дії в 
змінених умовах.

Критерії: запитання типу « чому? », уміння 
самостійно пояснити взаємозалежності та

- 114 -



Ш  Н а  у к о в і за п и с к и СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ В и п у с к  93

взаємозв’язок явищ, стійкість вольових зусиль, 
епізодичне прагнення до самостійної пошукової 
діяльності;

творча активн ість -  прагнення знайти 
новий спосіб діяльності, перенести знання і 
спосіб діяльності в невідомі до цього часу 
учневі умови.

Критерії: інтерес до теоретичного
осмислення явищ, що вивчаються, самостійного 
пошуку шляхів розв’язання проблем, які 
постають у процесі пізнавальної і практичної 
діяльності, високі вольові якості.

На кожному із згаданих рівнів роль учителя 
(його безпосередня допомога) зменшується, 
зростає пізнавальна самостійність учнів, тобто 
здатність особистості діяти в процесі пізнання 
без сторонньої допомоги.

Шляхи активізації пізнавальної діяльності 
школярів постійно вдосконалюються. 
Найефективніші з них: проблемне навчання; 
самостійна робота учнів; поєднання 
індивідуальних і колективних форм діяльності 
школярів; диференційований підхід у навчанні; 
використання нових форм контролю навчальної 
діяльності; створення єдиної системи урочної і 
позаурочної навчально-пізнавальної діяльності.

Суттєвою особливістю майстерності 
вчителя є вміння різними засобами активізувати 
пізнавальну діяльність учнів.

Вчителю недостатньо володіти науковими 
основами організації навчального процесу. Він 
повинен бути обізнаний із тенденціями 
розвитку дидактики, володіти основами нових 
технологій, раціонально будувати процес 
пізнання, вміти об’єктивно і грамотно 
аналізувати результати свого дидактичного 
впливу.
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