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Передмова
Гуманізація сучасної школи вимагає підвищеної уваги до
проблем вікової та педагогічної психології, оскільки знання вчи&
телем основних закономірностей розвитку дитини у різні вікові
періоди та особливостей комфортного включення школярів в на&
вчання є необхідною передумовою конструктивної взаємодії вчи&
теля і учня в навчально&виховному процесі. Психологічні
дослідження сучасних проблем дитячої та вікової психології заго&
стрюють увагу на феномені відчуження учнів від школи, їх неба&
жанні вчитися, негативному ставленні до учбової діяльності.
Відтак, в контексті високих вимог до розвитку національної шко&
ли проблема озброєння майбутніх вчителів знаннями з вікової та
педагогічної психології набуває особливої актуальності. Зна&
чущість цієї проблеми підвищується, коли йдеться про формуван&
ня нової творчої особистості двадцять першого століття, яка буде
розбудовувати незалежну українську державу.
Структура змісту навчального посібника включає 7 тем з
вікової та 3 теми з педагогічної психології. До кожної теми пода&
ються основні поняття та список рекомендованої студентам літе&
ратури.
Одним із завдань посібника було висвітлення різних
підходів до проблем вікової та педагогічної психології як у вітчиз&
няній, так і в зарубіжній психологічній науці.
Компактне поєднання в одному посібнику тем з вікової та
педагогічної психології пояснюється спільним об’єктом
дослідження – особистістю, яка розвивається в процесі навчання
і виховання. Посібник стане у нагоді студентам при підготовці до
семінарських занять, до державного іспиту, та під час проходжен&
ня педагогічної практики, оскільки у ньому висвітлено зако&
номірності навчально&виховного процесу та схематично подано
основні поняття з вікової та педагогічної психології.
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Розділ 1. Вікова психологія
1. 1. Предмет, завдання і методи вікової
та педагогічної психології
План
1. Предмет і завдання вікової та педагогічної психології.
2. Сучасні теоретичні концепції вікової та педагогічної пси&
хології.
3. Методи вікової та педагогічної психології.
Основні поняття
Предмет вікової психології, предмет педагогічної психо&
логії, принципи психології як науки, принцип детермінізму, прин&
цип єдності свідомості та діяльності, принцип розвитку, методи
організації дослідження (лонгітюдний, порівняльний і метод
зрізів), методи збирання фактичного матеріалу та опрацювання
результатів дослідження, інтерпретаційні методи.
Рекомендована література
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997. – Гл. 1, 6.
2. Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, 1989. – С. 4&9.
3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо
и др. – М., 1984. – С. 10&13, 14&26, 27&46.
4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров&
ского. – М., 1979. – С. 5&20.
5. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. – Розділ І.
6. Кулагина И.Ю. Возрастная психология – М., 1997. – Раздел I.
7. Немов Р.С. Психология: В 3 кн. – М., 1998. – Кн.2. – С. 6&17.
8. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под
ред. А.И.Щербакова. – М., 1987. – Темы 1, 2.
9. Практикум по экспериментальной и прикладной психологи /
Под ред. А.А.Крылова. – Л.,1990. – С. 5&61.
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1
Предметом вікової психології як галузі психологічної на&
уки є вікова динаміка психіки людини, закономірності та факти
розвитку психічних процесів і психічних властивостей особис&
тості на різних етапах її індивідуального життя.
Галузями вікової психології є: дитяча психологія, психо&
логія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія ран&
ньої юності, психологія дорослої людини, геронтопсихологія
(психологія старості).
Предметом педагогічної психології є психологічні зако&
номірності навчання і виховання. Конкретизуючи цю тезу, зазна&
чимо, що педагогічна психологія вивчає пізнавальну діяльність і
розумовий розвиток учня, закономірності формування особис&
тості як свідомого суб’єкта пізнання, спілкування і праці.
У структурі педагогічної психології виділяють: психологію
навчання, психологію виховання і психологію вчителя.
Вікова психологія нерозривно пов’язана з педагогічною
психологією. Ця єдність пояснюється спільним об’єктом
дослідження – особистістю, яка розвивається. І вікова, і педа&
гогічна психологія розглядають взаємодію дитини і дорослого:
дитина аналізується в процесі навчання і виховання. Водночас на&
вчання і виховання не можуть розглядатися поза основним
об’єктом цих процесів – дитиною, яка розвивається.
Завдання вікової та педагогічної психології можна розділи&
ти на 3 групи:
1. Методологічні завдання.
Методологія – це система принципів і способів організації
та побудови теоретичної й практичної діяльності. Відповідно, під
загальними методологічними завданнями розуміють формулю&
вання загального філософського підходу, способу пізнання, який
застосовується дослідником.
Спеціальні методологічні завдання – формулювання мето&
дологічних принципів і визначення конкретних методичних
прийомів дослідження. Так, наприклад, до основних проблем
спеціальної методології наукового пізнання в межах вікової пси&
хології відносять:
1) проблему рушійних сил психічного розвитку людини;
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2) проблему співвідношення навчання і розвитку;
3) проблему вікової періодизації.
2. Теоретикопізнавальні завдання.
Основна ціль теоретичних досліджень – збільшення знань
про загальні закономірності та механізми розвитку психіки дити&
ни; розробка понятійного апарату.
До основних теоретичних проблем вікової та педагогічної
психології на сучасному етапі відносимо:
1) визначення еталонів зрілості особистості;
2) виявлення актуальних і потенціальних можливостей лю&
дини в різні періоди її життя;
3) побудова концептуальної моделі материнства;
4) співвідношення інтелектуальних і особистісних змін у за&
гальному психічному розвитку дитини;
5) наукове прогнозування в розвитку психічних ресурсів дитини.
3. Практичні завдання.
Вирішення теоретичних задач розширяє можливості прак&
тичного застосування надбань вікової та педагогічної психології.
Практична психологія спрямована на вирішення конкретних про&
блем певної людини. Актуальними практичними завданнями
вікової та педагогічної психології є:
1) організація оптимальних форм дитячої діяльності та
спілкування;
2) проблема психологічної допомоги в періоди різних віко&
вих криз;
3) проблема гуманізації навчально&виховного процесу;
4) проблема важких дітей.
2
Зупинимось на характеристиці основних напрямів сучасної
вікової та педагогічної психології.
1. Психоаналіз (З. Фрейд).
Предмет дослідження: глибинні почуття і переживання лю&
дини. Основу концепції складають два відкриття: відкриття
безсвідомого і відкриття сексуальної основи людини.
Досвід перших дитячих переживань людини на рівні
безсвідомого здійснює вплив на її доросле життя. З.Фрейд вірив,
7
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що “дитина – батько дорослого”. Сексуальний розвиток дитини
проходить певні етапи. На кожній стадії інтереси дитини і оточу&
ючих її людей зосереджені навколо якої&небудь частини тіла, що є
для дитини джерелом отримання задоволення. Цей інтерес дорос&
лих і отримання задоволення дитиною – критерії виділення
стадій психосексуального розвитку. Характер перебігу кожної зі
стадій здійснює певний вплив на формування особистісних якос&
тей дитини.
На першій стадії (оральній), яка триває рік, найважливішою
сферою динамічної активності є рот. За оральною стадією йде
анальна. Тут основна увага зосереджується на функціях виділен&
ня. Ця стадія триває впродовж другого року життя. Наступна –
фалічна стадія, коли провідними ерогенними зонами стають ста&
теві органи. Потім дитина потрапляє в тривалий латентний період
(з 6 до 12 років). У цей час імпульси в основному витіснені та ут&
римуються в цьому стані. І остання фаза – генітальна – фаза роз&
винутої сексуальності (від 12 до 18 років) Часто потяги тут підпо&
рядковуються лібідо, задовольняються шляхом нормальної стате&
вої діяльності.
Особистість розвивається на основі 4 джерел напруги: 1)
процесів фізіологічного росту; 2) фрустрацій; 3) конфліктів і 4)
загроз. Прямим наслідком зростання напруги, яка виникає із цих
4 джерел, є те, що особистість повинна оволодівати новими спосо&
бами редукції напруги. Ідентифікація (метод, за допомогою якого
людина приймає риси іншого і робить їх частиною своєї особис&
тості) та заміщення (коли об’єкт&вибір виявляється недоступним
через зовнішні й внутрішні бар’єри, формується новий об’єкт, що
дозволяє зняти напругу) – це два методи, завдяки яким індивід
учиться вирішувати фрустрації, конфлікти і тривоги.
Е. Еріксон.
Розвиток особистості – закономірна зміна етапів, на кожно&
му з яких відбувається якісне перетворення внутрішнього світу і
поведінки людини.
Становлення особистості залежить від впливу соціальних,
історичних і культурних чинників, від того наскільки вона іден&
тична до соціуму, що її оточує. На кожній стадії людина пережи&
ває специфічну кризу, в основі якої лежить конфлікт. Людина мо&
8

Розділ 1. Вікова психологія

же розвиватися або по лінії благополучного вирішення
конфлікту, або по аномальній лінії.
Е. Еріксон виділяє такі стадії психосоціального розвитку:
1. Орально&сенсорна стадія (перший рік життя) – конфлікт
між довірою і недовірою до оточуючого світу. Якщо він
вирішується позитивно — формується надія.
2. М’язево&анальна стадія (від 1 до 3 років) – конфлікт між
почуттям незалежності тавідчуттям сорому і сумнів (фор&
мується воля).
3. Локально&генітальна стадія (від 4 до 5 років) – конфлікт
між ініціативністю і почуттям вини (формується цілес&
прямованість).
4. Латентна стадія (від 6 до 11 років) – конфлікт між праце&
любством і почуттям неповноцінності (формується
уміння).
5. Підлітковий вік і рання юність (від 11 до 20 років) –
конфлікт між розумінням приналежності до певної статі
та нерозуміння форм поведінки, яка їй відповідає (фор&
мується вірність).
6. Рання дорослість (від 20 до 40&45 років) – конфлікт між
прагненням до інтимних відносин і відчуття ізольованості
від оточуючих (формується любов).
7. Дорослість (від 40 – 45 до 60 років) – конфлікт між
життєвою активністю і зосередженістю на собі, своїх до&
рослих проблемах (формується турбота).
8. Зрілість (більше 60 років) – конфлікт між відчуттям по&
вноти життя і відчаєм (формується мудрість).
2. Біхевіорізм (Дж.Уотсон, Дж. Годфруа, К.ФлейкХоб
сон, Б.Скіннер).
Предмет дослідження – поведінка людини від народження
до смерті. Біхевіорісти не знаходять даних, які підтвердили б існу&
вання спадкових форм поведінки. Вони вважають, що якщо є
відносно незначні вроджені реакції, які приблизно однакові у всіх
дітей, та за умови оволодіння зовнішнім і внутрішнім середови&
щем, спрямовується формування будь&якої дитини по визначено&
му шляху. Маніпулюючи зовнішніми подразниками, можна “ви&
готовити” людину з будь&якими рисами.
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Отже, розвиток психіки залежить від стимулів, які забезпе&
чує середовище. Біхевіорісти заперечують наявність етапів роз&
витку дитини. Основне завдання – вивчати умови, що сприяють
або заважають научінню. Існує три способи формування по&
ведінки: позитивне і негативне підкріплення, покарання,
відсутність підкріплення.
3. Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу,
В.Франкл, С.Сатір, Ш.Бюлер).
Особистість – унікальна цілісна система, яка є відкритою
можливістю самоактуалізації. Існує одна мотивуюча сила – праг&
нення до самоактуалізації. Людина не може актуалізуватися, якщо
не здатна розрізняти прогресивні та регресивні шляхи поведінки.
На думку К.Роджерса, основною перешкодою для розвитку
точного сприймання, реалістичного усвідомлення себе є “умова
цінності”. Як тільки дитина починає усвідомлювати себе, в ній
розвивається потреба в любові та позитивній увазі. Дитина почи&
нає діяти так, щоб отримати любов і схвалення, діючи інколи про&
ти своїх власних інтересів. Дитина намагається бути такою, якою
її хочуть бачити, а не такою, якою вона є. К.Роджерс зазначає, що
люди часто формують і підсилюють образ самого себе, що абсо&
лютно не відповідає реальності. Головне – віра у внутрішні сили
складного організму, яким є людина.
А.Маслоу пов’язує виникнення неврозів із затуханням у лю&
дині “внутрішніх сигналів” або ж їх повним зникненням. Людина,
позбавлена внутрішніх підказок, шукає такі на стороні. У міру то&
го як індивід все більше сприймає, розуміє і приймає в “Я – струк&
туру” свої ж органічні переживання, він віднаходить, що заміщен&
ня системи цінностей – це постійний процес. Для здорового при&
стосування людина повинна постійно оцінювати свої переживан&
ня, щоб побачити наскільки вони вимагають зміни ціннісної
структури.
Більшість людей біологічно тягнуться до здоров’я. Існує ба&
гато потреб, кожна з яких підпорядкована базовій тенденції ор&
ганізму до становлення і самопідсилення.
Основні ідеї гуманістичної психології:
1. Людина – цілісна унікальна система і повинна вивчатися
в її цілісності.
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2. Людина відкрита світу, переживання людиною світу і се&
бе є основною психологічною реальністю.
3. Людське життя потрібно розглядати як єдиний процес
становлення і буття людини.
4. Людина володіє потенціями до безперервного розвитку і
самореалізації, що є частиною її природи.
5. Людина володіє певним ступенем свободи від зовнішньої
детермінації завдяки смислам і цінностям, якими вона ке&
рується у своєму виборі.
6. Людина є активною, творчою істотою.
4. Культурно — історична концепція Л.С.Виготського.
Середовище є джерелом розвитку вищих психічних
функцій. Ставлення до середовища змінюється з віком, а
відповідно змінюється і роль середовища в розвитку. У людини
немає вроджених форм поведінки в середовищі. Її розвиток
здійснюється шляхом засвоєння історично вироблених форм і
способів діяльності. Морфофізіологічні особливості мозку і
спілкування – умови розвитку дитини. Навчання – рушійна сила
розвитку.
Основна закономірність онтогенезу психіки полягає в
інтеріорізації дитиною структури її зовнішньої, соціально –
символічної (спільної з дорослим і опосередкованої знаками)
діяльності. Л.С.Виготський прийшов до висновку: будь&яка ви&
ща форма поведінки з’являється у своєму розвитку двічі – спо&
чатку в соціальному плані, як колективна форма поведінки, у
співробітництві дитини з дорослим, потім як функція інтрап&
сихічна (всередині дитини), як певний спосіб її поведінки. В
процесі інтеріорізації складається і розвивається свідомість
людини.
Процес розвитку вищих психічних функцій – це процес
оволодіння зовнішніми засобами культурного розвитку і мислен&
ня (мовою, письмом тощо); а також розвитку спеціальних вищих
психічних функцій. Суть і зміст культурного розвитку поведінки
– глибинні зміни вищих психічних функцій, які відбулися в філо&
генезі людини. Культура створює особливі форми поведінки, ви&
дозмінює діяльність психічних функцій. У процесі історичного
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розвитку людина змінює способи і прийоми своєї поведінки, ви&
робляє нові форми – специфічні, культурні. Виховання є штуч&
ним оволодінням природними процесами розвитку. Воно впливає
не тільки на різні процеси розвитку, але і перебудовує всі функції
поведінки.
5. Психологія ставлення про закономірності дитячого роз
витку (В.М.Мясищев).
Основою особистості є індивідуально&цілісна система її
суб’єктивно&оцінних ставлень до дійсності. В.М.Мясищев зазна&
чає, що психологічне ставлення – це цілісна система індивідуаль&
них, вибіркових і свідомих зв’язків особистості з різними сторона&
ми дійсності. Діяльність і поведінка однієї й тієї ж особистості
кожного конкретного моменту визначаються її ставленням до
різних сторін дійсності, видами ставлення, які випливають з
історії розвитку особистості, з усієї об’єктивної суспільно&істо&
ричної дійсності. Питання про розвиток людини нерозривно
пов’язане з формуванням її видів ставлення. Виховання є проце&
сом взаємодії вихователя і вихованця. Взаємовідносини, що існу&
ють між ними, відіграють істотну роль у процесі взаємодії та ра&
зом з тим є результатом цієї взаємодії.
Діяльність (гра, навчання, праця) для формування основ&
них психічних властивостей, які є моральною основою особис&
тості, може бути і нейтральним процесом, якщо між її учасниками
не організовані ставлення (відносини, що вимагають взаємодопо&
моги, співробітництва).
3
Вікова та педагогічна психологія, як галузь психологічної
науки, використовує комплекс загальноприйнятих методів
дослідження сучасної психології. Так, із загальної психології у
вікову перейшли всі методи, що використовуються для вивчення
когнітивних процесів і особистості. Із соціальної – методи, за до&
помогою яких вивчається міжособистісні відносини в різних ди&
тячих групах, а також взаємовідносини між дітьми і дорослими.
Всі ці методи адаптовані до віку дитини.
Класифікація методів вікової та педагогічної психології.
За ціллю і задачами дослідження:
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1) описові (не експериментальні):
— спостереження;
— бесіда;
— анкета;
— вивчення продуктів діяльності;
2) діагностичні (вимірювальні):
— тести;
3) пояснювальні (експериментальні):
— природній експеримент;
— моделюючий експеримент;
— лабораторний експеримент;
4) перетворюючі (формуючі):
— навчаючий експеримент;
— виховуючий експеримент.
За організацією дослідження:
1) повздовжній зріз (лонгітюдний метод) – дослідження од&
них і тих самих дітей упродовж тривалого періоду часу;
2) поперечний зріз – дослідження проводиться на окремих і
різних за віком групах дітей. Ціль – дослідження особли&
востей даного моменту формування психіки;
3) комплексне дослідження – використання і поперечних, і
повздовжніх зрізів різними дослідниками.
Специфіка предмета психолого&педагогічних досліджень у
віковій і педагогічній психології породжує модифікацію у вико&
ристанні окремих методів. Так, спостереження часто проводиться
як щоденникові записи (щоденники матері) – послідовна
фіксація фактів, що свідчать про психічний розвиток дитини.
Лабораторний експеримент за частотою використання у
віковій та педагогічній психології поступається природному.
Важливим для вікової та педагогічної психології є формуючий
(навчаючий та виховуючий) експеримент. Саме завдяки йому
зміни психічної діяльності дітей розглядаються в результаті
активного впливу дослідника (часто педагога) на досліджува&
ного (учня).
Особливе місце серед методів дослідження індивідуальних і
вікових відмінностей дітей посідає близнюковий метод, запозиче&
ний з диференційної психології. За допомогою цього методу
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досліджується подібне і відмінне між гомозиготними й гетерози&
готними близнюками, що дозволяє вирішити одну з основних
проблем вікової психології – взаємозв’язок біологічної та соціаль&
ної обумовленості розвитку психіки.

1. 2. Проблема психічного розвитку особистості
в онтогенезі
План
1. Загальна характеристика розвитку психіки людини.
2. Основні умови психічного розвитку.
3. Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки.
4. Роль діяльності у психічному розвитку дитини.
5. Рушійні сили розвитку психіки.
6. Проблема вікової періодизації.
Основні поняття
Філогенез, онтогенез, генотип, нерівномірність психічного
розвитку, сензитивні періоди психічного розвитку, пластичність
психіки, внутрішні суперечності психічного розвитку, соціальна
ситуація психічного розвитку, актуальний рівень психічного роз&
витку, зона найближчого розвитку, вікові періоди та кризи, ос&
новні фактори психічного розвитку, провідна діяльність, акселе&
рація, основні новоутворення, дитинство.
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Розвиток – безперервний процес, що виявляється не тільки в
кількісних, а і в якісних змінах людської істоти. У психічному роз&
витку, як зазначає Г.С.Костюк, кількісні зміни виявляються в
збільшенні з віком кількості утворюваних навичок, асоціацій, у зро&
станні кола уявлень, знань про навколишній світ, пасивного й ак&
тивного словника дитини, обсягу її уваги, сприймання, пам’яті тощо.
Якісні зміни відбуваються протягом усіх етапів онтогенезу
людської психіки. Якісних змін зазнають як окремі психічні про&
цеси, так і психіка в цілому. З розвитком психічних процесів,
різних видів діяльності складаються й психічні властивості
індивіда (розумові, емоційні, вольові, моральні, трудові), харак&
терні риси його свідомості та самосвідомості. Ці зміни не випад&
кові. Вони необхідні, послідовні й прогресивні. Кожна нова
психічна структура виникає на основі попередньої. Онтогенез
людської психіки – це перехід від менш досконалих її форм до
більш досконалих.
На думку Г.С.Костюка, онтогенез іде не по прямій, а “по
спіралі”. Наприклад, загострене прагнення до самостійності, що
15

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

виявляється наприкінці раннього віку в неслухняності, впертості,
повторюється у підлітковому віці, але набуває нового змісту і но&
вих форм.
Розвиток психіки – це чергування стабільних і кризових
періодів. Кризи – короткі, але бурхливі стадії, впродовж яких
відбуваються значні зрушення в психічному розвитку дитини і
вона різко змінюється.
У процесі психічного розвитку та його результатах існують
типологічні й індивідуальні відмінності.
Л.С.Виготський встановив 4 закони дитячого розвитку:
1. Закон циклічності – періоди підйому, інтенсивного роз&
витку змінюються періодами уповільнення. На різних
етапах зміни в дитячій психіці можуть проходити
повільно, а можуть – швидко. При цьому фази
уповільнення не означають застою. Це нагромадження
сил, яке веде до подальшого прискорення розвитку.
2. Закон нерівномірності розвитку – різні сторони особис&
тості, а також психічні функції, розвиваються асинхрон&
но: у той час, як розвиток одних прискорюється, розвиток
інших уповільнюється.
3. Закон “метаморфози” – розвиток не зводиться до
кількісних змін; це ланцюг якісних змін, перетворення
змін кількісних в якісні.
4. Закон поєднання процесів еволюції та інволюції в розвит&
ку дитини. Те, що розвивається на попередньому етапі,
відмирає або перетворюється. Наприклад, дитина, на&
вчившись говорити, перестає лепетати.
2
Психічний розвиток людського індивіда – обумовлений
процес. У психології є багато теорій, які по&різному пояснюють
умови психічного розвитку дитини. Більшість теорій об’єднують&
ся в 2 напрями: біологізаторський і соціологізаторський.
У біологізаторському напрямі розвиток психіки і по&
ведінки людини розглядають як результат еволюційного перетво&
рення генетично закладених в організмі можливостей, що існують
у вигляді задатків.
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У межах цього напряму виникла теорія рекапітуляції: онто&
генез (індивідуальний розвиток) є скороченим повторенням
філогенезу (історичного розвитку) (Е. Геккель).
Представники соціологізаторського напрямку стверджу&
ють, що у будь&якої людини, незалежно від її природних анатомо&
фізіологічних особливостей, можна сформувати психічну
функцію певного рівня за допомогою навчання і виховання.
Його джерела – в ідеях філософа сімнадцятого століття
Джона Локка, якому належить теорія “чистої дошки”: дитина від
народження є “чистою дошкою”. Під впливом зовнішніх умов у
неї виникають всі психічні якості, характерні людині.
Існує третій підхід до вирішення зазначеної проблеми – те
орія конвергенції двох чинників. Основоположник цієї теорії
В.Штерн вважає, що процес психічного розвитку обумовлюється
взаємодією спадковості та середовища. Душевний розвиток не є
простим виявленням природжених властивостей, але і не є про&
стим сприйманням зовнішніх впливів. Це результат конвергенції
внутрішніх даних із зовнішніми умовами розвитку.
Свій підхід до вирішення цієї проблеми запропонував
Л.С.Виготський. Він доводить, що спадковість наявна в розвитку
всіх психічних функцій дитини, але має різну вагу. Елементарні
функції (починаючи з відчуття, сприймання) більше обумовлені
спадковістю ніж вищі. Вищі функції – продукт культурно&істо&
ричного розвитку людини. Чим складніша функція, тим довший
шлях її онтогенетичного розвитку і тим менше спадковість
здійснює на неї вплив.
Психічний розвиток дитини не визначається механічним
складанням двох чинників. На кожному етапі розвитку, стосовно
кожної конкретної ознаки розвитку, необхідно встановлювати
конкретне поєднання біологічних і соціальних моментів.
Вітчизняний психолог Г.СКостюк, аналізуючи проблему
обумовленості психічного розвитку, стверджує, що в онтогенезі
психіки людини має місце єдність біологічних і соціальних умов,
в якій провідна роль належить соціальному. У системі засобів,
якими суспільство впливає на розвиток психіки індивіда,
вирішальна роль належить навчанню й вихованню. Він вважає,
що онтогенез людського організму визначається біологічною
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спадковістю. Біологічна спадковість передається через генотип. У
свою чергу генотип визначає анатомо&фізіологічну структуру ор&
ганізму, його морфологічні й фізіологічні ознаки, будову нервової
системи, стать організму, стадії його дозрівання, а також ряд
індивідуальних морфологічних і функціональних особливостей
організму, безумовно&рефлекторні мозкові структури. Людський
індивід наділений від народження природними життєвими сила&
ми, які існують у ньому у вигляді задатків.
Соціальне середовище – це суспільство, в якому росте дити&
на, його культурні традиції, ідеологія, рівень розвитку науки і ми&
стецтва, основні релігійні течії. Від особливостей соціального і
культурного розвитку суспільства залежить прийнята в ньому си&
стема виховання і навчання. Середовище, що оточує дитину – це
передусім люди, їхні взаємини, створені ними речі, знаряддя
діяльності, мовні засоби, духовні цінності.
Г.С.Костюк вважає, що на дитину впливають лише ті
зовнішні умови, з якими вона вступає в активний зв’язок. Осо&
бистість не є пасивним продуктом взаємодії спадковості та середо&
вища. Взаємодія цих факторів реалізуються через активність дити&
ни. Вона не пасивно пристосовується до оточуючого її світу людсь&
ких предметів, а активно привласнює собі всі досягнення людства.
3
Для практики роботи в школі вирішити проблему
взаємозв’язку навчання і розвитку надзвичайно важливо.
С.Л.Рубінштейн стверджував, що кожна концепція навчання, яку
сформулює педагог, включає в себе (усвідомлює він це, чи ні) пев&
ну концепцію розвитку.
У психологічній науці існує декілька підходів до вирішення
цієї проблеми:
1. Навчання не впливає на розвиток. Воно підпорядковане
законам розвитку, а не навпаки. Розвиток – процес, який
здійснюється відповідно до природних законів і протікає
за типом дозрівання, а навчання – це зовнішнє викорис&
тання можливостей, що виникають у процесі розвитку.
Навчання залежить від розвитку, але розвиток ніяк не
змінюється під впливом навчання. Навчання вимагає на&
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явності певного рівня зрілості окремих психічних
функцій як своїх необхідних передумов. Воно немов би є
надбудовою над дозріванням (Ж.Піаже).
2. Ототожнення процесу навчання і розвитку біхевіоріста
ми. Розвиток – це засвоєння нових навичок, які здобува&
ються в процесі розвитку. Розумовий розвиток – послідо&
вне накопичення умовних рефлексів. “Навчання” і “роз&
виток” – синоніми: дитина розвинута настільки,
наскільки вона научена (У.Джеймс, Е.Торн&Дайк).
3. Розгляд розвитку і як дозрівання, і як навчання. Це
взаємозалежні процеси.
С.Л.Рубінштейн пропонує говорити про єдність розвитку і
навчання. Розвиток не тільки обумовлюється навчанням, але і сам
обумовлюється ним, дитина дозріває виховуючись і навчаючись.
Розвиток і виховання означає, що ці процеси взаємозалежні, де
причина і наслідки безперервно обмінюються місцями.
4. Висунення положення про провідну роль навчання в
психічному розвитку (Л.С.Виготський).
Процеси навчання і розвитку не збігаються. Між ними існує
складний взаємозв’язок, який змінюється в процесі життя. Коли
вища психічна функція формується в спільній діяльності з дорос&
лим, вона знаходиться в зоні найближчого розвитку. Це сфера ще
не дозрілих, а тільки дозріваючих психічних процесів. Вона виз&
начається змістом тих завдань, які дитина не може вирішити са&
мостійно, але вже вирішує за допомогою дорослого. Можливості
навчання визначаються зоною його найближчого розвитку. Зона
актуального розвитку визначається змістом тих задач, які дитина
може вирішити самостійно. Навчання не повинно відриватися від
розвитку дитини. Водночас навчання, опираючись на досягнутий
дитиною рівень розвитку, повинно йти попереду його. Тільки те
навчання буде правильним, яке знаходиться попереду розвитку.
Отже, не будь&яке навчання, а лише правильно організоване, веде
за собою розвиток. Педагогіка, за словами Л.С.Виготського, по&
винна орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день дитя&
чого розвитку. Тільки тоді вона зуміє в процесі навчання викли&
кати до життя ті процеси розвитку, які зараз лежать у зоні найб&
лижчого розвитку.
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4
О.М.Леонтьєв розробив теорію діяльності. В психології
навіть існує діяльнісний підхід до вирішення багатьох психолого&
педагогічних проблем. У центрі уваги діяльнісного підходу знахо&
диться принцип єдності діяльності та свідомості. Суть цього
принципу полягає в тому, що діяльність розглядається:
1) як умова виникнення, чинник формування і об’єкт засто&
сування свідомості;
2) як форма активності свідомості;
3) як регулятор поведінки і дій людини.
У вивченні розвитку психіки дитини необхідно виходити з
аналізу розвитку її діяльності. В свою чергу розвиток діяльності за&
лежить від наявних життєвих умов. О.М.Леонтьєв розкриває зна&
чення і механізми впливу діяльності на дитячий розвиток. Він вва&
жає, що варто говорити про залежність розвитку психіки не від
діяльності взагалі, а від провідної діяльності. Кожна стадія психічно&
го розвитку характеризується певним, провідним на даному етапі ти&
пом діяльності. Провідний тип діяльності не виключає ролі інших
видів. Ознакою переходу від однієї стадії до іншої є зміна провідного
типу діяльності. О.М.Леонтьєв вважає, що дитина не тільки змінює
своє місце в системі суспільних відносин, а й усвідомлює їх. Це впли&
ває на зміну мотивації – виникає новий вид діяльності.
Провідна діяльність – це діяльність, розвиток якої обумов&
лює основні зміни в психічних процесах і психічних особливостях
особистості дитини на певній стадії її розвитку. Відповідно,
провідна діяльність має такі ознаки:
1. Це діяльність, в формі якої виникають і всередині якої ди&
ференціюються інші, нові види діяльності.
2. Це діяльність, в якій формуються, або перебудовуються
окремі психічні процеси.
3. Це діяльність, від якої залежать основні психологічні
зміни особистості дитини в певний період часу (О.М.Ле&
онтьєв).
Д.І.Фельдштейн продовжив розробку проблеми провідної
діяльності. Він вважає, що є дві сторони існування діяльності (два
основні моменти діяльності (Л.С.Виготський), дві лінії розвитку
діяльності ( О.М.Леонтьєв)):
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1. Предметна (практична і пізнавальна) діяльність, в про&
цесі якої дитина засвоює знання.
2. Діяльність спрямована на засвоєння мотивів і норм відно&
син між людьми, в процесі якої людина віддає частинку
свого “Я”.
Ці сторони діяльності формують різні новоутворення. Так,
діяльність системи ”дитина – суспільний предмет” формує інте&
лектуальну активність людини та дає орієнтацію в предметному
світі. Діяльність системи ”дитина – суспільний дорослий” спря&
мована на розвиток мотиваційної сфери особистості, на форму&
вання її соціальної активності.
Процес діяльності єдиний, поділ на дві сторони – умовний.
Актуалізація певної сторони діяльності – основний провідний мо&
мент розвитку. Актуалізація однієї сторони не витісняє іншу.
Діяльність всередині кожного періоду розвитку дитини прохо&
дить три стадії:
— поява тенденції розвитку певної сторони діяльності;
— кульмінація провідної діяльності;
— насичення провідної діяльності, що веде до актуалізації
другої сторони.
Є 6 типів провідної діяльності: безпосередньо емоційне
спілкування, предметно&маніпулятивна діяльність, рольова гра,
учбова діяльність, інтимно&особистісне спілкування, учбово&про&
фесійна діяльність.
Б.Г.Ананьєв вважає, що є лише два види діяльності –
пізнання і спілкування, які мають велике значення для розвитку
людини на всіх етапах онтогенезу. Всі форми гри є тими або інши&
ми інтеграціями елементів пізнання і спілкування.
5
Діалектико – матеріалістична теорія розвитку розглядає
процес становлення особистості як “саморух”, що визначається
єдністю його зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні умови – умо&
ви природного й суспільного середовища. Зовнішнє, об’єктивне,
засвоюючись індивідом, стає внутрішнім, суб’єктивним його над&
банням. Зовнішні та внутрішні умови розвитку – це протилеж&
ності, що не тільки взаємопов’язані, а й переходять одна в одну.
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У зарубіжній психології є спроби вбачати рушійну силу он&
тогенезу психіки в урівноважуванні взаємовідносин індивіда з на&
вколишнім середовищем (Ж.Піаже).
Г.С.Костюк вважає, що у психічному розвитку внутрішні су&
перечності, що виникають в житті особистості, спонукають до ак&
тивності, спрямованої на їх подолання. Одні суперечності дола&
ються, натомість виникають нові, що ведуть до нових дій. Отже,
внутрішні суперечності – рушійні сили розвитку.
Г.С. Костюк виділяє такі основні суперечності:
— розходження між новими потребами, цілями, прагнення&
ми особистості та досягнутим нею рівнем оволодіння за&
собами, необхідними для їх задоволення;
— розходження між новими пізнавальними цілями і наяв&
ними в учнів способами дій;
— розходження між досягнутим рівнем розвитку індивіда і
способом його життя;
— розходження між очікуваним, бажаним майбутнім і те&
перішнім.
Навчання і виховання сприяють не тільки переборенню
внутрішніх суперечностей, що виникають у житті особистості, а й
їх виникненню.
6
Л.С.Виготський зазначає, що від правильного вирішення
проблеми вікової періодизації залежить стратегія побудови систе&
ми виховання і навчання підростаючого покоління. Поняття віку
має відносне значення. Вік – якісно особливий етап психічного
розвитку, який характеризується значною кількістю змін, які
складають у сукупності своєрідність структури особистості на да&
ному етапі її розвитку.
Існує три підходи до проблеми вікової періодизації.
Для першого підходу характерним є побудова вікової
періодизації на основі зовнішнього, не пов’язаного з самим проце&
сом розвитку, критерію.
В.Штерн: Процес індивідуального розвитку дитини бу&
дується відповідно до основних періодів біологічної еволюції та
історичного розвитку людства (перші місяці – стадія ссавців, друге
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півріччя – стадія мавпи, потім розвиток первісних народів, вступ до
школи – засвоєння людської культури в дусі античності тощо).
Ране Заззо: Етапи дитинства збігаються зі ступенями систе&
ми виховання і навчання дітей (раннє дитинство, дошкільний вік,
початкова освіта, стадія навчання в середній школі тощо).
П.П.Блонський: Основним критерієм вікової періодизації є
поява і зміна зубів (беззубе дитинство, дитинство молочних зубів,
дитинство постійних зубів).
Для другого підходу характерним є використання не
зовнішнього, а внутрішнього критерію вікової періодизації. Цим
критерієм стає одна зі сторін розвитку.
З.Фрейд: Основний критерій – сексуальний розвиток.
Для третього підходу характерним є виділення періодів
психічного розвитку дитини на основі істотних особливостей цьо&
го розвитку (Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін). Автори використо&
вують три основні критерії вікової періодизації:
1) соціальну ситуацію розвитку;
2) провідну діяльність;
3) центральне вікове утворення.
Перше запитання, на яке варто дати відповідь, вивчаючи ди&
наміку будь&якого віку, – зазначає Л.С.Виготський, – це запитан&
ня про суть соціальної ситуації розвитку. Соціальна ситуація роз
витку – своєрідні, специфічні для даного віку, виключні, єдині та
неповторні взаємини між дитиною і оточуючою її дійсністю, перш
за все соціальною.
Новоутворення – це новий тип побудови особистості та її
діяльності, психічні й соціальні зміни, що вперше виникають на
певному віковому ступені, і які в самому основному визначають
свідомість дитини, її ставлення до середовища, його внутрішньо&
го і зовнішнього життя, весь хід її розвитку в даний період. Вікові
новоутворення формуються в кінці періоду. Найбільш значуще
новоутворення для наступного етапу розвитку – центральне. Ті
новоутворення, які безпосередньо пов’язані з основним, назива&
ються центральними лініями розвитку в певний вік.
Перебудова соціальної ситуації розвитку під впливом ново&
утворень, що виникають у свідомості дитини – суть і зміст кри&
тичних періодів.
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Д.Б.Ельконін стверджує, що не можна здійснювати періоди&
зацію за однією ознакою. Він виділяє основні принципи побудови
вікової періодизації. Зокрема, вказує на те, що варто враховувати
закономірності розвитку психіки. Розвиток – це внутрішньо де&
термінований, діалектично суперечливий цілеспрямований про&
цес, де “плавні” еволюційні періоди змінюються “стрибками”.
Відповідно, вікова періодизація повинна базуватися на конкрет&
но&історичному розумінні розвитку людства. Виявлення пере&
ломних критичних точок, пошук внутрішніх протиріч, врахуван&
ня особливостей чергування критичних періодів і стабільних важ&
ливо для побудови вікової періодизації. Межами віку є кризи. В
психічному розвитку можна виділити епохи, стадії, фази.
Г.С. Костюк вказує на те, що онтогенез носить періодичний і
стадіальний характер. Визначаючи періоди психічного розвитку ди&
тини, потрібно брати до уваги всі її сторони в єдності: змістову, опе&
раційну, мотиваційну. При переході від одного ступеня розвитку до
другого перебудовується вся структура віку. Кожен вік має спе&
цифічну, єдину структуру. Динаміка розвитку – сукупність законів,
які визначають період виникнення, зміни структурних новоутворень.
Стадії не просто йдуть одна за одною. Досягнення поперед&
ньої стадії включаються в наступну і використовуються в нових
функціональних ансамблях, складніших взаємовідносинах особи&
стості із суспільним середовищем.

1.3. Психічний розвиток дитини до вступу в школу
План
1. Значення перших шести років життя дитини для подаль&
шого розвитку особистості.
2. Загальна характеристика перших шести років життя ди&
тини.
3. Розвиток пізнавальної сфери дитини до вступу в школу.
4. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дитини
перших шести років життя з ровесниками та старшими.
5. Особливості розвитку моторики та діяльності дитини до
вступу в школу.
6. Становлення особистості дитини перших років життя.
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Основні поняття
Харчове, слухове та зорове зосередження, конвергенція
очей, комплекс пожвавлення, акт хапання, предметні дії, лепет,
маніпулювання предметами, наочно&дійове мислення, мотивуючі
уявлення, мовне спілкування, емоційне спілкування, акт
орієнтації в предметах, криза трьох років, рольова гра, сенсорні
еталони, наочно&образне мислення, підпорядковані мотиви по&
ведінки і діяльності, внутрішні етичні інстанції.
Рекомендована література
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2. Богданова Т.Г. Диагностика познавательной сферы ребёнка. –
К., 1996. – 68 с.
3. Выготский Л.С. Кризис первого года жизни // Собр. соч.: В 6 т.
– М., 1984. –Т.4. – С. 244&269, 318&340.
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хологии. – М., 1991. – С. 29&84.
6. Заброцький М.М. Вікова психологія – К., 1998. – С. 27&41.
7. Лешли Дж. Работать с маленькими детьми: поощрять их разви&
тие и решать проблемы. – М., 1991. – 221 с.
8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М., 1986. –
С. 75&103.
9. МановаCТомова В. Психологічна діагностика раннього віку. –
К., 1978. – 165 с.
10. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1986. – С. 73&261.
11. Эльконин Д.Б. Детская психология (развитие ребёнка от рож&
дения до семи лет). – М., 1960. – С. 93&293.
12. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978. – С. 151&168,
138&293.
1
Період від народження до вступу в школу є важливим тому,
що від нього залежить майбутній розвиток людини. Цей період
характеризується виключно інтенсивним розвитком дитячого ор&
ганізму і особливо швидким розвитком мозку. Мозок новонарод&
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женої дитини важить приблизно 350 г, що в чотири рази менше,
ніж мозок дорослої людини. Але до 7 місяців вага мозку под&
воюється, а до 2&3 років – потроюється. Під час посиленого росту
формується дуже складна і тонка внутрішня конструкція мозку,
його нервових центрів, а також кліткових полів кори півкуль го&
ловного мозку та нервових шляхів. Це період посиленого
дозрівання вищих відділень нервової системи. Відомо, що найс&
приятливіший час для впливу на формування психіки та для ви&
ховання настає саме тоді, коли відповідні функції знаходяться в
процесі дозрівання. Деякі періоди розвитку є особливо чутливи&
ми щодо певних впливів середовища (сензитивними). Період від
народження до вступу в школу – це оптимальний час для розвит&
ку процесу ходіння, початкового оволодіння процесом мовлення,
початкового емоційного уподобання. Саме в цей період заклада&
ються основи всіх психічних властивостей особистості, пізнаваль&
них процесів і видів діяльності.
В цей час домінуюча роль належить сприйманню. Через
сприймання дитина одержує багатий та різноманітний матеріал
для початкової розумової діяльності. Багата інформація, яку ди&
тина накопичує в цьому віці, є міцною основою для дальшого роз&
витку. Різноманітні дитячі відчуття, переживання є надзвичайно
важливими та впливають на інші періоди життя людини.
2
Соціальна
Основні
Дозрівання
Провідна
Протиріччя
ситуація
новоутво
нервової
діяльність
віку
розвитку
рення
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1
2
3
4
5
6
0 & 2,5
Дитина пси& Емоційне
Розвиваєть& Дитина
Нервові во&
місяця
хологічно
спілкування ся акт сприй& психологіч& локна пок&
(фаза ново& злита з
мання, з'яв& но злита з
риваються
народже&
матір'ю.
ляється нас& матір'ю, але міелиновою
ного)
Єдність:
лідування
немає засо& оболонкою
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→ Дитина"
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1

2

3
4
Емоційне
пожвавлен&
спілкування ня (емоцій&
на і рухова
реакція на
обличчя
матері)

2,5міс. & 1
Життя зале&
рік (немов& жить від до&
лята)
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активною,
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спілкування
з дорослими,
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ньою кіль&
кістю засобів
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між прагнен&
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бути самос&
тійним
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1
3р. & 6р.
(дошкіль&
ник)

2
3
"Дитина &
Сюжетно&
Дорослий, рольова гра
як зразок
для насліду&
вання",
"Дитина &
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4
Підпорядко
ваність мо&
тивів, де&
центрація
мислення,
поява само&
оцінки, ста&
тева іденти&
фікація, ус&
відомлення
себе в часі,
внутрішні
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танції, ви&
никає усві&
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5
6
Прагнення Вага мозку &
до пізнання 1250&1300г
і неможли&
вість його
задовольни&
ти за допо&
могою гри

3
Немовлята. Щодо пізнавального розвитку немовлят, то тут
передусім варто розглянути особливості розвитку сприймання.
Зорові зосередження, які з’являються у фазі новонародженого,
удосконалюються, і до 3 місяців їх тривалість досягає 7&8 хв. На
другому місяці життя у дитини з’являється здатність розрізняти
прості кольори, відділяти людей від оточуючих предметів, що
призводить до появи комплексу пожвавлення. Після 3&4 місяців
дитина здатна впізнавати обличчя і голос матері в будь&який час.
Дитина реагує на колір, розвивається сприймання форми і вели&
чини предметів, а також після 8 місяців діти починають боятися і
уникати висоти, що свідчить про розвиток просторового сприй&
мання. Вважають, що немовля в цей період має цілісну картину
світу. Сенсорні процеси, які включені в обслуговування практич&
них дій по маніпулюванню предметами, здобувають характер
орієнтовно&дослідницьких перцептивних дій.
У однорічних немовлят виражений пізнавальний інтерес до
оточуючого світу і розвивається пізнавальна активність. Вони
виділяють предмети, починається їх активний пошук, фор&
мується асоціативна пам’ять. Перше півріччя дитина здатна
впізнавати предмети, а в другому півріччі вона може відтворюва&
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ти образ предмета по пам’яті. В кінці першого року життя з’явля&
ються ознаки наявності мислення у формі сенсомоторного інте&
лекту. Виникає тісний зв’язок між сприйманням і дією.
Раннє дитинство. У період раннього дитинства серед всіх
психічних процесів домінує сприймання. Дитина не може діяти
без опори на сприймання. З цим пов’язана відсутність у дітей
творчої уяви. Важливою характеристикою сприймання є
емоційна афективність. Афективний характер призводить до сен&
сомоторної єдності. Дитина бачить предмет. Він її приваблює і
відповідно дитина починає діяти. Від року до двох дитина корис&
тується різними варіантами виконання однієї і тієї ж дії.
Мислення в цей період називають наочно&дійовим. Від
півтора до двох років у дитини з’являється здатність вирішувати
задачі не тільки методом проб і помилок, але й шляхом здогадки.
До кінця раннього дитинства складається здатність до узагаль&
нення, переносу досвіду в нові ситуації, уміння встановлювати
зв’язки між предметами шляхом експериментування. Основну
роль при цьому відіграє сприймання. Впродовж раннього дитин&
ства відбувається поступовий перехід від наочно&дійового до на&
очно&образного мислення, дії з матеріальними предметами тут
замінюються діями з їх образами. Початок формування наочно&
образного мислення збігається зі становленням елементарної са&
мосвідомості та початком розвитку здатності до довільної саморе&
гуляції. Відбувається розвиток інтелектуальних операцій і фор&
мування понять.
Дошкільний період. У дошкільний період сприймання
втрачає свій афективний характер: перцептивні та емоційні про&
цеси диференціюються. Воно стає осмисленим, виділяються
довільні дії (спостереження, пошук). Мимовільна увага та пам’ять
переважає протягом усього дошкільного дитинства. Але вже в цей
період дошкільники вперше починають керувати своєю увагою, а
пам’ять починає включатися в процес становлення особистості.
Саме 3&4 роки життя стають роками перших дитячих спогадів.
У першій половині дошкільного дитинства в дитини перева&
жає репродуктивна уява, механічне відтворення отриманих да&
них. У старшому дошкільному віці, коли з’являється довільність
у запам’ятовуванні, уява перетворюється в творчу. Уява дитини
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формується в грі. Перетворення дійсності виникає не лише шля&
хом комбінування, але й за допомогою надання предметам нових
властивостей.
Сюжетно&рольова гра стимулює розвиток мислення. Основ&
ними лініями розвитку мислення в дошкільний період є:
— Покращення й удосконалення наочно&образного мислен&
ня на основі уяви, довільної та опосередкованої пам’яті.
— Початок формування словесно&логічного мислення шля&
хом використання мови. Спочатку дитина засвоює зна&
чення слова, вчиться його використовувати. У зв’язку з
інтенсивним розвитком мовлення засвоюються поняття,
з’являється тенденція до встановлення зв’язків. Потім ди&
тина пізнає систему понять, які відображають відносини
між людьми.
У пізнавальних процесах виникає синтез зовнішніх і
внутрішніх дій, об’єднуються уява, мислення та мова. Внутрішня
мова функціонує як засіб мислення.
4
Впродовж першого року життя у дитини розвивається фо&
нематичний бік мовлення. Здійснюється перехід від голосних ре&
акцій до словосполучень, а від них до словоутворень. Зокрема,
спостерігається така послідовність: 2&й місяць – дитина слухає
звуки, виникає спонтанна вокалізація; 3&й місяць – дитина
впізнає голос, використовує звуки у “розмові” з дорослим, з’яв&
ляється гуління; 7&8&й місяць – виникає реакція на слово, лепет,
вокалізація при маніпуляціях, формується інтонаційне та фоне&
матичне поле мозку, розуміння мовної ситуації, окремих слів; 10&
12&й місяць – встановлюється зв’язок між назвою предмета і са&
мим предметом, з’являються перші склади.
У цей період розвиток мовлення здійснюється через вклю&
чення дитини у спілкування з дорослим. Спочатку виникає увага
до його мовлення, а потім дитина наслідує дорослого.
Другий рік. Встановлюється зв’язок фонетичної (звукової)
і смислової сторони мовлення. Спостерігається самостійність
мовлення. Дитина може говорити, вимовляти слова, не надаючи
їм певного змісту, або ж повторювати слова, які сама не розуміє.
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Слова часто випереджають мислення. Мовлення має сильний
емоційний заряд. Тут більше розвивається пасивний словник ди&
тини. Більшість дітей говорить простими реченнями.
Третій рік. Формується елементарна граматика. Розвиток
мовлення обумовлюється не тільки спілкуванням з дорослим, а й
включенням дитини в практичну діяльність. Формується регулю&
юча функція мовлення (дитина підпорядковується інструкції до&
рослого), вміння слухати і розуміти літературні твори.
В дошкільний період мова стає засобом спілкування, мис&
лення дитини та свідомого вивчення. Розвивається звуковий та
граматичний бік мовлення. У грі в процесі спілкування з ровесни&
ками розвивається діалогічне мовлення. Формується інтелекту&
альна функція мовлення. Воно регулює практичні дії дитини.
Зростає активний словник, що дозволяє дошкільнику перейти
від ситуативного до контекстного мовлення. Мовлення перетво&
рюється в універсальний засіб спілкування. Дитина може роз&
повісти казку, передати свої враження. У цей період дитина не
тільки активно оволодіває мовою, а і самостійно творить нові слова.
Розвиток спілкування дитини перших семи років життя з дорослим
(М.І.Лісіна)
Вік

Період

Форма спілкування

Потреба дитини,
яка задовольняєть
ся в спілкуванні
4
Потреба в
позитивному
ставленні та увазі

1
2
До 6
Немовлята
місяців

3
Ситуативно&особистісне
спілкування (спілкування
відбувається за допомогою
експресивно&мімічних засобів;
функцію спілкування виконує
комплекс пожвавлення)

6міс. &
3 роки

Раннє
дитинство

Ситуативно&ділове спілкування Потреба в
(розгортається в процесі спіль& співробітництві
них з дорослим маніпулятивних
дій; експресивно&мімічні засоби
доповнюються предметними)

3&5
років

Молодший і
середній
дошкільний
вік

Позаситуативно&пізнавальне
Потреба в повазі
спілкування (спільна з дорослим дорослого
пізнавальна діяльність; основ&
ний мотив спілкування & піз&
навальний; співробітництво но&
сить теоретичний характер, спіл&
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4&6
років

2

Середній і
старший
дошкільний
вік

3
кування з дорослим &шлях до
розуміння важливих проблем)
Позаситуативно&особистісне
спілкування (дорослий &
конкретний член суспільства;
дитина зосереджена на світі
людей, а не предметів; вона
засвоює моральні норми,
правила соціальної взаємодії)

4

Потреба у
взаєморозумінні та
співпереживанні

Розвиток спілкування дитини перших семи років життя з
ровесниками.
Контакти з іншими дітьми характеризуються відсутністю
жорстких норм і правил, які існують при спілкуванні з доросли&
ми. Тому діти у спілкуванні з ровесниками більш розкуті, а їхні
контакти мають велику емоційну насиченість.
У немовлят переважають безпосередньо емоційні контакти,
які виражають широкий спектр їх переживань. Діти розглядають
один одного, доторкаються, поводять себе з ровесником як з ціка&
вою іграшкою. Вони не узгоджують свої бажання, не враховують
стани один одного. Спільні дії швидко розпадаються. Закладають&
ся лише передумови для повноцінного спілкування.
У ранньому дитинстві складається перша форма спілкування
з ровесниками – емоційно&практична. Це емоційні контакти в про&
цесі виконання предметної гри, в якій діти демонструють один од&
ному свої уміння і навички. Таке спілкування пов’язане з іграшка&
ми. Дітей захоплює сам процес спільних дій. У цей період дитині
важливіше самій щось сказати, ніж слухати іншого. Саме тому
бесіда з ровесниками часто не виходить. Спілкування зводиться до
окремих епізодів. У процесі спілкування формується ставлення до
ровесника як до цікавого об’єкта, вивчаються його характеристики.
У дошкільників вже з 4 років спостерігається ситуативно&
ділова форма спілкування. Діти намагаються діяти спільно в про&
цесі сюжетно&рольової гри, налагодити ділове співробітництво,
узгодити свої дії для досягнення спільної мети. З’являється інте&
рес до того, що робить ровесник. Контакти характеризуються яс&
кравою емоційністю. Дошкільник хоче, щоб на нього звернули
увагу, прагне до визнання і поваги. Разом з тим він не виділяє
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інтересів і бажань товаришів, мотивів їхньої поведінки. У старших
дошкільників дуже рідко спостерігається позаситуативно&ділова
форма спілкування, яка сприяє розвитку в дошкільника здатності
розуміти думки і переживання партнера по спілкуванню. Такі
діти розмовляють з ровесниками на пізнавальні та особистісні те&
ми, хоча ділові мотиви залишаються провідними.
5
Немовлята. Розвиток рухів займає важливе місце в психічно&
му розвитку дитини. Динамічність моторики тісно пов’язана з розу&
мовою активністю. Рухова активність допомагає дітям познайоми&
тися зі світом предметів і людей. Дії немовляти дуже складні. Дити&
на народжується з безумовними рефлексами. Це перш за все хар&
чові, захисні та орієнтовні рефлекси. Деякі є атавістичними. Згодом
з’являється ряд рухових пристосувань, які виникають завдяки кон&
такту з навколишнім середовищем. Розвиток рухів відбувається в
точно визначеній послідовності: насамперед розвиваються рухи го&
лови, потім – рук, а вже пізніше – взагалі рухи тіла. Зокрема: 3 міс.
– перекочування з боку на бік, 5 міс. – сидіння, 7 міс. – стояння, 8міс.
– ходіння навколо опори, 10 міс. – самостійне ходіння. Засвоєння
процесу ходіння відкриває перед дитиною можливості отримувати
безпосередні відомості про навколишнє середовище.
Для розвитку психіки надзвичайно важливим є розвиток
рухів руки. У 4 міс. формується рух руки до предмета, обслідування
предмета. У 5&6 міс. дитина може схопити предмет. Це перша цілес&
прямована дія, вона є умовою засвоєння маніпуляції з предметом. У
другій половині рух рук удосконалюється. З’являються кругові ре&
акції: дитина кидає, стукає, перекладає предмети. Після 10 міс. з’яв&
ляються перші функціональні дії, які дозволяють використовувати
предмет за призначенням. Переносу дії на інші предмети в цей
період ще не відбувається. До кінця 1 року життя дитина вклю&
чається в пізнання людських предметів і засвоює правила дії з ними.
Раннє дитинство. У 2 роки відбувається диференціація
функцій рук і ніг, а у 3роки – розвиток предметних рухів, поява
вольового самоуправління поведінкою.
У ранньому дитинстві формується предметна діяльність.
Вона відрізняється від простого маніпулювання предметами тим,
33

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

що дії та способи роботи дитини з предметами починають підпо&
рядковуватися функціональному призначенню предметів у житті
культурної людини. До третього року життя предметна діяльність
уже сформована. Діти можуть грати іграшками, відтворювати дії
дорослих з предметами. Дитячі ігри предметного плану можуть
бути такими: гра&дослідження, гра&конструювання, рольова гра.
До появи сюжетно&рольової гри дитина повинна навчитися
користуватися предметами не тільки за їх прямим призначенням,
а у відповідності з задумом гри. Дитина включає в гру предмети,
які заміняють реальні. У неї повинна виникнути потреба копіюва&
ти дії дорослих і вона повинна навчитися взаємодіяти з іншими
дітьми і дорослими. Здатність до наслідування лежить в основі
рухового і інтелектуального розвитку. Дії з предметами утверд&
жують функції сенсорних механізмів, встановлюються тривалі
зв’язки між зоровим та руховим аналізаторами. Дії з предметами,
що дитина робить у ранньому віці, готують їх до ігрової діяль&
ності. Для розвитку гри важливою є поява символічних дій, які
заміняють реальні. Дії узагальнюються і відокремлюються від
предмету, формуються перші ігрові уміння, починає розвиватися
взаємодія з ровесниками у спільних іграх. У ранньому віці в дити&
ни складаються свідомі довільні дії.
Дошкільний період. Рольова гра – це діяльність, в якій діти
беруть на себе ролі дорослих і в узагальненій формі відтворюють
діяльність дорослих і взаємини між ними. Розвиток гри вияв&
ляється перш за все через зміну сюжету (від побутового (“доньки&
матері”) – до широкого соціального (“космос”)) та змісту (дії з
предметами – відносини між людьми).
Д.Б.Ельконін виділив 4 рівні розвитку гри у дітей 37 років:
1. Центральним змістом гри є дії з певними предметами, які
направлені на співучасника гри (одна дитина грає маму, а
інша – тата). Ролі тут фактично є, але вони визначаються
дією. Ролі не називаються, дії одноманітні. Логіку дій лег&
ко можна порушити.
2. Центральним змістом гри є дії з предметами. Але ігрова
дія повинна відповідати реальній. Ролі дітьми називають&
ся. Виконання ролі зводиться до реалізації дії, пов’язаної
34

Розділ 1. Вікова психологія

з роллю. Логіка дій визначається їх послідовністю в ре&
альній дійсності.
3. Центральним змістом гри є виконання дій, які виплива&
ють з ролі. Серед них виділяються спеціальні дії, які пере&
дають характер ставлень до інших учасників гри. Ролі
чітко окреслені, визначають і спрямовують поведінку ди&
тини, логіка і характер дій визначається роллю. Дії стають
різноманітними (вислухати хворого, перев’язати, виміря&
ти температуру), з’являється специфічне рольове мовлен&
ня. Порушення логіки дій не допускається.
4. Центральним змістом гри є виконання дій, які пов’язані з
ставленням до інших людей, ролі яких виконують інші
люди. Ролі чітко виділені. Впродовж всієї гри дитина веде
лише одну лінію поведінки. Рольові функції дітей взаємо&
пов’язані. Дії розгортаються в послідовності, яка строго
відтворює реальну логіку, вони різноманітні.
У грі з’являється декілька типів взаємовідносин: стабільні
міжособистісні відносини, які виникають до початку; сюжетно&
рольові відносини, які обумовлені сюжетом і змістом гри; ор&
ганізаційні відносини, за допомогою яких діти здійснюють кон&
троль за діями інших учасників гри.
Є також ігри за правилами. Їх змістом є не роль, а правило і
задача. До таких можна віднести рухливі та дидактичні ігри.
6
Особистість дитини – це жива і органічна єдність її
індивідуальних особливостей, але окрім цього вона має багато
сторін, які є типовими для всіх дітей. Гербарт стверджував, що ди&
тина – це “хамелеон”. Однією з характерних рис дитячої особис&
тості є її незавершеність, здатність швидко змінюватися. Друга
риса – ніжність і тендітність дитячої особистості, що відзна&
чається її легкою піддатливістю. Дитина легко вбирає різні пере&
живання, не уміючи зрозуміти свої конфлікти і правильно їх
вирішити. Панування емоцій, реального “Я”, слабка влада інте&
лекту, відсутність звичок, певних стійких оцінок призводить до
того, що у дитини немає нічого штучного, вона безпосередньо
слідує своїм захопленням і почуттям, їй притаманна справжня ду&
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ховна свобода. У цьому полягає неповторність становлення дитя&
чої особистості, розвиток якої відбувається в напрямку збагачен&
ня її досвіду, волі та інтелекту.
Л.І.Божович вважає, що формування особистості не може
характеризуватися незалежним розвитком якої&небудь однієї її
сторони – раціональної, вольової, або емоційної. Особистість – це
вища інтегрована система, а центром її розвитку є свідомість.
Д.І.Фельдштейн, Д.Б.Ельконін вказують на те, що станов&
лення особистості дитини відбувається в процесі її діяльності.
Виділяються такі етапи розвитку дитячої особистості:
1&й етап (0&1р.): Новонароджена дитина діє під впливом ли&
ше біологічних потреб, але потім її діяльність визначається
сприйманням тих предметів і людей, в яких втілені ці потреби.
Уже в періоді немовлят встановлюється позиція дитини “Я в
суспільстві”, що призводить до розуміння наявності інших і є кро&
ком до становлення особистості. Немовлята потребують взаємин
з дорослими. Ця потреба задовольняється в інтимно&особистісно&
му спілкуванні.
2&й етап (1р. — 3р.): У ранньому дитинстві відбувається
різкий перехід до предметно&маніпулятивної діяльності. Спілку&
вання з дорослими забезпечує присвоєння дитиною їх досвіду, в
тому числі й оволодіння мовою. В 2 роки дитина більш чітко
виділяє власне ”Я” від “ІНШОГО”. В 3 роки дитина фіксує своє
“Я”, усвідомлює свою “самість”, ставить себе в позицію суб’єкта,
виділяє самого себе зі світу об’єктів. З цього моменту починається
новий рівень соціального розвитку, коли не тільки суспільство
визначає ставлення до дитини, а і вона починає все активніше
вступати у взаємини з іншими людьми. З’являється мотивуюче
уявлення. У дитини виникає прагнення діяти під впливом своїх
внутрішніх спонукань, незалежно від ситуації. В 3 роки виникає
таке особистісне новоутворення, як гордість за свої досягнення.
Це прагнення досягнути результату і показати свої успіхи дорос&
лому, загострене почуття власної гідності. Ставлення до себе фор&
мується в процесі спілкування з дорослими. Диференціація став&
лень дорослого до дитини у формі оцінки конкретного досягнен&
ня призводить до формування самооцінки дитини. З’являється
оцінка своїх можливостей на рівні “можу” або “не можу”.
36

Розділ 1. Вікова психологія

3&й етап (3р. — 7р.): В дошкільний період дитина прагне
зіставити себе з іншими і активно впливати на ситуацію. У шес&
тирічної дитини завдяки ігровій діяльності з’являється орієнтація
на суспільні функції людей, норми їх поведінки та більш широке
розуміння соціальних зв’язків, виробляється уміння оцінити по&
ведінку інших дітей і дорослих. Виникає і розвивається потреба
співпереживати, яка проявляється в емоційній децентрації. Фор&
муються перші етичні інстанції. Моральні інстанції породжують
моральні мотиви поведінки. Моральні почуття стають великою
спонукальною силою. Звідси випливають і такі новоутворення, як
здатність підпорядковувати свої безпосередні бажання свідомим
намірам, уміння управляти собою, своєю поведінкою, і здатність
правильно відтворювати соціальні норми поведінки.
Старші дошкільники прагнуть зайняти нове місце в системі
доступних суспільних відносин. Відбувається усвідомлення свого
соціального “Я”, своєї приналежності до дитячого колективу. Ше&
стирічна дитина починає розуміти важливість суспільно корис&
них справ. У рольовій грі дошкільник вже може отримати задово&
лення як від правильних рольових дій, так і від відмови на ко&
ристь цієї правильності від власних безпосередніх бажань. Нова
позиція і тип самосвідомості “Я” і “Світ” характеризуються
виділенням у взаєминах з дорослими норм і еталонів соціального
співжиття. Виникає потреба в соціальній відповідності. Дитина
починає усвідомлювати свої уміння і деякі якості, відкривати для
себе власні переживання.
Цікавий підхід до проблеми розвитку „Я” дитини перших
років життя пропонує Карел Блага. Він вважає, що на певних ета&
пах розвитку зароджуються окремі структурні компоненти “Я”,
які інтенсивно розвиваються впродовж всіх періодів, зокрема:
— Між 6&7 місяцем з’являється структурний компонент “Я
– є”: усвідомлення власного тіла, відчуття своєї фізичної
окремості від матері; дитина відчуває себе гордим
ініціатором власних моторних дій.
— У 2 роки розвивається компонент “Я – умію, я – пізнаю”,
формується із досягнень дитини (потримати горщик, по&
проситися тощо).
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— У період між 2&3 роками починається формування струк&
турного компоненту “ Я – хлопчик (дівчинка)” та “Я – хо&
чу”.
— У 3 роки формується компонент “У мене є”. Він утво&
рюється з прихильності до батьків, вподобань до іграшок.
— У 4 роки з’являється ідеальне „Я” (яким би я хотів бути),
сумління совісті (що можна і не можна), посилюється ста&
тева ідентифікація.
Особливості розвитку емоційної сфери особистості
В.Штерн виділяє такі властивості емоційних процесів на
ранніх етапах розвитку дитини: сила, яка пов’язана з безпосеред&
ньою реакцією організму на незадоволення вітальних потреб, ко&
роткочасність реакцій, неоднозначний і безпосередній характер
емоційного реагування.
К.Обуховський стверджує, що у немовлят виникає потреба
в емоційному контакті як орієнтування в емоційному стані інших
людей. Перша симпатія до дорослого виникає на основі задово&
лення від ситуативно&особистісного спілкування з ним. Потім у
дитини виникає синтонія як здатність відкликатися на емоційний
стан іншої людини. Уже в другому півріччі відбуваються зміни
емоційних проявів, які проявляються у вибірковому і неодно&
значному реагуванні дитини на емоційний настрій людей, з яки&
ми вона взаємодіє. Емоційні взаємини з дорослими стають більш
диференційованими і стійкими, хоча й зберігають ситуативний
характер. Умовою розвитку симпатії є активність дорослого в
спільній діяльності.
У ранньому дитинстві емоційного відтінку набуває не
стільки присутність дорослого, скільки його участь у спільній
предметній діяльності. Дитина провокує емоційну оцінку і відгук
дорослого. З’являється радість засвоєння предметного світу. Час&
то почуття стають мотивами поведінки.
У дошкільний період емоції випереджають хід виконання
дій, виникає здатність до співпереживання, здатність передбачити
наслідки своїх дій, сумління совісті. Ці соціальні почуття лише
починають формуватися. Вони розвиваються у грі. Дитина отри&
мує задоволення від самої гри. Емоції беруть участь у підпорядку&
ванні мотивів, що призводить до становлення довільної регуляції.
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1. 4. Психічний розвиток і формування особистості
молодшого школяра
План
1. Загальна характеристика початкового періоду шкільного
життя дитини.
2. Психологічна характеристика готовності та адаптації ди&
тини до навчання у школі.
3. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.
4. Учбова діяльність молодших школярів.
5. Особливості спілкування молодших школярів.
6. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці.
Основні поняття
Фізична готовність, об’єктивна і суб’єктивна психічна го&
товність дітей до школи, мотиви учіння школярів, довільність
психічних процесів, внутрішній план дій, рефлексія, рівень домагань,
понятійне мислення, інтеріоризація, екстеріоризація, уміння вчити&
ся, внутрішня позиція школяра, смислова орієнтовна основа вчинку,
узагальнення переживань, синтезуюче сприймання, научуваність.
Рекомендована література
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в
обучении детей. – М., 1998. – 224 с.
2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте дети. – М., 1988. – 208 с.
3. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976. – Розділ V.
4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петров&
ского. – М., 1979. – Гл. IV.
5. Коломинский Я.Л., Панько У.А. Учителю о психологии детей ше&
стилетнего возраста. – М.,1988. – 190 с.
6. Матюхин М.В. Мотивация учения младших школьников. – М.,
1984. – С. 10&136.
7. Мир детства. Младший школьник. – М., 1988. – С. 178&190.
8. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. –
М., 1998. – С. 7&71.
9. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под
ред. А.И. Щербакова. – М., 1987. – С. 103&121.
39

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

1
Молодші школярі мають значні резерви розвитку. В цей
період відбувається активне анатомо&фізіологічне дозрівання ор&
ганізму. Закінчується морфологічне дозрівання лобного відділу
великих півкуль, що створює умови для здійснення цілеспрямо&
ваної довільної поведінки, планування і виконання програм дій.
Зростає рухливість нервових процесів, спостерігається більша
ніж у дошкільників урівноваженість процесів збудження і гальму&
вання, хоча процеси збудження переважають. Зростає
функціональна роль другої сигнальної системи, слово набуває
узагальненого значення. Істотно зростає фізична витривалість
дитини, але вона носить відносний характер. Працездатність мо&
лодших школярів різко падає через 25&30 хв. уроку.
Зі вступом дитини до школи змінюється її соціальна ситу
ація розвитку. Зміна соціальної ситуації розвитку, що відбу&
вається в молодшому шкільному віці, та зміна провідного типу
діяльності, – на думку Л.С.Виготського, – сприяє становленню
якісно нових відносин між дитиною і класним колективом, між
дитиною і дорослим, який його навчає. Певні відносини із до&
рослими і ровесниками формуються на основі того, як учень на&
вчається, виконує класні доручення, поводиться в сім`ї, з дорос&
лими, із однолітками, виявляє або не виявляє готовність вико&
нувати доручення інших людей. Отже, соціальна ситуація дити&
ни залежить від рівня задоволення соціальних потреб школяра,
які реалізуються в межах взаємодії “вчитель – учень” і “учень –
учень”.
Це об`єктивне становище дитини суб`єктивно (більш адек&
ватно чи менш адекватно) проявляється в її настрої, домінуючих
переживаннях, емоційному ставленні до школи і учбового проце&
су. П.М.Якобсон зазначає, що школа у молодшого школяра вик&
ликає дуже багато нових видів переживань, яких не було у
дошкільників. Це, зокрема, переживання, пов’язані з перебуван&
ням в учнівській групі, спілкуванням з ровесниками, з учителем,
оцінка якого, похвала чи зауваження є дуже значущими для учня.
На думку Д.Б.Ельконіна, свою провідну функцію та або
інша діяльність здійснює найповніше в період, коли вона скла&
дається, формується. Молодший шкільний вік – це період
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найбільш інтенсивного формування учбової діяльності. Все, що
пов’язане з грою, для школяра стає менш значущим, ніж те, що
пов’язане з учбовою діяльністю. Учбова діяльність стає
провідним видом діяльності.
На основі учбової діяльності розвиваються основні новоу
творення молодшого шкільного віку: довільність психічних про&
цесів, розвиток внутрішнього плану дій, рефлексія, мотив досяг&
нення успіху.
В цілому молодший шкільний вік не має великих труд&
нощів для роботи вчителя, але водночас треба пам’ятати, що са&
ме в цьому віці закладаються основи моральної та емоційної
спрямованості особистості, стилю поведінки і діяльності. Ос
новне протиріччя віку: моральний розвиток відстає від інтелек&
туального.
2
Зі складного комплексу якостей, з яких складається го
товність дитини до школи, виділяється:
1. Фізична готовність.
2. Психологічна готовність:
а) суб’єктивна (бажання йти до школи, готовність прийня&
ти нову позицію школяра, прагнення до неї);
б) об’єктивна:
— інтелектуальна (диференціація сприймання, розвине&
ний пізнавальний інтерес, володіння розумовими опе&
раціями, вміння виділити учбову задачу, наявність пев&
ного словникового запасу, раціональний підхід до
дійсності);
— моральна (знання норм поведінки, позитивне ставлен&
ня до них, їх втілення у спілкуванні, наявність якостей,
необхідних для спілкування);
— соціальна (потреба спілкуватися з дітьми, уміння
підпорядковуватися інтересам дитячої групи);
— вольова (уміння підпорядковуватися меті, досягати
вирішення задачі, спостерігати, слухати, запам’ятовува&
ти, розвинута дисциплінованість, сформована елемен&
тарна вольова дія).
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Дуже складним для першокласника є період адаптації до
школи. Найчастіше він триває від 4 до 7 тижнів. Основними при&
чинами появи шкільної дезадаптації дитини можуть стати:
1. Сам процес навчання.
2. Особливості взаємин з учителем та однокласниками.
3. Особливості виховання в сім’ї.
4. Вроджені особливості центральної нервової системи,
підвищена сензитивність.
Відповідно до цього, високому рівню адаптації дитини до
школи сприяє: задоволеність спілкуванням із дорослими, демо&
кратичний стиль спілкування вчителя, благополуччя дитини в
групі, повна сім’я, високий рівень освіти батьків, врахування вчи&
телем індивідуальних особливостей дитини.
Джерелами індивідуальності дитини є:
— її спадкові особливості, які визначають потенційні мож&
ливості розвитку анатомічних, фізіологічних та
психічних властивостей дитини;
— умови життя, виховання і навчання (соціальна структура
суспільства, особливості національної культури, традиції,
тип сім’ї, її якісні характеристики, особливості ставлення
членів сім’ї до дитини);
— внутрішня позиція самої дитини ( її інтереси, мотиви,
працьовитість).
Виділяють такі категорії молодших школярів щодо розу
мового розвитку:
— діти з нормальним розумовим розвитком;
— діти&вундеркінди (з яскраво вираженою розумовою ак&
тивністю, підвищеною потребою у розумовому наванта&
женні, здатністю до самоорганізації);
— діти із затримкою розумового розвитку (діти, які трива&
лий час хворіли, педагогічно запущені діти, із сімей з
іншомовного середовища, з пошкодженими аналізато&
рами);
— розумово відсталі діти (діти з органічними ушкодження&
ми головного мозку). Такі діти повинні вчитися у
спеціальній школі.
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3
Психічні процеси молодших школярів розвиваються інтен&
сивно, але нерівномірно. Під впливом навчання починається пе&
ребудова всіх пізнавальних процесів. Загальними характеристи&
ками психічних процесів повинні стати довільність, продук&
тивність і стійкість.
Домінуючою функцією в молодшому шкільному віці стає
мислення. Здійснюється інтелектуалізація всіх психічних
функцій. Формується нове безкорисне ставлення до знань,
внутрішній план дій. Переважає наочно&образне мислення. На&
вчання будується так, що відбувається перехід від наочно&об&
разного до словесно&логічного мислення. У школярів форму&
ються наукові поняття. Розвиток дитячого інтелекту здійс&
нюється за такими напрямками: засвоєння і активне викорис&
тання мовлення як засобу мислення, поєднання і взаємозбага&
чення всіх видів мислення, формування понять, уміння мисли&
ти логічно.
Сприймання є широким і гострим, але мало диференційова&
ним. Характерним для нього є яскрава емоційність. До закінчення
молодшого шкільного віку сприймання стає більш скерованим,
зростає роль організованого спостереження.
У цей період краще розвинута мимовільна увага, спрямова&
на на все яскраве, нове, цікаве. Характерною особливістю є
слабкість довільної уваги та її нестійкість.
З 6 до 14 років у дітей активно розвивається механічна
пам’ять. Дещо відстає у своєму розвитку опосередкована, логічна
пам’ять. Молодші школярі оволодівають логічними прийомами
запам’ятовування. Пам’ять розвивається у напрямку посилення
свідомого управління і збільшення обсягу смислової, словесно&
логічної пам’яті.
Поступово удосконалюється відтворююча уява та розви&
вається творча. Формується теоретичне ставлення до мови, мова
стає виразною, інтенсивною. Розвивається письмове мовлення.
Відбувається розширення знань та удосконалення умінь і
навичок дитини. До закінчення періоду в більшості дітей прояв&
ляються як загальні, так і спеціальні здібності до різних видів
діяльності, збільшуються індивідуальні відмінності між дітьми.
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4
У молодшому шкільному віці провідною стає учбова
діяльність. Провідною вона стає не автоматично. Структура учбо&
вої діяльності складається поступово. Складнішими, порівняно з
дошкільним періодом, стають цілі учбової діяльності, які визнача&
ються змістом навчання, що значно розширюється і усклад&
нюється. У школярів формуються нові дії. Серед них на перше
місце виходять мислительні та мовні. Їм підпорядковуються
мнемічні, практичні та інші.
Мотивація учіння молодших школярів характеризується
складністю і неоднозначністю як за змістом, так і за ступенем
сформованості.
У перші дні навчання в першокласників домінує інтерес до
зовнішньої сторони перебування в школі (сидіння за партою,
носіння портфеля і тощо). Спочатку внутрішня позиція школяра
стає провідною мотивацією навчання, але утримується не довго. Як&
що заняття в школі нудні – інтерес зникає, тоді замість внутрішніх
мотивів з’являються зовнішні. Л.І.Божович зазначала, що особливу
цінність для учнів початкових класів мають широкі соціальні моти&
ви учіння. Вони розвиваються від загального, недиференційованого
розуміння соціальної значущості учіння, з яким дитина приходить
до 1&го класу, до більш глибокого розуміння причин необхідності
вчитися, усвідомлення сенсу учіння “для себе”.
Отже, учбово&пізнавальні мотиви учіння не займають
провідного місця в системі мотивації учіння молодшого школяра.
Учні молодших класів переважно обирають широкі соціальні мо&
тиви учіння, зокрема, перше місце посідають мотиви самовизна&
чення і самовдосконалення, друге – мотиви відповідальності (у
школярів перших і других класів – перед вчителем і батьками, а у
третьокласників – перед однокласниками). Значне місце у моти&
вації учіння молодших школярів займають мотиви отримання ви&
сокої оцінки. Щодо динаміки пізнавальної мотивації у молодших
школярів, то спочатку в них розвивається інтерес до процесу і
змісту учбової діяльності, потім – до способів здобування знань
(А.К.Маркова, В.М.Матюхіна).
Пізнавальні інтереси молодших школярів мають свою спе&
цифіку, яка полягає в їх екстенсивній формі розвитку та яскравій
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емоційній забарвленості. Учні беруться за все нове, що
зустрічається в процесі шкільного навчання, але водночас їх
пізнавальні інтереси нестійкі, епізодичні, реактивні та ситуативні.
Дослідження, присвячені вивченню динаміки ставлення мо&
лодших школярів до учбової діяльності, свідчать про те, що пози&
тивне ставлення до учбової діяльності залишається домінуючим
для більшості молодших школярів, однак до закінчення початко&
вої школи збільшується кількість учнів з негативним ставленням
до цієї діяльності. За результатами дослідження В.М.Матюхіної,
при традиційному навчанні до третього класу в школярів не роз&
вивається “обов’язок” добре вчитися, бажання займатися учбовою
діяльністю.
А.К.Маркова, аналізуючи особливості динаміки ставлення
молодших школярів до учбової діяльності, встановила, що інтерес
до цієї діяльності зростає в 1&2 класах і знижується до 3&го класу.
Цей феномен “мотиваційного вакууму” до кінця молодшого
шкільного віку відмічають як вітчизняні, так і зарубіжні
дослідники. Ставлення молодших школярів до учбової діяльності
визначається ставленням молодших школярів до власне учбової
діяльності, до людей, у взаємодії з якими ця діяльність ре&
алізується, і до самого себе як суб`єкта учбової діяльності.
Навчання, будучи індивідуальним за формою, завжди є
соціальним за змістом. Ставлення молодших школярів до учбової
діяльності значною мірою залежить від рівня задоволення
соціальних потреб школяра, які реалізуються в межах взаємодії
“вчитель – учень” і “учень – учень” у процесі цієї діяльності.
Результатом учбової діяльності є не тільки здобування
знань, засвоєння наукових понять, а перш за все зміна самої ди&
тини, її розвиток. Перехід процесів мислення на новий ступінь
та зв’язана з цим перебудова всіх інших процесів і складає ос&
новний зміст розумового розвитку в молодшому шкільному віці.
Розвиток мислення дітей у цей період є ключем до їх розумово&
го розвитку в цілому. Необхідно, щоб мислення піднялося на но&
вий рівень (від наочно&образного перейшло до словесно&
логічного). Тому важливо подбати про науковість змісту на&
вчання, про те, щоб діти засвоїли систему наукових понять і спо&
собів їх отримання.
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Учбова діяльність повинна спонукатися відповідними адек&
ватними мотивами. Такими мотивами повинні стати учбово&
пізнавальні мотиви. Завдання розвиваючого навчання можуть
вирішитися тільки за умови виховання повноцінних мотивів уч&
бової діяльності.
Для формування в учнів стійкої учбово&пізнавальної моти&
вації необхідно змінити традиційний зміст навчальних предметів.
Зокрема, акцентувати увагу на методологічній стороні матеріалу,
загальні методи здобування знань, пізнання закономірностей.
Важливою є перебудова не тільки змісту навчання, а й організації
учбового процесу.
5
Особливу роль у житті молодшого школяра відіграє вчи&
тель, який стає центром його життя. Характер взаємин з учителем
позначається на настрої дитини, зумовлює виникнення її пози&
тивно чи негативно забарвлених емоційних переживань, що, зре&
штою, й визначає особливості ставлення школяра до учбової
діяльності.
О.І.Киричук вважає, що до закінчення молодшого
шкільного віку збільшується значення взаємин з однолітками.
Тепер для молодших школярів стає значущою не тільки оцінка
дорослого, а й думка товаришів. Відносини із ровесниками по&
ступово набувають для молодшого школяра більшої цінності,
він гостріше переживає за оцінку товаришами своїх дій, прагне
домогтися їх схвалення і тим самим зайняти певне місце в групі
однокласників. Якщо в перших класах вибір партнера по
спілкуванню визначається для дитини в основному оцінками
учителя, успіхами в навчанні, то до четвертого класу з’яв&
ляється нова мотивація міжособистісних виборів, зв’язана з
оцінкою особистісних якостей.
Збільшується час спілкування з оточуючими людьми та
змінюється зміст спілкування, його теми і мотиви. Наприклад,
з’являється ділове спілкування з батьками, пов’язане з учбовою
діяльністю. Спілкування школяра з людьми, включеними в цю
діяльність, ускладнюється за формою і змістом.
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6
Криза 7 років – це період народження соціального „Я” дити&
ни. Зміна самосвідомості призводить до переоцінки цінностей.
Змінюється сприймання свого місця в системі відносин. На дум&
ку Л.С.Виготського криза 7 років характеризується узагальнен&
ням переживань, що спричиняє формування стійких афективних
комплексів. Переживання набувають нового сенсу, між ними
встановлюються зв’язки. Така перебудова емоційно&мотиваційної
сфери веде до виникнення внутрішнього життя дитини. Часто
внутрішнє життя не відповідає зовнішньому. Дитина думає, перш
ніж щось зробити, починає приховувати свої переживання.
Відповідно, втрачається дитяча безпосередність.
Виникає новий рівень самосвідомості дітей – внутрішня по&
зиція, яка проявляється у ставленні до себе, оточуючих людей,
подій. Це характеризується тим, що в свідомості дитини
виділяється система моральних норм, яких вона намагається до&
тримуватися. В період від 5 до 12 років змінюється уявлення шко&
лярів про мораль: від морального реалізму (непохитне, однознач&
не розуміння добра і зла; бездумне виконання вимог дорослого)
до морального релятивізму (у кожному вчинку можна побачити
морально виправдане і те, що можна засудити; інколи можна вчи&
нити не так, як вважає дорослий).
Відповідно до концепції Е.Еріксона, в цей період фор&
мується таке особистісне утворення, як почуття соціальної й пси&
хологічної компетентності (або ж неповноцінності), а також по&
чуття диференційованості своїх можливостей. З кожним роком
молодші школярі стають самостійнішими, а їх судження кри&
тичнішими. Самостійність молодших школярів поєднується із за&
лежністю від дорослих. Починаючи з 3&го класу в молодших шко&
лярів з’являється наполегливість як вольова риса характеру.
Працьовитість виникає як наслідок успіхів при докладанні
певних зусиль і отриманні заохочення за це. Ця риса розвивається
у навчанні та праці.
У дитини закріплюється стійка особистісна риса – мотив до&
сягнення успіху. На мотивацію досягнення успіху впливають такі
особистісні утворення як самооцінка і рівень домагань. У молод&
ших школярів зустрічається самоцінка різних типів. В онтогене&
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тичному плані ставлення до себе виникає дуже рано і є лінійним
відображенням ставлення близьких дорослих до дитини.
Цілий ряд досліджень (Ш.О.Амонашвілі, Є.Ю.Худобіної,
О.В.Хухлаєвої, О.В.Захарова, О.І.Липкіної, Р.Бернса та інших)
показують, що молодший шкільний вік є важливим періодом для
формування ставлення до себе. На думку І.І.Чеснокової, в цей час
у дитини нагромаджуються психічні резерви для подальшого роз&
витку самосвідомості. Соціальному оцінюванню в цей час підля&
гають уміння, можливості та здібності, а також особистісні якості
учня, які виявляються в учбовій діяльності. Молодший школяр
уже оцінюється дорослими як суб’єкт цієї діяльності.
Ставлення учня до себе як до суб`єкта учбової діяльності, за
дослідженням І.С.Коновальчук, включає в себе, по&перше,
раціональне ставлення до себе як суб`єкта учбової діяльності, по&
друге, емоційне ставлення до себе (переживання і оцінка власної
значущості як суб`єкта учіння). Воно залежатиме від того,
наскільки успішно “ввійде” молодший школяр у ситуацію
шкільного навчання, якою мірою продуктивним виявиться його
досвід міжособистісної взаємодії, сформованість учбової діяль&
ності. У молодшому шкільному віці переважає емоційний харак&
тер ставлення школярів до себе як до суб’єкта учбової діяльності
та здійснюється поступове його когнітивне структурування впро&
довж цього вікового періоду.
Б.Г.Ананьєв відзначає, що вплив оцінки вчителя на розви&
ток учнів здійснюється в 2&х напрямах: а) орієнтуючому, тобто та&
кому, який впливає на розумову роботу школяра, сприяє усвідо&
мленню ним досягнутого рівня засвоєного матеріалу; б) стимулю&
ючому – такому, що впливає через переживання успіху і неуспіху
на афективно&вольову сферу учня, на формування його рівня до&
магань, намірів. Становлення самооцінки залежить не тільки від
успішності дитини і особливостей спілкування з учителем, а й від
сімейного виховання.
Під впливом оцінки дорослих у дитини формується тип мо&
тивації поведінки і діяльності, виробляється настанова на досяг&
нення успіху або уникнення невдач.
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1. 5. Психологічні особливості підліткового віку
План
1. Місце підліткового періоду в загальному процесі
індивідуального розвитку.
2. Анатомо&фізіологічна перебудова організму підлітка та її
вплив на його психологічні особливості й поведінку.
3. Перебудова учбової діяльності. Розвиток пізнавальних
процесів.
4. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.
5. Психологічні особливості розвитку особистості у
підлітковому віці.
Основні поняття
Пубертатний вік, акселерація, статеве дозрівання, почуття
дорослості, потреба в соціальному самовизначенні, товаришуван&
ня, дружба, пізнавальна потреба, самовдосконалення й само&
освіта, інтимно&особистісне спілкування, неформальні групи, “Я&
концепція”, теоретичне мислення, інтелектуалізація психічних
процесів, гіпоопіка, гіперопіка, захоплення, особистісна не&
стабільність, рефлексивне мислення.
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1
Оцінка місця підліткового періоду в загальному процесі он&
тогенезу ніколи не була однозначною.
С.Холл вважав, що основним законом психічного розвитку
є закон рекапітуляції. Період від 8 до 12 років відповідає закінчен&
ню періоду дикості та початку цивілізації, а юність (від 12&13
років) до періоду дорослості (22&25 років) – еквівалент епохи ро&
мантизму. Це період бурі та натиску, зовнішніх і внутрішніх
конфліктів, в процесі яких у людини з’являється почуття
індивідуальності.
К.Конрад називає передпідлітковий вік, який характери&
зується бурхливими емоційними проявами, циклоїдним
періодом, а юність з нахилами до самоаналізу – шизоїдним.
А.Гезелл детально проаналізував кожен рік життя дитини:
10 років – золотий вік, дитина врівноважена, легко сприй&
має життя, довірлива, мало турбується про зовнішність.
11 років – починається перебудова організму, дитина стає
імпульсивною, з’являється негативізм, бунт проти батьків.
12 років – ставлення до світу стає більш позитивним, зрос&
тає автономія підлітків від сім’ї, дітям притаманне розуміння, тер&
пимість, почуття гумору.
13 років – підліток стає більш інтровертованим, самокри&
тичним і чутливим до критики, зростає вибірковість у дружбі.
14 років – інтроверсія заміняється екстраверсією, зростає
впевненість у собі, підліток експансивний, енергійний.
15 років – розвивається дух незалежності, початок свідомо&
го самовиховання.
16 років – емоційна врівноваженість, комунікативність,
спрямування на майбутнє.
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К.Левін розглядає підлітковий період як соціально&психо&
логічне явище, зв’язує психічний розвиток особистості підлітка зі
зміною його соціальної позиції. Поведінка підлітка визначається
маргінальністю його положення. На шляху переходу із дитячого світу
в дорослий, підліток не належить повністю ні до того, ні до іншого.
М.Мід вказує на те, що тип переходу від дитинства до до&
рослості залежить від того, наскільки великий розрив існує у нор&
мах і вимогах, які висуває певне суспільство до дитини і до дорос&
лого. Існує залежність взаємин між поколіннями від темпів на&
уково&технічного і суспільного розвитку.
З.Фрейд звертав увагу на біологічну детермінанту розвит&
ку. Підлітковий вік характеризується обов’язковою віковою кри&
зою. Це зумовлено статевим дозріванням. Підліткову кризу уник&
нути не можливо, оскільки спроби особистості інтегрувати нові
сексуальні імпульси призводять до внутрішніх переворотів.
Л.Виготський вважає, що становлення людини передбачає
діалектичну взаємодію двох видів розвитку – натурального і
соціального. Головним новоутворенням перехідного віку є те, що
в драму розвитку вступає новий, якісно своєрідний чинник – осо&
бистість самого підлітка. Соціальний розвиток, який призводить
до утворення особистості, здобуває в самосвідомості опору для
свого подальшого розвитку.
2
Особливості фізичного і фізіологічного розвитку. У
підлітковому віці відбуваються кардинальні зміни організму ди&
тини на шляху до біологічної зрілості. Ці зміни зумовлюються на&
самперед статевим дозріванням. Статеве дозрівання впливає на
появу почуття власної дорослості, появу інтересу до представ&
ників протилежної статі, пробудження нових романтичних по&
чуттів і переживань.
Активізація діяльності гіпофізу спричиняє інтенсивний
фізичний і фізіологічний розвиток. Прискорюється ріст тіла в до&
вжину. У дівчаток цей процес розпочинається з 11 років, що на 2
роки раніше, ніж у хлопчиків. У зв’язку з бажанням подобатися
представникам протилежної статі, така різниця призводить до по&
яви цілого комплексу переживань, особливо у хлопчиків.
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Зміцнюється м’язово&скелетна система, зростає фізична си&
ла. Але ріст хребта відстає від темпу росту тіла в довжину. Можна
відмітити порушення пропорцій тіла. Простежується
невідповідність розвитку серця, маси тіла і судинної системи. То&
му часто порушується робота серця, спостерігається швидка
втомлюваність. Здійснюється перебудова моторного апарату. Ча&
сто втрачається гармонія в рухах, вміння володіти власним тілом.
У підлітків може з’являтися протест проти таких змін
зовнішності та формуватися гіпертрофований образ фізичного
„Я”.
Перебудова нейрогуморальних співвідношень стає основою
загальної неврівноваженості підлітка, вразливості, роздратова&
ності.
Соціальна ситуація розвитку в підлітковий період має
принципові відмінності від ситуацій розвитку в дитинстві. Тепер
уже інакше розставляються акценти між сім’єю, однолітками і
школою. Головне місце серед мотивів позитивного ставлення до
школи займає мотив спілкування з однолітками. Ці взаємини ста&
ють основою внутрішнього інтересу підлітка. Інші мотиви розта&
шовуються так: якість викладання предмету, прихильність до
своєї школи. Відбувається подальша соціалізація „Я” особистості:
усвідомлення своїх прав і обов’язків, прагнення завоювати статус
дорослого. Підліток залучається до життя дорослих, вступає в
різні громадські організації.
Провідний вид діяльності – інтимно&особистісне спілкування.
Основні новоутворення: почуття дорослості, потреба в са&
мореалізації та суспільному визнанні, прагнення до самостверд&
ження, самосвідомість набуває морального характеру, вміння
підпорядковуватись нормам колективного життя.
Основні протиріччя: прагнення бути дорослим і, разом з
тим, відсутність соціального досвіду; відмінності між фізичною і
соціальною зрілістю підлітка.
3
У підлітковому віці продовжується інтелектуалізація всіх
психічних процесів. Вчителі та батьки більше апелюють до розу&
му дитини, ніж до почуттів. Продовжує інтенсивно розвиватися
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теоретичне мислення. Підліток уже вміє оперувати гіпотезами,
розвиваються такі мислительні операції, як класифікація, ана&
логія, узагальнення. Це дозволяє підлітку аналізувати абстрактні
ідеї. Проявляється рефлексивний характер мислення. Саме за&
вдяки інтенсивному інтелектуальному розвитку з’являється
здатність до самоаналізу. Самостійність мислення проявляється в
незалежності вибору способу поведінки, схильності до експери&
ментування.
Активно засвоюються процеси запам’ятовування, ово&
лодіння способами і прийомами учіння. Розвивається логічна
пам’ять, у результаті чого вповільнюється розвиток механічної
пам’яті. Процес запам’ятовування зводиться до встановлення
логічних зв’язків усередині матеріалу.
Сприймання ускладнюється, інтенсивно формується на
уроках геометрії та креслення. Розвивається післядовільна увага.
Підліток здатний тривалий час утримувати увагу на певному
об’єкті.
Зв’язок уяви з теоретичним мисленням сприяє розвитку
творчості. Діти починають писати вірші, музику, створюють
авіамоделі тощо. Уява в цей період обслуговує бурхливе емоційне
життя підлітка. Активно розвивається читання, монологічне і пи&
семне мовлення. Розвиваються комунікативні здібності учнів.
Сфера пізнавальних інтересів підлітків виходить за межі
школи і перетворюється в сферу пізнавальної самодіяльності. Не&
задоволеність собою стає джерелом активності та самоосвіти.
Ставлення до вчителів диференціюються. В свою чергу
ставлення до навчального предмета залежить від ставлення до
вчителя. Головне для підлітка на уроці – спілкування. Змен&
шується зануреність у навчання. Зростають індивідуальні
відмінності між дітьми.
4
Для підліткового віку характерним є пріоритет дитячої
спільноти над дорослою. Спілкування з однолітками є провідним
видом діяльності в цьому віці. У процесі спілкування засвоюють&
ся норми моралі, соціальної поведінки, в ній створюються стосун&
ки рівності всіх і поваги один до одного. Переорієнтація спілку&
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вання з дорослими на спілкування з ровесниками здійснюється
тому, що це:
— важливий канал інформації для підлітків;
— специфічний вид міжособистісних відносин, у процесі
яких підлітки здобувають навички соціальної взаємодії,
формуються уміння підпорядковуватися колективній
дисципліні, виробляються комунікативні навички;
— специфічний вид емоційного контакту, в процесі якого
здійснюється взаємодопомога, переживається почуття
солідарності
Для підлітка характерними є дві важливі протилежні потреби:
1) потреба бути самому, потреба територіальної автономії
(приватизація);
2) потреба приналежності до групи, бути в компанії, бути
таким, як усі (афіліація).
Будь&який шкільний клас диференціюється на групи, зокрема:
1) існує соціальний поділ;
2) складається особлива внутрішньошкільна і внутрішньо&
класна ієрархія, заснована на офіційному статусі учнів;
3 відбувається диференціація авторитетів, статусів на ос&
нові неофіційних цінностей, прийнятих в учнівському се&
редовищі.
Відповідно, у школярів зустрічається три різних види
взаємин: зовнішні, ділові контакти; товариські взаємини, які
сприяють взаємообміну знаннями, уміннями, навичками; дружні
зв’язки, які дозволяють вирішувати певні питання емоційно&осо&
бистісного характеру. На перше місце виходять товариські відно&
сини. Взаємини з ровесниками базуються на нормах рівноправ’я.
В групах підлітків встановлюються відносини лідерства.
До закінчення підліткового віку з’являється потреба мати
близького друга. У дівчаток потреба в дружніх відносинах виникає
на півтора – два роки раніше, ніж у хлопчиків. Дівчата більш
емоційні. Підлітки частіше вибирають друзів власного віку. У виз&
наченні дружби переважають два мотиви – вимога взаємодопомо&
ги і вірності та очікування співчуття і розуміння зі сторони друга.
Основна особливість підліткового віку – перебудова
взаємин з дорослим, яка пов’язана з появою почуття дорослості.
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Однією з основних потреб стає потреба у звільненні від контролю
і опіки батьків, вчителів, старших. Це період емансипації дитини
від батьків. Емансипація може бути емоційною, поведінковою,
нормативною. Батьківський приклад вже не сприймається абсо&
лютно і некритично, як у дитинстві.
Серед причин розбіжностей у поглядах між батьками і
підлітками найбільш важливими є: різниця у досвіді дорослих і
підлітків; відсутність чітких станів переходу від дитячої залеж&
ності до дорослої незалежності та певних правил, які сприяють
послабленню батьківської влади, що зумовлюється потребами
підлітків у автономії.
Найкращі взаємини з батьками складаються, коли батьки
дотримуються демократичного стилю виховання. Він характери&
зується тим, що батьки завжди пояснюють мотиви своїх вимог і
обговорюють їх з підлітками; влада батьків використовується ли&
ше в міру необхідності; цінується як слухняність, так і неза&
лежність; батьки встановлюють правила, але не вважають себе
безгрішними; вони прислухаються до думки дитини, але не вихо&
дять лише з його бажання.
Такі ж проблеми виникають у взаєминах підлітків з учите&
лями. В деяких школах через зовнішність підлітків виникає дуже
багато конфліктних ситуацій з учителями. У підлітків з’являється
усвідомлене бажання подобатися протилежній статі, поводитися
відповідно до власних вимог. Якщо вчитель робить зауваження
підлітку з приводу його зовнішності в присутності дітей, то це
призводить до конфліктної ситуації.
Ще одна проблема у спілкуванні з дорослим – це змістовий
бар’єр. Він характеризується тим, що дитина ніби не чує, що гово&
рить їй дорослий. Втрачається виховне значення слова. Щоб за&
побігти утворенню змістового бар’єру не варто багаторазово по&
вторювати одні й ті ж вимоги, на які підліток не реагує. Не&
обхідно, щоб вимога відповідала внутрішній позиції учня.
Підлітки виконують усі вимоги вчителя, які роблять їх у своїх
очах більш самостійними.
Вчитель повинен перейти на новий стиль спілкування з
підлітком, ставитись до нього як до дорослого, передати підлітку
відповідальність за свої вчинки і надати свободу дій. Для цього
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важливо встановити дружні взаємини з підлітком, будувати
спілкування на основі взаємної поваги.
5
Почуття дорослості стає центральним новоутворенням
підліткового віку. Воно зв’язано з етичними нормами поведінки.
З’являється моральний кодекс, який диктує підліткам стиль по&
ведінки і взаємин з ровесниками. Моральний розвиток набуває
суттєвих змін саме у підлітковому віці. Інтелектуальні зміни доз&
воляють розвиватися власній ієрархії цінностей, яка починає
впливати на поведінку підлітка. Розвиток ціннісних орієнтацій
підлітка характеризується їх ускладненням, збільшенням лібе&
ралізації, зростанням особистісної незалежності. Ціннісні
орієнтації починають складатися в складну і стійку систему, яка
визначає становлення активної життєвої позиції.
Підлітковий період – сензитивний для розвитку потреб,
спрямованості особистості, оформлення ідеалів.
Основні потреби підліткового віку:
1) потреба у самовираженні;
2) потреба уміти щось робити;
3) потреба щось значити для інших;
4) потреба рівноправного спілкування з дорослими;
5) посилення статевої ідентифікації.
Підлітковий період – це період інтенсивного формування
самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості як здатності
спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи і
складний світ своїх переживань, потреби пізнати себе як осо&
бистість. На межі молодшого шкільного віку і підліткового відбу&
вається криза самооцінки. Помічено різкий зріст незадоволеності
собою. Було встановлено, що в підлітковий період формується
уміння оцінювати себе не тільки через вимоги авторитетних до&
рослих, але і через власні вимоги.
До кінця підліткового періоду самооцінка може стати знач&
ним регулятором поведінки індивіда. Змінюється, порівняно з мо&
лодшим шкільним віком, значущість різних якостей особистості.
У молодших підлітків ще зберігається орієнтація на якості, які
проявляються в учбовій діяльності, але основним критерієм
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оцінки себе та іншого стають морально&психологічні особливості
особистості, що проявляються у взаєминах з іншими. Основним
критерієм оцінки себе стають морально&психологічні аспекти
взаємовідносин. Зміст і характер уявлення про себе безпосеред&
ньо залежить від міри включеності школяра в різні види діяль&
ності та від досвіду спілкування з ровесниками і дорослими.
Д.І.Фельдштейн виділяє такі стадії розвитку самооцінки
підлітка:
1 стадія (10&11років): підлітки підкреслюють свої недоліки,
вони глибоко переживають невміння оцінити себе, переважає
критичне ставлення до себе.
2 стадія (12&13 років): актуалізується потреба в самоповазі,
загальному позитивному ставленні до себе як до особистості.
3стадія (14&15 років): виникає „оперативна самооцінка”, яка
визначає ставлення підлітка до себе в теперішній час, підліток
зіставляє свої властивості з нормами.
Стадії розвитку особистісної рефлексії:
1 стадія – предметом рефлексивного очікування виступа&
ють окремі вчинки дітей.
2 стадія – головним стає аналіз рис свого характеру і особ&
ливостей взаємин з іншими людьми.
3 стадія – зростає критичне ставлення підлітків до себе.
Для підліткового періоду характерний пошук ідентичності,
що означає усвідомлення підлітком самого себе, безперервності у
часі власної особистості та виникнення, у зв’язку з цим, відчуття,
що інші також це визнають. Підліток вперше прагне пізнати влас&
ну індивідуальність, зрозуміти, яким він є і яким він хотів би бу&
ти. Образи „Я” різноманітні, вони відображають різноманіття
життя підлітка. Зрозуміти себе допомагають друзі. Після пошуків
себе, особистісної нестабільності, у дитини до кінця підліткового
віку уявлення про себе стабілізуються і утворюють цілісну систе&
му внутрішньоузгоджених уявлень про себе – „Я – концепцію”.
Цей етап соціалізації відрізняється не тільки найбільш ви&
раженою індивідуалізацією, але і самодетермінацією, само&
управлінням особистості. Підлітковий період пов’язаний з виник&
ненням самосвідомості як усвідомлення себе в системі суспільних
відносин, розвитком соціальної активності і соціальної
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відповідальності. Важливою стороною самосвідомості виступає
потреба у самовираженні, що виявляється в спрямованості його
особистості на виділення і реалізацію своєї унікальності в системі
соціальних зв’язків. Для цього періоду характерним є прагнення
до самоствердження, самореалізації та самовиховання. Самовихо&
вання стає можливим завдяки тому, що у підлітків розвивається
саморегуляція.
Становлення „Я” підлітка це:
– Досягнення значної вольової саморегуляції, засвоєння но&
вих значущих цінностей, безвідносно до поглядів референтних
осіб, зростання довіри до групи однолітків, потреба впливати на
інших, зростання стійкості до фрустрацій.
– Потреба в самостійності, підвищення вимог до самого се&
бе, поглиблення самооцінки, прийняття на себе відповідальності.
– Заміна гедоністичних мотивів, більш віддаленими цілями,
які спрямовані на досягнення в майбутньому певного соціального
статусу.
Підліток – ще не цільна зріла особистість. Особистісна не&
стабільність проявляється у боротьбі протилежних рис, прагнень.
Для підлітків характерні: реакція емансипації (тип поведінки, за
допомогою якої підліток хоче вийти з&під опіки дорослих), ре&
акція захоплення (захоплення в цей період дуже різноманітні:
інтелектуально&естетичні; тілесно&мануальні; накопичення;
азартні; лідерські), реакція групування з ровесниками (бажання
належати до певної групи), реакція відмови (пасивно&оборонний
тип реакції опозиції).

1. 6. Психологічні особливості старшокласника
План
1. Загальна характеристика ранньої юності.
2. Спілкування та дружба в юнацькому віці.
3. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного
життя.
4. Формування особистості старшокласника.
5. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшоклас&
ника. Формування професійних інтересів.
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Основні поняття
Юність, старший школяр, навчально&професійна діяльність,
професійна орієнтація, самоосвіта, самовиховання, професійне та
особистісне самовизначення, світогляд, юнацький максималізм,
моральний релятивізм.
Рекомендована література
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ского. – М., 1979. – Гл.VI.
3. Захаров Н.Н. Профориентация школьников. – М., 1989. – С.
110&165.
4. Захарова А.В. Психология обучения старшеклассников. – М.,
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5. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. – 254 с.
6. Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни.
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1
У період ранньої юності дитина виявляється на порозі ре&
ального дорослого життя. Завершується фізичний ріст. Ріст тіла в
довжину зменшується, збільшується вага.
Соціальна ситуація розвитку. Юність – період стабілізації
особистості. У зв’язку з ускладненням самосвідомості усклад&
нюється ставлення до себе та до інших; загострюється потреба
юнацтва зайняти позицію якоїсь соціальної групи; з’являються
дорослі ролі і обов’язки: старшокласники отримують паспорт, не&
суть відповідальність за правопорушення, з 17 років мають право
вступити до шлюбу. Старшокласники визначаються з грома&
дянською позицією, обумовленою появою нової соціальної ситу&
ації „Я і суспільство”.
Центральним новоутворенням є професійне і особистісне
самовизначення – потреба юнаків зайняти внутрішню позицію
дорослої людини, визначити себе в світі, тобто зрозуміти себе і
свої можливості разом з усвідомленням себе як члена суспільства,
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свого місця і призначення в житті. Складаються основи науково&
го і громадянського світогляду, формується потреба в трудовій
діяльності.
Основна спрямованість особистості – зосередження в май&
бутнє.
Сензитивний період для формування життєвих цінностей,
світогляду.
Основне протиріччя – оцінка своїх можливостей і здібнос&
тей та відсутність засобів реалізації цих здібностей.
Провідний вид діяльності – учбово&професійна діяльність.
2
Взаємовідносини в ранній юності стають складнішими, ніж
в підлітковому віці. Одна з особливостей ранньої юності – пере
будова взаємин з дорослими. Взаємини з дорослими стають
більш рівними і менш конфліктними. Спілкування з дорослими
відбувається на рівні довіри. Старшокласники хотіли б бачити в
батьках друзів і порадників. Школярі потребують допомоги стар&
ших. У них виникає особливий інтерес до спілкування з дорос&
лим, бо окремі питання вони взагалі не можуть обговорювати з
однолітками, тому що їм не вистачає досвіду. Переважають такі
теми спілкування з дорослими: вибір професії, життєві перспек&
тиви, навчання, взаємини з оточуючими, захоплення, питання мо&
ралі. Причому диференціюються теми, які обговорюються з бать&
ком і матір’ю, залежно від їх компетентності. Старшокласники,
незалежно від статі, більш відкриті з матір’ю, ніж з батьком.
Спілкування з батьками ділиться на особисте і ділове.
Взаємини із вчителями стають більш складними і дифе&
ренційованими. В образі ідеального вчителя на перше місце вихо&
дять його індивідуальні людські якості – здатність зрозуміти, сер&
дечність. На другому місці стоїть професійна компетентність, на
третьому – уміння справедливо керувати. У старшокласників
взаємини учителя і учнів будуються лише на основі взаєморо&
зуміння і поваги один до одного.
Спілкування з ровесниками надзвичайно важливе в цей період.
Воно виконує інші функції, ніж спілкування з дорослим. Спілкуван&
ня з ровесниками відбувається на рівні сповіді. Воно носить інтимно&
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особистісний характер. Взаємини діляться на дружні та товариські.
Юнацька дружба виконує функцію психотерапії, підтримки, самопо&
ваги. У цей період зростає вибірковість, відповідно, зменшується
кількість друзів. В основі прагнення до дружби лежить потреба в са&
морозкритті, розумінні іншого і себе іншим. Змістом такого спілку&
вання є реальне життя: проблеми спільної учбової діяльності, гро&
мадська робота, спільне дозвілля, розваги, спорт. У бажанні дружити
з ровесником проявляється прагнення до рівноправного спілкування.
Для ранньої юності характерною є ідеалізація друзів і самої дружби.
Юнацька дружба не тільки схильна до сповіді, але і дуже емоційна.
Часто навіть ті, хто мають друзів, переживають самотність через не&
здатність виразити у спілкуванні повноту почуттів.
Для розуміння відмінностей дружби дорослих людей від
дружби юнацької важливо знати 3 моменти: у дорослих відносно
завершене формування свідомості; більш розширена і дифе&
ренційована сфера спілкування і діяльності; з’являються нові
інтимні уподобання.
У юнака функція самосвідомості перебуває на першому
місці, часто проявляється юнацький егоцентризм. Саме тому ви&
никає потреба в психологічному дзеркалі, в сповіді, тоді як у до&
рослих спілкування носить більш предметний характер. В юності
дружба стоїть на першому місці, оскільки старшокласник ще не
має сім’ї, професії тощо.
Спочатку друг – це двійник, потім – співрозмовник. Спо&
чатку дружба відтісняє батьківський вплив, а потім їй самій дово&
диться потіснитися іншому почуттю – коханню. Емоційна напру&
га дружби зменшується з появою кохання. Однак, це почуття ду&
же часто підсилює потребу в другові, з яким можна порадитися,
поділитися переживаннями.
3
Виникнення почуття закоханості зв’язано зі статевим
дозріванням, бажанням мати дуже близького друга, потребою в
сильній персональній емоційній прихильності. Закоханість, пер&
ше побачення часто стають відповіддю на внутрішню потребу ко&
хати, бути дорослим. Юнацька мрія про любов виражає прагнен&
ня до емоційного контакту, розуміння, душевної близькості.
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Для старшокласників власні переживання інколи більш
важливі, ніж об’єкт захоплення. Закоханість часто нагадує
епідемію, через наслідування, орієнтацію на поведінку одноклас&
ників. Спілкування з популярною в класі дівчиною, або хлопцем
є засобом самоствердження в очах ровесників. Юнаки чіткіше,
ніж дівчата, розмежовують кохання і дружбу.
У цей період формується сексуальна орієнтація. Юнацька
сексуальність і її конкретні прояви пов’язані з комунікативними
рисами особистості та специфічними нормами соціального сере&
довища. Поведінка юнаків щодо представників протилежної статі
значною мірою залежить від того, як вони уявляють свою статеву
роль та від їхнього уявлення про те, якою повинна бути кохана
людина. Потреба в саморозкритті та еротичні бажання часто не
збігаються. Старшокласник може проявляти еротичний потяг до
одного об’єкта, а ніжний, закоханий – до іншого. Дівчата почува&
ють себе у спілкуванні з юнаками більш вільно і впевнено, ніж
юнаки з дівчатами. Старшокласників хвилює нормативний, риту&
альний бік взаємин з представниками протилежної статі, оскільки
вони вперше з цим стикаються. Часто психосексуальні труднощі
стають причиною юнацької самотності.
Підготовка старшокласників до шлюбу і сімейного життя –
одне з основних завдань школи. Старшокласники повинні знати і
усвідомлювати соціальну суть сім’ї та її наслідки для особистого
життя, засвоїти певну суму знань з психології, соціології сім’ї й
шлюбу, фізіології. Школа повинна формувати адекватні шлюбно&
сімейні уявлення, сприяти вихованню і самовихованню не&
обхідних для життя в шлюбі якостей.
4
Основне в становленні особистості старшокласника –
відкриття власного світу, яке проявляється в формі переживання
своєї індивідуальної цілісності та неповторності. Внутрішній світ
стає для нього цінністю. Здійснюється бурхливий розвиток са&
мосвідомості. На думку Е.Еріксона, юнацький вік будується на&
вколо кризи особистісної ідентичності – почуття індивідуальної
самототожності, єдності. Індивід знаходиться в процесі норматив&
ної кризи самовизначення, вибирає із варіантів розвитку той єди&
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ний, який може вважати своїм. Рівень ідентичності тісно зв’яза&
ний з індивідуально&особистісними рисами старшокласників.
Для старшокласника характерний глибокий самоаналіз, само&
оцінка всіх якостей і здібностей. Якщо у підлітковому віці само&
оцінка визначалася зовнішніми показниками досягнень, то в 16
років з’являються власні критерії значущості. Школяри оціню&
ють себе з позиції своєї внутрішньої шкали цінностей. Старшо&
класники більшою мірою розуміють себе, ніж підлітки. Настрій
стає більш стійким і усвідомленим. Самооцінка стає вищою, ніж у
підлітковому віці. Зростає самоповага, виникає почуття власної
гідності, відбувається стабілізація особистості.
Разом з усвідомленням своєї унікальності приходить почут&
тя самотності. Звідси росте потреба у спілкуванні, потреба зіста&
вити себе з образом типового ровесника. Усвідомлення своєї
унікальності передує розумінню глибокого зв’язку з іншими
людьми.
Старшокласник, пізнаючи оточуючий світ, повертається до
себе, здійснює пошук відповіді на складні питання життя: „Для
чого я живу? В чому сенс життя?” В пошуках сенсу життя вироб&
ляється світогляд (система зрозумілих і стійких переконань), роз&
ширюється система цінностей, формується моральний стрижень.
Юнацька моральна свідомість містить внутрішні протиріччя.
Юнацький максималізм, категоричність оцінок вживаються з де&
монстративним скепсисом. Юнаки легко піддаються моральному
релятивізму: якщо все є відносним, значить все дозволено, все
можна зрозуміти і виправдати. Йде складний процес пошуку сим&
волу віри, за допомогою якого юнак об’єднав би правила по&
ведінки. Старшокласники прагнуть не тільки оцінити моральну
сторону свого внутрішнього світу, а й свідомо розвивати її.
Юнацький період – період статевого самовизначення. Са&
мооцінка і самосвідомість сильно залежить від стереотипних уяв&
лень про те, яким повинен бути справжній чоловік і жінка. Фор&
мується почуття дорослості не взагалі, а почуття дорослої жінки,
чи чоловіка.
Успішне самовизначення передбачає спеціальний період,
коли молоді люди отримують право придивитися до різних
соціальних ролей, не віддаючи перевагу жодній з них. Це період
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проб і помилок. Але він не повинен затягуватися. Бажання отри&
мати новий досвід часто поєднується зі страхом перед життям.
Найбільші трудності юнацької рефлексії полягають у поєднанні
ближньої і дальньої часової перспективи. Запитання „Хто я?” пе&
редбачає оцінку не тільки наявних рис, а й перспектив розвитку:
„Ким я стану? Що буде зі мною в майбутньому?”
У старшокласника виникають важливі особистісні якості:
усвідомленість, самостійність, незалежність. Він ставить і актив&
но вирішує найбільш складні життєві проблеми. Рефлексія влас&
ного життєвого шляху, прагнення до самореалізації призводить
до появи нових соціальних потреб: знайти своє місце серед інших,
виділитися, бути особливим, грати певну роль в суспільстві. Ви&
никає відповідальність не просто за себе, а за себе в спільній
справі, за спільну справу і за інших людей. Отже, новоутворенням
цього віку є самовизначення себе в людському суспільстві,
усвідомлення своїх можливостей і прагнень, свого призначення
в житті.
5
Навчання старшокласників передбачає радикальну перебу&
дову змісту і методів навчання, максимальне врахування
індивідуальних особливостей та інтересів учнів, що дає простір їх
власній розумовій і соціальній ініціативі. Розумовий розвиток
старшокласника полягає в формуванні індивідуального стилю ро&
зумової діяльності.
В навчанні формуються загальні інтелектуальні здібності,
понятійне теоретичне мислення. Юнацьке мислення характери&
зується схильністю до теоретизування, створення абстрактних
узагальнень, захоплення філософськими побудовами. Абстрактна
можливість здається старшокласнику більш цікавою і важ&
ливішою, ніж дійсність. Руйнування універсальних законів і те&
орій стає улюбленою розумовою грою старшокласника. У мріях
юнаки програють різні варіанти свого майбутнього життєвого
шляху. Філософська спрямованість юнацького мислення зв’язана
не тільки з формально&логічними операціями, але і з особливостя&
ми емоційної сфери юнаків. Широта інтелектуальних інтересів
часто зв’язана з відсутністю системи.
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Збільшується обсяг уваги, здатність довго зберігати її інтен&
сивність і переключатися з одного предмету на інший. Юність пси&
хологічно більш рухлива і схильна до захоплень. Разом з тим увага
стає більш вибірковою, залежить від спрямованості інтересів.
Старшокласники починають оцінювати учбову діяльність з
позиції свого майбутнього. У них змінюється ставлення до окре&
мих предметів. Воно починає, на відміну від підліткового віку, зу&
мовлюватися не ставленням до вчителя, а інтересами, нахилами
учня, намірами отримати певну професію.
Робота по підготовці до вибору учнями професії повинна
стати органічною частиною всього навчально&виховного процесу.
Вона складається з таких напрямів:
— професійна просвіта – озброєння старшокласника знан&
нями про різні професії;
— професійна психодіагностика – вивчення психічних особ&
ливостей школяра;
— професійна консультація – встановлення відповідності
індивідуально&психологічних особливостей старшоклас&
ника тій або іншій професії;
— розвиток інтересів, нахилів старшокласника до різних
видів діяльності.

1. 7. Психологія важкої дитини
План
1. Характеристика поняття ”важка дитина”. Класифікація
“важких”.
2. Причини появи важких дітей і підлітків.
3. Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і мо&
лодших школярів.
4. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких
підлітків.
Основні поняття
Педагогічна запущеність, важковиховуваність, девіантна
поведінка, важконаучуваність, превентивне виховання, агре&
сивність, акцентуація характеру, реакція імітації, реакція компен&
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сації, гіперопіка, інфантильність особистості, шкільна дезадап&
тація, корекція поведінки, фрустрація, психопатія.
Рекомендована література
1. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подрост&
ков. – К., 1986. – 90 с.
2. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки дет&
ского психиатра. – М., 1988. – 207 с.
3. Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. – Л., 1988. – 248 с.
4. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976. – 286 с.
5. Леви В. Нестандартный ребенок. – М., 1992. – 225 с.
6. Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков.
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7. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся /
Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. – К.,1989. – 128 с.
1
Важка дитина – це така дитина, яка потребує особливого
ставлення, підвищеної уваги сім’ї, вихователя. Важковихову
ваність – це несприйнятливість індивіда до засвоєння позитивно&
го соціального досвіду людства, або різкі розходження між
суспільними етичними нормами і поведінкою людини, її несприй&
нятливість до впливу інших людей, до тих чи інших виховних
впливів. Поняття “важкі діти” завдячує своїм походженням педа&
гогічній практиці та спочатку включало в себе всі випадки відхи&
лень у розвитку дитини. Це поняття фіксує в собі максимально
наближений до норми рівень відхилень у поведінці учнів.
Л.С.Виготський в 1929 р. дав першу класифікацію важких:
важкі діти в масовій школі, важковиховувані у вузькому ро&
зумінні цього слова (безпритульні, правопорушники, педагогічно
запущені), психопати, розумово відсталі, сліпі, глухонімі, логопа&
ти, психічно і фізично хворі.
Хевітт і Дженкінс виділяє 2 категорії важких дітей:
1. Діти з соціалізованими формами антисуспільної по&
ведінки, для яких не характерні емоційні розлади і які лег&
ко пристосовуються до соціальних норм всередині тих ан&
тисуспільних груп, до яких належать.
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2. Діти з не соціалізованою антисуспільною агресивною по&
ведінкою, які знаходяться у поганих стосунках з іншими
дітьми і своєю сім’єю та мають значні емоційні розлади.
П. Скотт уточнив цю класифікацію і відніс до категорії
соціалізованих підлітків 2 групи дітей: тих, які не засвоїли
ніякої системи норм поведінки і тих, що засвоїли антисуспільні
норми.
О.Є.Лічко виділяє категорії важких дітей на основі різних
категорій акцентуацій характеру. Наприклад, гіпертимний тип,
циклоїдний, лабільний, сензитивний, конформний тощо.
В.І.Абраменко і О.І.Селецький подають таку класифікацію
важких підлітків:
1) неорганізовані підлітки;
2) передправопорушники (відсталі, розбещені, понурі,
емоційно тупі, волоцюги, бешкетники);
3) психічно неповноцінні (органічні, істеричні, збудливі,
афективно нестійкі, психопати, гіперсексуальні).
Д.І.Фельдштейн диференціює важких підлітків, враховую&
чи характер домінуючих негативних потреб і відповідних їм про&
явів поведінки.
Г.Г.Бочкарьова категорії важких розглядає з позиції їх
суб’єктивного ставлення до здійсненого вчинку: ті, що каються,
безконфліктні і циніки.
У шкільній практиці виділяють такі групи важких дітей:
1. Учні, що потребують медичної допомоги.
2. Педагогічно запущені учні (соціально дезадаптовані; учні
зі злочинною поведінкою; діти, що прогулюють заняття;
„ізольовані” діти). Педзапущеність – нерозвинутість, не&
освіченість і невихованість дитини, відставання розвитку
дитини від власних можливостей, вимог віку, що викли&
кані педагогічними причинами.
3. Невстигаючі діти (з недоліками мотиваційної сфери, з
недоліками пізнавальної діяльності, з несформовани&
ми прийомами учбової діяльності, з недоліками роз&
витку психічних процесів, діти, що неадекватно вико&
ристовують свої індивідуально&типологічні особли&
вості).
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2
Основні причини появи важкої дитини:
1. Особливості сімейного виховання:
— Низький педагогічний і культурний рівень батьків (пору&
шення єдності вимог до дитини та їх послідовності;
відсутність чіткої організації життя дитини; бездо&
глядність; відсутність належного статевого виховання; не&
правильне ставлення до дитини: придушення особистості,
загрози, фізичні покарання, надмірна опіка).
— Неблагополуччя сім’ї (конфліктність; аморальність;
асоціальна поведінка батьків).
2. Особливості взаємодії педагога з дитиною:
— слабке знання педагогом дитини, умов життя в сім’ї;
— недостатня робота з батьками; неврахування індивідуаль&
них особливостей дитини;
— негативне стимулювання поведінки дітей;
— недемократичний тип спілкування педагога;
— недостатнє керівництво міжособистісним спілкуванням
та організацією навчально&виховного процесу.
3. Особливості особистості дитини:
— неадекватність самооцінки та рівня домагань;
— невміння спілкуватися; відсутність сенсу та чіткої мети в
житті;
— відсутність суб’єкта турбот; відсутність інтелектуальних
та естетичних інтересів;
— реакція на пережиту важку ситуацію;
— емоційна недорозвиненість;
— проблеми сфери мотивації та потреб;
— психологічний інфантилізм;
— відсутність дисциплінованості;
— безвідповідальна поведінка.
4. Негативні приклади поведінки дорослих та референтних
груп; спілкування з правопорушниками та з людьми, які
мають шкідливі звички.
5. Неблагополуччя психологічного клімату в учнівському
колективі, конфлікти з ровесниками.
6. Вплив засобів масової інформації.
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7. Негативний вплив алкоголю і наркотиків.
8. Відхилення в психічному і фізичному розвитку.
Наш час породжує нові сучасні причини появи важких
дітей, зокрема:
— Погіршення соціально&економічних умов життя. У дітей
відбуваються нашарування життєво важливих проблем:
на їх плечі, крім власних вікових проблем, важким тяга&
рем лягають дорослі проблеми (безробіття, невпевненість
батьків у завтрашньому дні, нестабільність життя тощо).
— Криза переорієнтації. Старі цінності відходять, нові прий&
маються нелегко, а вакуум – сприятливий ґрунт для роз&
витку негативного.
— Інформаційний бум – цілий потік інформації різного
ґатунку. Дітям важко зрозуміти, що є правдою, що ні. Як
наслідок – депресія, падіння моральності.
— Омолодження сексуальних стосунків, що призводить до
росту венеричних захворювань, дітовбивства.
— Тенденція погіршення здоров’я. Часто діти не знають, що
таке здоров’я і тому не бережуть його. Багато дітей мають
важку спадковість, родові травми, несприятливі санітар&
но&побутові умови життя. Причиною погіршення здо&
ров’я може стати екологічне забруднення.
3
Ознаки соціальної та педагогічної запущеності дошкільнят:
— неуспішність у рольовій грі (труднощі в спілкуванні з ро&
весниками, діти віддають перевагу предметним іграм);
— непідготовленість до навчання в школі ( дисгармонія
емоційно&вольової сфери, недостатньо розвинуті пізна&
вальні здібності та довільність поведінки, невміння
спілкуватися з дорослими і дітьми);
— погана адаптація до перебування в дитячому садку;
— відхилення в поведінці (агресивність, гіперактивність);
— відставання в розвитку (пізніше починають ходити, гово&
рити тощо).
Ознаки соціальної та педагогічної запущеності молодшого
школяра:
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Порушення образу “Я” – неадекватна самооцінка, незадово&
лена потреба у визнанні (бути гарним учнем, бути прийнятим)
підвищена образливість, негативізм, егоцентризм.
Нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта спілкуван&
ня – слабка соціальна рефлексія, нерозуміння з боку дорослих,
низький соціометричний статус, емоційна нестабільність, неадек&
ватна поведінка в соціальних ситуаціях, гіперсоціалізованість, не&
сприйняття ровесниками.
Нерозвинутість молодшого школяра як суб’єкта діяльності
– несформованість мотивів учіння, низька учбово&пізнавальної
активність, слабка научуваність, несформованість елементів і на&
вичок учбової діяльності, основних учбових умінь.
Специфіка індивідуально – типологічних особливостей –
дисгармонія розвитку, нестабільність, ригідність нервової систе&
ми, нерозвинута довільність психічних процесів.
Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущени&
ми дітьми
1. Вплив на умови сімейного виховання дитини:
— підвищення психолого – педагогічної грамотності батьків;
— допомога в організації розумової діяльності дитини;
— контроль за організацією нормального режиму дня
дитини;
— індивідуальні консультації з батьками.
2. Удосконалення виховної роботи з класом:
— гуманізація міжособистісних взаємин у дитячому колек&
тиві;
— створення належного мікроклімату;
— корекція взаємин педагога з дитиною.
3. Допомога дитині в особистісному рості:
— вивчення дитини;
— індивідуальна робота з усунення недоліків інтелектуаль&
ної, моральної, емоційно&вольової сфери;
— включення дитини в активну діяльність на основі її інте&
ресів і нахилів;
— керівництво спілкування дитини з ровесниками;
— подолання негативної мотивації учіння.
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4
Підлітковий період – важкий період психічного розвитку:
він складний для самого підлітка і для роботи з ним. Часто причи&
ни появи важкої дитини у цей період пов’язані з віковими особли&
востями розвитку дітей підліткового віку. Основні причини
складності віку:
1) перебудова моторного апарату;
2) психічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням,
3) деформований розвиток сексуального інтересу;
4) дисгармонія соціального і біологічного розвитку;
5) прагнення завоювати статус дорослого;
6) недостатня критичність до себе, збільшена до інших;
7) рефлекс наслідування, груповий егоїзм, конформність;
8) швидкий темп змін;
9) накопичення дефектів виховання (порушення емоційної
сфери, соціальна незрілість, невпевненість, безвідпові&
дальність);
10) почуття дорослості, проблема самостійності, реакція
емансипації;
11) аморфна мораль;
12) збудливість, конфліктність, загострене почуття власної
гідності.
Ці особливості віку можуть стати причинами появи важких
підлітків.
Суб’єкти реабілітації важких підлітків: педагогічно запу&
щені, правопорушники, дезадаптовані підлітки з девіантною по&
ведінкою, діти&сироти, підлітки з відхиленнями психосоматично&
го і нервово&психічного здоров’я та з функціональними відхилен&
нями.
Основні напрями роботи вчителя з важкими підлітками:
1. Профілактика – зняття причин, що викликають відхилен&
ня в розвитку особистості. Є такі групи методів профілактики:
— стимулювання і мотивування учбово&пізнавальної діяль&
ності;
— організація життя і діяльності учнівського колективу;
— спілкування і взаємодія вчителя з підлітком;
— стимулювання активності підлітка;
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— психолого&педагогічна пропаганда.
2. Діагностика: а) педагогічно запущених підлітків (вияв&
лення характеру прояву порушення розвитку особистості, пізна&
вальної, емоційної&вольової сфери, поведінки і спілкування; вияв&
лення шкільних причин);
б) сім’ї.
3. Корекційна робота. Основою корекції є активне залучен&
ня підлітків до різних видів діяльності, де вони могли б зареко&
мендувати себе з найкращого боку. На початковій стадії корекції
слід залучати важких підлітків до таких видів діяльності, які їм
легко даються. З часом завдання повинні ускладнюватися.
Потрібно дотримуватися принципів помірного дозування, по&
етапного ускладнення, систематичного контролю.
Вчитель повинен опиратися на тих людей, які мають вплив на
підлітка; знати міру свого впливу на особистість; враховувати по&
зицію учня в класному колективі; працювати з важким підлітком че&
рез колектив; створити для цього належну обстановку. Він повинен
не розділяти навчання і виховання; узгоджувати різні виховні впли&
ви; організовувати спільне дозвілля, яке сприятиме накопиченню
спільних емоцій, пошуку спільних переживань; опиратися на пози&
тивне в особистості дитини; врахувати її вікові та індивідуальні особ&
ливості; поєднувати психологічні й педагогічні методи впливу.
Ефективність роботи з важкими підлітками залежить від
раціонального добору методів та засобів виховного впливу на
кожну особистість. Індивідуальний підхід передбачає:
1. Глибоке вивчення особистості важкого підлітка. Вчитель
повинен знати рівень розвитку підлітка, життєву позицію,
його позитивні можливості.
2. Розробку індивідуальної програми виховання учня, добір
найефективніших засобів і методів впливу. Вчитель пови&
нен знати механізми переконання, формування адекват&
ної самооцінки, особливості впливу на розвиток пізна&
вальної і моральної сфери особистості, комунікативних і
поведінкових навичок підлітка; сприяти розвитку нави&
чок самопізнання і самовиховання.
3. Залучення до певного виду діяльності, в якому важкому
підлітку гарантований успіх. Створення умов спільної
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діяльності, де можна блокувати агресивність та інші нега&
тивні прояви поведінки підлітка.
4. Тісна взаємодія з сім’єю. Задачі роботи з батьками: ознай&
омлення батьків з віковими особливостями, допомога у
розв’язанні конфліктних ситуацій, розробка спільних дій.
Спеціальні форми роботи:
— з учнями:
індивідуальні консультації; тренінги спілкування, які перед&
бачають взаємне обговорення якостей особистості підлітка; вияв&
лення негативних якостей.
— з батьками:
консиліуми; школа для батьків.
— з вчителями:
розвиток комунікативних якостей вчителя, його ем&
патійності; особистісний ріст вчителя.

Запитання для самоконтролю
1.1. Предмет, завдання і методи вікової та педагогічної
психології
1. Предметом вікової психології є:
а) психологічні закономірності навчання і виховання дітей
різного віку;
б) вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних
процесів і психічних властивостей особистості людини,
яка розвивається;
в) особливості етапів психічного розвитку людини.
2. Геронтологія є гілкою:
а) вікової психології;
б) педагогічної психології.
3. Предметом педагогічної психології є:
а) психологічні закономірності процесу навчання і вихован&
ня;
б) особливості видів діяльності дітей, взаємовідносини
між учнями, педагогами і учнями;
в) особливості формування особистості дитини у процесі
навчання і виховання.
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незі
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4. Вивчення психіки в онтогенезі це:
а) вивчення психіки в розвитку;
б) вивчення психіки на різних етапах еволюції тваринного
світу від найпростіших до людини;
в) вивчення психіки на різних етапах психічного розвитку
людини від народження до старості.
5. Вікова психологія вивчає психіку людини в :
а) філогенезі;
б) онтогенезі.
1.2. Проблема психічного розвитку особистості в онтоге
1. Знайдіть твердження вітчизняної психологічної школи:
а) умови життя впливають на психічний розвиток дитини
безпосередньо;
б) умови життя не відіграють істотні ролі у психічному
розвитку дитини;
в) умови життя впливають на психічний розвиток дитини
через її діяльність.
2. Яке твердження характеризує підхід Л.С.Виготського до
вирішення проблеми взаємозв’язку навчання і розвитку?
а) навчання йде за розвитком;
б) змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно
змінити розумовий розвиток дитини;
в) навчання веде за собою розвиток.
3. Спроможність дитини самостійно розв’язувати завдання
позначається терміном:
а) зона найближчого розвитку;
б) актуальний рівень розвитку.
4. Розв’язування дитиною завдань з допомогою дорослих
позначається терміном:
а) зона найближчого розвитку;
б) актуальний рівень розвитку.
5. Провідною діяльністю називають:
а) найулюбленішу, найцікавішу для дитини діяльність;
б) діяльність, яка зумовлює найголовніші зміни у психіці
дитини та підготовку до нового етапу її розвитку;
в) діяльність, яка посідає найбільше місце в житті дитини.
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1. 3. Психічний розвиток дитини до вступу в школу
1. У новонародженої дитини краще розвинений і більш
підготовлений до функціонування:
а) моторний апарат;
б) сенсорний апарат.
2. Комплексом пожвавлення називають:
а) реакцію, коли дитина фіксує предмет очима;
б) реакцію, коли дитина тягнеться до джерела їжі;
в) позитивну емоційну і рухову реакцію дитини на дорослого.
3. Провідним видом діяльності в період немовляти є:
а) емоційне спілкування з дорослими;
б) ігрова діяльність;
в) предметна діяльність;
4. Мислення дітей раннього віку переважно є:
а) образним;
б) словесним;
в) наочно&дійовим;
г) наочно&дійовим і образним.
5. Сензитивний період оволодіння мовленням припадає на:
а) період немовляти;
б) раннє дитинство;
в) дошкільний період.
6. Новоутворення раннього віку є:
а) засвоєння моральних норм і правил;
б) система “Я”;
в) маніпуляція з предметами.
7. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є:
а) навчальна діяльність;
б) рольова гра;
в) предметна гра;
г) спілкування з ровесниками.
8. Мислення дошкільника є:
а) наочно&дійове;
б) образне.
9. Дошкільники діють переважно під впливом:
а) розуму;
б) розуму й волі;
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в) волі;
г) почуттів.
10. Новоутворенням дошкільного періоду є:
а) мовне спілкування;
б) акт орієнтації в предметах;
в) підпорядкування мотивів.
1. 4. Психічний розвиток і формування особистості молод
шого школяра
1. У молодшому шкільному віці провідним видом діяльності є:
а) ігрова діяльність;
б) спілкування;
в) учбова діяльність.
2. Новоутворенням молодшого шкільного віку є:
а) наочно&образне мислення;
б) рефлексія;
в) мимовільна увага.
3. Особливістю психічного розвитку дитини 6&ти років, яка
розпочала навчання у школі, є:
а) поступове формування довільності психічних процесів;
б) сформована внутрішня позиція школяра;
в) домінування пізнавальної мотивації учіння.
4. Криза 7&и років пов’язана з:
а) усвідомленням самого себе як активного суб’єкта в світі
предметів;
б) зародженням соціального “Я”;
в) формуванням нового образу фізичного “Я”.
5. Інтереси молодших школярів:
а) стійкі;
б) нестійкі, ситуативні.
1. 5. Психологічні особливості підліткового віку
1. Центральним новоутворенням підліткового віку є:
а) почуття дорослості;
б) адекватна самооцінка;
в) професійне самовизначення.
2. Основним протиріччям підліткового віку є:
а) протиріччя між тим, що дитина може зробити і тим,
якою вона є;
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б) дисгармонія статевого, загальноорганічного і соціально&
го дозрівання;
в) протиріччя між теперішнім і бажаним майбутнім підлітка.
3. Термін “акселерація” означає:
а) процес прискореного росту дітей;
б) процес прискореного психічного розвитку дітей;
в) процес прискореного соматичного розвитку і фізіоло&
гічного дозрівання дітей.
4. Провідним видом діяльності підліткового віку є:
а) учбова діяльність;
б) інтимно&особистісне спілкування;
в) учбово — виробнича діяльність.
5. Статеве дозрівання настає й закінчується раніше на рік&
півтора:
а) у хлопчиків;
б) у дівчаток.
1. 6. Психологічні особливості старшокласника
1. Центральним новоутворенням ранньої юності є:
а) почуття дорослості;
б) професійне і особистісне самовизначення;
в) новий образ фізичного “Я”.
2. Провідною діяльністю у старшому шкільному віці є:
а) спілкування;
б) учбово&виробнича діяльність;
в) трудова діяльність.
3. Стабілізація особистості у старшокласника пов’язана:
а) з формуванням світогляду;
б) з відкриттям власного внутрішнього світу;
в) з адекватною самооцінкою.
4. Який із перерахованих варіантів у юнацькому віці
зустрічається найчастіше:
а) наявне “Я” особистості поєднує в собі минуле, те&
перішнє і майбутнє та відповідає ідеальному “Я”. Це –
суб’єктивно гармонійне уявлення людини про себе;
б) наявне “Я” більшою мірою спрямована на майбутнє, ніж
до минулого, виступає як нова ступінь в особистісному
самовизначенні;
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в) наявне “Я” зовсім випадає із процесу розвитку; воно
відірване від минулого і не має зв’язку з майбутнім, не
відповідає і ідеальному “Я”.
5. Спілкування старшокласників з ровесниками насамперед
необхідне:
а) для вирішення проблемних ситуацій;
б) для планування майбутнього;
в) для сповіді, інтимно&особистісного контакту.
1. 7. Психологія важкої дитини
1. Педзапущеність – це:
а) відставання розвитку дитини від вимог віку, що викли&
кано органічними порушеннями діяльності головного
мозку;
б) неосвіченість, невихованість дитини;
в) відставання розвитку дитини від вимог віку, що зумов&
лено пошкодженнями аналізаторів.
2. Діти з соціалізованими формами антисуспільної по&
ведінки:
а) легко пристосовуються до соціальних норм всередині
антисуспільних груп, до яких належать;
б) знаходяться у поганих стосунках з оточуючими.
3. Істотною ознакою соціальної та педагогічної запущеності
дошкільнят є:
а) неуспішність в рольовій грі;
б) слабка научуваність;
в) дисгармонія соціального і біологічного розвитку.
4. Істотною ознакою соціальної та педагогічної запущеності
молодших школярів є:
а) неуспішність в рольовій грі;
б) слабка научуваність;
в) дезадаптованість в шкільному колективі.
5. Основними причинами складності підліткового віку є:
а) прагнення завоювати статус дорослого;
б) слабка соціальна рефлексія;
в) погана адаптація до перебування в школі.
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2. 1. Психологія навчання
План
1. Поняття научіння, навчання, учіння.
2. Рівні та типи научіння.
3. Психологічні основи освітніх технологій.
4. Загальна характеристика учбової діяльності та її структури.
5. Типи та види навчання.
6. Чинники ефективності навчання.
7. Способи активізації учбової діяльності школярів.
Основні поняття
Учіння, навчання, научіння, освіта, самоосвіта, теорія по&
етапного формування розумових дій, проблемне навчання, опе&
рантне научіння, вікарне научіння, формування знань і понять,
прийоми розумової діяльності.
Рекомендована література
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция
оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 297 с.
2. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обуче&
ние. – М.: Знание, 1995. – С. 34&44.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педаго&
гика, 1986. – С. 38&78; 132&145.
4. Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986. –
С. 10&74.
5. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – М.,
1990. – 192 с.
6. Матюшкин А.М. Психологическая структура, динамика и раз&
витие познавательной активности // Вопросы психологии. –
1982. – № 4. – С. 5&17.
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7. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М., 1981.
– С. 53&56.
8. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.,
1984. – С. 42&55.
9. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности
младших школьников: Книга для учителя. – М., 1988. – 175 с.
10. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учеб&
ной деятельности в младшем школьном воздасте // Хрестома&
тия по возрастной и педагогической психологии. – М., 1981. –
С. 85&90.
11. Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука – учителю.
– М., 1985. – С. 95&141.
1
Одне з основних завдань сучасної школи – зробити учбовий
процес не тільки процесом засвоєння знань, оволодіння уміннями
і навичками, але й процесом розвитку мислительних процесів та
виховання особистості кожного учня, становлення його творчої
активності. У світлі цих завдань перед педагогічною психологією
постають такі нагальні проблеми:
підвищення якості навчання; критерії і показники розумо&
вого розвитку дитини кожного вікового періоду; зміст, методи на&
вчання; контроль і оцінка; розвиток творчого мислення; форму&
вання уміння вчитися тощо.
Визначимося з основними поняттями, які будуть аналізува&
тися в цьому розділі.
Научіння – процес і результат здобування індивідуального
досвіду. Це поняття виникло в зоопсихології в роботах амери&
канського психолога Е.Л.Торн&Дайка та інших. Шляхом научіння
може здобуватися будь&який досвід у людини і нові форми по&
ведінки в тварин. Біхевіорісти вважають, що існує єдиний ме&
ханізм научіння в людини і тварини.
Вітчизняними психологами научіння у тварин трактується
як інтенсивний процес зміни вродженого видового досвіду і при&
стосування його до конкретних умов. Научіння у людини розгля&
дається як пізнавальний процес засвоєння соціального досвіду
практичної і теоретичної діяльності. Це стійка діяльність, що не
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виникає із безпосередньо вроджених фізіологічних реакцій ор&
ганізму.
Навчання – цілеспрямовано організоване научіння. Це про&
цес взаємодії між тим, хто навчає і тим, кого навчають, в резуль&
таті якого появляються знання, уміння, навички, здійснюється
психічний і особистісний розвиток учнів; цілеспрямована переда&
ча підростаючому поколінню інтелектуального і професійного
досвіду.
Учіння – цілеспрямоване засвоєння соціального досвіду, це
діяльність особистості, ціль якої научіння; діяльність активна,
гностична. Вона є зовнішньою (предметною, перцептивною, сим&
волічною) і внутрішньою (розумовою, мнемічною, перцептив&
ною). Є первинне учіння (через проби і помилки) і вторинне, яке
носить власне інтелектуальний характер.
Учбова діяльність – це учіння школяра, що відбувається в
умовах навчання. Учбова діяльність формується в процесі навчан&
ня. Це один із основних видів діяльності особистості, спеціально
спрямований на оволодіння способами предметних і пізнавальних
дій, узагальнених за формою теоретичних знань (В.В.Давидов).
А.К.Маркова вважає, що учіння стає учбовою діяльністю, якщо
учень в процесі здобування знань оволодіває новими способами уч&
бових дій, які випливають із самостійно поставлених учбових за&
дач, засвоює прийоми самоконтролю і самооцінки своєї учбової
діяльності. Г.С.Костюк зазначає, що процес учіння як набування
індивідуального досвіду відбувається через дії дитини. Учіння стає
компонентом ігрової та початкової трудової діяльності дітей –
дошкільників. Воно стає провідною діяльністю в житті більшості
дітей, коли вони вступають до школи. Учіння стає учбовою
діяльністю в міру того, як складаються його цілі, завдання, зміст,
мотиви, способи дій та їх результати. Усвідомлюючи й приймаючи
цілі учіння, школяр стає суб’єктом учбової діяльності.
2
Научіння відбувається на різних рівнях. Одні форми на&
учіння здійснюються автоматично і мимовільно. Інші вимагають
такого програмування, на яке може бути здатний лише розвину&
тий мозок вищих ссавців і особливо людини.
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1ий рівень – научіння на рівні реактивної поведінки (Реак&
тивна поведінка – реакція організму на той або інший подразник).
Типи научінню на цьому рівні:
1. Звикання – процес, в результаті якого організм змінюєть&
ся на рівні рецепторів, научається ігнорувати повторний
або постійний подразник.
2. Сенсибілізація – процес, протилежний звиканню. Підви&
щення чутливості нервової системи до подразників. У ре&
зультаті подразник починає провокувати певну по&
ведінку.
3. Імпринтінг – спадково запрограмоване формування
прив’язаності новонародженої тварини до першого
об’єкту, який рухається.
4. Умовні рефлекси, що виникають в результаті формуван&
ня зв’язку між специфічним стимулом, який викликає той
або інший вроджений рефлекс, і якимось індиферентним
стимулом. Через що індиферентний подразник сам по
собі починає викликати цей рефлекс.
2ий рівень – научіння на рівні оперантної поведінки
(Оперантна поведінка – це дії, для вироблення яких необхідно,
щоб організм активно „експериментував” з оточуючим середо&
вищем і таким чином встановлював зв’язки між різними ситу&
аціями). Вироблення певних форм поведінки здійснюється в
результаті закріплення тих дій, наслідки яких для організму
бажані, та відмови від дій, які приводять до небажаних
наслідків.
Типи научіння на цьому рівні:
1. Метод проб і помилок – індивід, зустрічаючись із пере&
шкодами, відмовляється від неефективних дій, знаходить
вірне рішення.
2. Формування реакцій – поведінка формується в резуль&
таті дії підкріплюючого фактору.
3. Научіння методом спостереження:
а) наслідування – це спосіб научіння, при якому організм
відтворює дії моделі, не завжди розуміючи їх значення;
б) вікарне на учіння – засвоєння форми поведінки іншої
особи, включаючи розуміння наслідків цієї поведінки.
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3ій рівень – когнітивне научіння. Оцінка ситуації здійс&
нюється з врахуванням минулого досвіду і можливих її наслідків.
1. Латентне на учіння (Всі сигнали дійсності обробляються
мозком. Мозок створює когнітивні карти, за допомогою
яких організм визначає найбільш адекватні реакції).
2. Научіння складним психомоторним навичкам (Вироб&
лення когнітивних стратегій, спрямованих на вироблення
строгих послідовних рухів і на їх програмування, залежно
від бажаного результату; покращення координації та інте&
грація різних елементів навички; високий рівень уміння,
навичок стає автоматичним).
3. Научіння шляхом інсайту (Прийняття спонтанного
рішення. Певна інформація, розкидана в пам’яті, немов би
об’єднується і використовується в новій ситуації).
4. Научіння шляхом роздумів. Розглядаються дані, між ни&
ми встановлюються зв’язки, будуються гіпотези :
— перцептивне научіння як довгострокова зміна сприй&
мання якого&небудь об’єкта або події в результаті попе&
реднього сприймання цього ж об’єкта, шляхом висунен&
ня гіпотез;
— концептуальне на учіння як на учіння, в якому беруть
участь два процеси: абстрагування і узагальнення.
Научіння у людини починається з моменту її народження і
є складнм і багатоступеневим процесом, що відбувається на
різних рівнях.
3
Зупинімося на аналізі психологічних теорій розвиваючого
навчання.
1. Першою з них була розроблена психологічна теорія за
гального розвитку школяра в початковому навчанні
Л.В.Занкова. Він розробив принципи навчання, які за&
безпечували б загальний розвиток школярів: розвиток
спостережливості, мислення, практичних дій, умінь ство&
рювати деякі матеріальні об’єкти (тоді як принципи ди&
дактики спрямовані на успішний результат навчання в за&
своєнні учнями знань, умінь і навичок).
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Принципи навчання на основі теорії Л.В.Занкова:
1. Принцип провідної ролі теоретичних знань у початково&
му навчанні.
2. Принцип усвідомлення учнями всіх ланок процесу учіння.
3. Принцип навчання на високому рівні трудності.
4. Принцип навчання швидким темпом.
5. Принцип цілеспрямованої та систематичної роботи над
загальним розвитком всіх учнів, в тому числі й найбільш
слабких. Розвиток індивідуальності кожного учня
відповідно до його можливостей.
2. Теорія учбової діяльності (В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін)
виникла на основі теорії провідної діяльності О.М.Леонтьєва.
Д.Б.Ельконін вважає, що учбова діяльність – особливий вид
діяльності учня, свідомо спрямований ним на здійснення цілей
навчання і виховання, який приймається учнем як своя ціль. Мо&
тивом учбової діяльності може бути тільки учбово&пізнавальний
мотив. Цілеспрямована учбова діяльність орієнтована не на отри&
мання матеріальних або інших результатів, а безпосередньо на
зміну самого учня, на його розвиток.
Принципи розвиваючого навчання, висунуті В.В.Давидо&
вим і Д.Б.Ельконіним:
1. Наукові поняття, які створюють загальний принцип
вирішення задач, є головним змістом учбової діяльності
учнів початкової школи.
2. Засвоєння наукових понять має таку динаміку: аналіз
умов їх формування, з’ясування загального принципу, за&
стосування його до конкретних випадків.
3. Принцип змістовного узагальнення: знання загального
характеру передують знанням конкретного характеру,
здобування знань здійснюється шляхом сходження від за&
гального до конкретного.
4. Науково&теоретичний характер учбової діяльності. Ос&
новним змістом навчання повинні бути наукові, а не
емпіричні знання. Теоретичні знання складають основу
мислення і впливають на практичне виконання дій.
5. Засвоєння школярами наукових понять у процесі учбової
діяльності.
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В рамках теорії розвиваючого навчання Д.Н.Богоявленсь&
кий, Н.О.Менчинська та інші досліджували проблему формуван&
ня прийомів засвоєння знань і учбової роботи. Вони вважають, що
засвоєння можливе лише тоді, коли учень активно діє з учбовим
матеріалом, засвоює ці знання на практиці. Засвоєння матеріалу
пов’язано із застосуванням знань. У процесі застосування знань
не тільки розкриваються нові істотні сторони явищ, але й вироб&
ляються прийоми мислительної роботи, створюються уміння
мислити. Потрібно оцінювати результати навчання не тільки за
знаннями, але і за розвитком мислительних процесів і якістю мис&
лительної діяльності учнів.
3. Теорія поетапного формування розумових дій, яка ви&
никла і розвивалась на базі загальнопсихологічної теорії діяль&
ності (Н.Ф.Тализіна, П.Я.Гальперін).
П.Я.Гальперін встановив, що перехід зовнішньої, практич&
ної дії у внутрішню, розумову дію є складним багатоетапним про&
цесом. Виділяються такі етапи:
1&ий етап – попереднє ознайомлення з ціллю дії, створення
мотивації у школяр
2&ий етап – створення схеми ООД (орієнтаційна основа
діяльності – система орієнтирів і вказівок, користуючись якими
людина виконує певну дію).
3&ій етап – виконання дії в матеріальному і матеріалізовано&
му вигляді як зовнішня практична дія з реальними предметами
або за допомогою певних моделей: схем, креслень.
4&ий етап – формування дій на рівні голосної мови або в
письмовому вигляді без опори на матеріальні засоби.
5&ий етап – формування дій на рівні мовлення про себе. Дія
починає автоматизуватися.
6&ий етап – виконання дій у розумовій діяльності.
Цю теорію називають теорією управління. Відповідно до
неї, процес навчання – це процес управління, в якому учень є
об’єктом управління. Управління здійснюється шляхом програ&
мування зовнішньої діяльності учнів, через забезпечення моти&
вації та попорційного зворотнього зв’язку.
Недоліки концепції:
а) учень розглядається як об’єкт управління;
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б) теорія єдина для всіх учнів і не враховує вікових особли&
востей.
4. Гуманістична психологія. Підхід до проблеми навчання
К. Роджерса.
К.Роджерс стверджує, що процес викладання є менш
цінним, ніж учіння. Людина повинна бути сама собою, відчувати
не почуття неповноцінності, а почуття адекватності. Завдання
вчителя – допомогти учням досягти повного самоздійснення.
Учень повинен бути суб’єктом діяльності. Автор виділяє такі
практичні методики, які здатні полегшити процес навчання:
1. Надати школярам свободу вибору учбової діяльності.
2. Спільне прийняття вчителем і учнем рішення, що пов’яза&
не з визначенням обсягу і змісту учбової роботи, з виділенням
конкретних учбових задач.
3. Альтернатива механічному заучуванню – метод навчання
шляхом відкриття, метою якого є розвиток здатності до учіння.
4. Особистісна значущість класної роботи учнів може бути
досягнута шляхом імітації на уроці реальних життєвих ситуацій.
5. Широке застосування в школі різних форм групового
тренінгу, метою якого є допомога учням в аналізі свого емоційно&
го життя і техніки міжособистісного спілкування.
6. Використання програмованого навчання.
4
Д.Б.Ельконін вказує на соціальний характер учбової діяль
ності:
— за змістом вона спрямована на засвоєння здобутих людст&
вом досягнень культури і науки;
— за суттю – суспільно значуща і соціально оцінювана;
— за формою – відповідає суспільно виробленим нормам
спілкування і здійснюється у спеціальних громадських
закладах.
Є такі специфічні особливості учбової діяльності:
1) спрямованість на оволодіння навчальним матеріалом та
розв’язання навчальних завдань;
2) сприяння засвоєнню загальних способів дій і наукових
понять, що передує розв’язанню завдань;
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3) зумовлення зміни психічних властивостей і поведінки
людини.
Процес формування учбової діяльності проходить три стадії:
1. Засвоєння окремих учбових дій. Учбова діяльність мож&
лива лише при взаємодії з учителем.
2. Учбові дії об’єднуються в цілісні акти діяльності, підпо&
рядковані досягненню більш віддаленої мети; пізнаваль&
ний інтерес набуває стійкого характеру, починаючи вико&
нувати функцію смислоутворюючого мотиву; формується
дія контролю і оцінки.
3. Об’єднання окремих актів учбової діяльності в цілісні си&
стеми; пізнавальний інтерес характеризується узагаль&
неністю, стійкістю і вибірковістю, починає виконувати
функцію спонукального мотиву діяльності.
Керована навчанням учбова діяльність має складну психо
логічну структуру. Г.С. Костюк вважає, що вона включає мету
(завдання), об’єкти (дані практично, наочно або вербально), мо&
тиви, способи дій, за допомогою яких перетворюються об’єкти, та
їх результати (такими є прогресивні психічні зміни в учнів як
суб’єктів цієї діяльності). Учбова діяльність також охоплює
спілкування учнів з учителем і між собою, ставить свої вимоги до
уважності, свідомої вольової регуляції дій, наполегливості у пере&
боренні труднощів. Отже, можна виділити такі складові компо
ненти учбової діяльності:
1. Спонукальна складова (потреби, мотиви, смисли учіння).
Г.С.Костюк зазначає, що особливості мотивації учбової діяльності
істотно впливають на якість її освітніх і виховних результатів.
Специфічною потребою і мотивом учбової діяльності школяра є
теоретичне ставлення до дійсності та відповідні йому способи
орієнтації. Для розгортання повноцінної учбової діяльності, яка
має адекватну учбовим задачам структуру, учень повинен мати
учбово&пізнавальний мотив, повну орієнтацію в завданнях і певну
операційну базу. Дуже важливо, щоб в мотивації учбової діяль&
ності школярів завжди був смислоутворюючий мотив, для чого
потрібна наявність внутрішнього мотиву учбової діяльності
(пізнавального або учбово&пізнавального), і щоб цілі дій учнів у
процесі учбової діяльності відповідали саме цьому мотиву.
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Значний внесок у дослідження проблеми мотивації учбової
діяльності зробила Л.І.Божович, яка виділила два основних види
мотивів. До першого виду були віднесені пізнавальні мотиви – це
пізнавальні інтереси дітей; мотиви, пов’язані з потребами шко&
лярів у інтелектуальній активності та оволодінні новими знання&
ми, уміннями та навичками; до другого – мотиви, пов`язані з по&
требами дитини в спілкуванні з іншими людьми, в їх оцінці та
схваленні, з бажанням учня зайняти певне місце в системі доступ&
них йому суспільних відносин (вони дістали назву широких
соціальних мотивів). Отже, обидва види мотивів – пізнавальні та
широкі соціальні – органічно взаємопов’язані в системі спону&
кань школяра до учбової діяльності.
В подальших дослідженнях проблеми мотивації учбової
діяльності дається більш розгорнута характеристика соціальних і
пізнавальних мотивів. Так, А.К.Маркова серед пізнавальних мо&
тивів виділяє широкі учбові (спрямовані на засвоєння нових
знань), учбово&пізнавальні (спрямовані на оволодіння способами
здобування знань), а також мотиви самоосвіти (спрямовані на
вдосконалення способів набуття знань). Серед соціальних мо&
тивів розрізняють такі: широкі соціальні (прагнення отримати
знання, щоб бути корисним суспільству); позиційні (прагнення
зайняти певне місце у взаєминах з оточуючими і отримати їх схва&
лення); мотиви співробітництва з іншими людьми під час учіння.
2. Програмовано&цільова складова (цілі, задачі). Істотною
характеристикою учбових задач є оволодіння узагальненим спо&
собом вирішення певного класу конкретних задач. Учбові задачі –
навчання навичкам виконання певної дії (правильно писати,
орієнтуватися за картою); вимагають уміння відрізняти правиль&
не виконання дії від неправильного) та визначати і пояснювати,
обґрунтовувати істотні ознаки правильного виконання дій.
3. Дієво&операційна складова (учбові дії, операції, прийоми).
Учбові дії – активність особистості, спрямована на вирішен&
ня учбових задач.
Форми дій: матеріальні – реальне перетворення об’єкта для
встановлення його властивостей, мовні – повідомлення чогось
іншим або собі, перцептивні – ідеальне перетворення реальних
або знаково&символічних об’єктів у плані сприймання, розумові –
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дії у внутрішньому плані без опори на зовнішні засоби (узагаль&
нення, конкретизація).
Види учбових дій: орієнтовні (намітити цілі тощо); вико&
навчі; оцінні (знайти помилки, звірити з зразком, оцінити резуль&
тати). Вони здійснюються на різних етапах засвоєння знань.
Рівні виконання дій: репродуктивний (прочитати, перепи&
сати), продуктивний (створити щось нове).
Операція – це спосіб здійснення дій. Операції залежать від
функцій: пасивного сприймання (наслідування, повторення, тре&
нування), активного пошуку (вибір запитань, експериментуван&
ня, творча діяльність).
Прийоми – це сукупність операцій, що складаються із дій,
об’єднаних в систему. Виділяють три типи прийомів: ті, що вхо&
дять у зміст (правила правопису); у організацію самого процесу
(планування); безпосередньо розумову активність (запам’ятову&
вання).
Г.С.Костюк зазначає, що дії та операції в учінні виступають
не тільки як засіб набування знань, а і як його мета. Цілі учіння, в
єдності зі змістом, стають не тільки завданнями, а й учбовими за&
дачами. Дії та операції в учбовій діяльності диференціюються за
конкретними пізнавальними цілями, на досягнення яких вони
спрямовані. Спочатку дії бувають зовнішніми, а потім стають
внутрішніми. У разі потреби вони знову стають зовнішніми.
4. Результати – зміна самого суб’єкта учбової діяльності,
розширення можливостей у розвитку його здібностей, засвоєння
нових способів дій з науковими поняттями.
Важливою складовою процесу учіння є його саморегулю&
вання (самодіагностика, самооцінювання, самопрогнозування, са&
моконтроль, самокорекція). Розвиток самостійності – це перехід
від системи зовнішнього управління до самоуправління. Змісто&
вна оцінка буває зовнішньою, коли її здійснює вчитель або інші
учні, і внутрішньою, коли себе оцінює сам учень. В процесі на&
вчання дуже важливим є готовність школяра через призму вимог,
які пред’являються до роботи, виконаної іншим, критично пере&
дивиться власну роботу.
Існують різні способи організації зовнішньої оцінки (колек&
тивна оцінка, взаємна оцінка однокласників, метод взаємного ре&
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цензування тощо). Такі форми повинні базуватися на довірі до
учня, повазі до його особистості, вірі в його сили; формувати в
нього зацікавлене ставлення до критики, зміцніти почуття своєї
значущості.
Учні, що здійснюють саморегулювання, вбачають основний
сенс учіння в здобуванні необхідних знань і професійних умінь.
Вони контролюють і оцінюють свою діяльність при виконанні
кожного типу завдань.
Критерії успішності учіння не зводяться до отримання
оцінки, хоча вимоги до неї високі.
Важливо формувати в школярів уміння вчитися. В широко&
му розумінні уміння вчитися включає в себе: знання (що знає
учень) і як він уміє вчитися зараз (сформованість учбової
діяльністі). В уміння вчитися входить і те, як учень може вчитися
в найближчому майбутньому (научуваність). Досліджуючи сфор&
мованість учбової діяльності, вчителю важливо дослідити моти&
вацію школярів, види учбових дій, результати діяльності.
5
П.Я.Гальперін виділив три типи орієнтовної основи і
відповідно три типи навчання.
Тип навчання

Повнота
ООД

1.Прямим продуктом Неповна
виступає виконавча
частина способу дій
2.Прямим продуктом Повна
є власне орієнтування
на виконавчу частину.
3.Прямим продуктом Повна
є власне орієнту&
вання, що забезпечує
досить високий рівень
аналізу умови задачі

Узагальненість
ООД
Часткова, за
одним зразком
Часткова, для
кожного
випадку дії
Узагальнена

Спосіб
складання
вчителем

Спосіб
пред'явлен
ня учням

Емпіричний

Дається в
готовому
вигляді
Емпіричний Дається в
готовому
вигляді
Теоретичний, Складаєть&
на основі
ся
загального
самостійно
принципу

Є такі види навчання:
— за предметним змістом – навчання фізиці, математиці,
іноземній мові тощо;
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— за структурою досвіду, що засвоюється: навчання знан&
ням і поняттям, формування умінь і навичок;
— за організацією способу навчання: проблемне, програмо&
ване.
Формування понять. Поняття – одна з основних форм аб&
страктного мислення, що відображає загальні та істотні власти&
вості, зв’язки та відношення предметів і явищ.
Г.С.Костюк вказує на те, що процес оволодіння поняттям у
ході навчання розпочинається з постановки питання. Воно визна&
чає напрям пізнавальної активності учнів, добір потрібних для неї
прикладів, їх аналіз і дальше їх узагальнення. Необхідною умовою
успішного засвоєння понять є наявність у дітей достатнього
чуттєвого досвіду. У зв’язку з цим важливого значення в за&
своєнні понять набуває використання наочності. Вирішальна
роль у засвоєнні кожного поняття належить мислительній актив&
ності учнів, керованій учителем. Поняття успішно засвоюється
там, де учні думають спільно з учителем, зіставляють об’єкти, що
підводяться під певне поняття, виділяють істотні ознаки, форму&
люють їх у вигляді суджень, ці судження синтезують, об’єднують
в єдине ціле.
Важливим чинником успішного засвоєння понять учнями є
структурна і системна організація навчального матеріалу, опти&
мальне співвідношення в ньому фактів і узагальнень. Істотну роль
відіграють тут поступові переходи від конкретного до абстрактно&
го і від абстрактного до конкретного. Є два шляхи формування
понять: конкретно&практичний і абстрактно&логічний.
Показник успішного засвоєння понять – застосування їх у
дальшій пізнавальній і практичній діяльності.
Відповідно, можна виділити такі фази навчання знанням і
поняттям:
1. Демонстрування учням предметів чи явищ: маніпуляція
(предметна дія), сприймання і спостереження (перцеп&
тивна дія).
2. Порівняння, аналіз, синтез, виділення суттєвих і не&
суттєвих ознак, (мислительна дія).
3. Абстрагування (мислительна дія), позначення – назва
(мовна дія).
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4. Узагальнення поняття шляхом застосування терміна до
різних об’єктів, що характеризуються виокремленими оз&
наками. На цьому етапі оцінювання учням даються нові
завдання для визначення, які з них є прикладами нових
засвоєних понять, а які – ні.
Процес засвоєння нових понять супроводжується
постійним зворотнім зв’язком. Шлях формування не повинен бу&
ти пасивним. Необхідно навчити основним прийомам зовнішньої
та внутрішньої діяльності. Це навчання повинно здійснюватися з
опорою на життєвий і пізнавальний потенціал учня, з врахуван&
ням його вікових можливостей.
Формування умінь і навичок.
Уміння (навички) – це дії, які виконуються певним спосо&
бом і з певною якістю. Більшість психологів вважають, що уміння
– більш висока психологічна категорія, ніж навички. Одні автори
під умінням розуміють можливість здійснювати на професійному
рівні певну діяльність, при цьому уміння формується на базі
декількох навичок. Педагоги&практики вважають, що навички є
більш високою стадією оволодіння певними вправами і уміннями.
Уміння передують навичкам, які розглядаються як більш доско&
нала стадія оволодіння діями.
Зупинимося на такому визначенні: уміння – це готовність
людини успішно виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на
знаннях і навичках. Уміння формується у процесі виконання уч&
нями різноманітних завдань. Формування вмінь залежить від
умов навчання, організації процесу вправляння, від індивідуаль&
них особливостей: типу нервової системи, попереднього досвіду,
теоретичних знань, нахилів і здібностей, усвідомлення мети за&
вдання, розуміння його змісту і способів виконання.
Формування уміння може відбуватися так:
1. Учні засвоюють знання і перед ними ставлять завдання,
що вимагають використання знань (знання – завдання –
застосування знань).
2. Учні визначають ознаки, які відрізняють один тип задач
від інших. У процесі виконання завдання, вони визнача&
ють тип задачі та виконують операції, необхідні для
розв’язання цього типу задач.
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3. Учні навчаються розумовій діяльності, необхідній для ви&
користання знань.
Навички – це автоматизовані компоненти свідомої дії лю&
дини, які виробляються в процесі її виконання. Однак ознакою
сформованості навички є якість дії, а не її автоматизація. Навич&
ка розглядається як дія доведена внаслідок багаторазових вправ
до досконалості виконання.
Л. Ітельсон пропонує такі етапи розвитку навичок:
1. Ознайомлення з прийомами виконання дій. Осмислення
дії та її подання. Чітке розуміння мети, нечітке способів її
досягнення.
2. Опанування окремих елементів дії, аналіз способів їх ви&
конання. Чітке розуміння способів виконання дій. Свідо&
ме, однак невміле і нестійке її виконання.
3. Співвідношення і об’єднання елементарних рухів в одну
дію. Автоматизація елементів дії. Удосконалення рухів,
усунення зайвих, перехід до мускульного контролю.
4. Опанування довільного регулювання характеру дії. Плас&
тичне пристосування до ситуації. Гнучке, доцільне вико&
нання дії.
Відповідно, в педагогічній практиці доцільно виділити таку
послідовність формування навичок школяра:
1. Підготовчий етап: аналіз мети уроку, виявлення наявного
рівня навичок учнів. Вчитель заздалегідь складає систему
вправ для тренування окремих навичок.
2. Етап виконання:
1. Основна суть навички задається шляхом пояснень.
Учень своїми словами повторює завдання, прийом його ви&
конання. Здійснюється словесний самоінструктаж.
Школяр під керівництвом учителя включається у виконан&
ня описаних дій.
Підказка вчителя при виконанні окремих частин навички
здійснюється у разі потреби.
Зменшується обсяг керівництва.
На всіх стадіях навчання забезпечується зворотній зв’язок.
Впорядковується практика, яка гарантує закріплення нової
навички.
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Зменшується контроль за практикою.
Враховуються індивідуальні особливості.
3. Етап оцінювання. На цьому етапі здійснюється оцінка
рівня виконання навички учнем, стосовно цілей навчан&
ня, заданих на підготовчому етапі. Охарактеризуємо інші
види навчання.
Проблемне навчання – це такий вид навчання, який поля&
гає в створенні учнями проблемних ситуацій, усвідомленні, прий&
нятті і вирішенні цих ситуацій в процесі спільної діяльності учнів
і вчителя (при максимальній самостійності перших і під загаль&
ним керівництвом останнього). Виділяються такі рівні проблем&
ності навчання:
1. Вчитель ставить проблему і знаходить її розв’язок.
2. Вчитель ставить проблему, а пошук її розв’язання
здійснюється разом з учнями.
Активна участь школярів у формуванні проблеми та пошу&
ку її розв’язку.
Типи проблемних ситуацій:
1. Проблемна ситуація створюється тоді, коли є
невідповідність між наявною у учнів системою знань і но&
вими фактами.
2. Проблемна ситуація виникає, якщо є потреба вибору із
системи знань ті, які можуть забезпечити правильне
вирішення задачі.
3. Проблемна ситуація виникає перед учнями тоді, коли йде
пошук застосування знань на практиці.
4. Проблемна ситуація виникає тоді, коли немає теоретич&
ного обґрунтування практично досягнутого результату.
5. Проблемна ситуація виникає тоді, коли немає прямої
відповідності між зовнішнім видом схематичного зобра&
ження і технічним пристроєм.
6. Проблемна ситуація створюється там, де є протиріччя між
статичним характером зображення і необхідністю вияви&
ти в ньому динамічні процеси.
Основні правила створення проблемних ситуацій: завдання
повинні базуватися на тих знаннях, якими володіє учень;
відповідати його інтелектуальним можливостям; передувати по&
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ясненню матеріалу. Одна і та сама проблемна ситуація може бути
викликана різними типами завдань.
Програмованим навчанням називається самостійне і
індивідуальне навчання за попередньо розробленою програмою за
допомогою особливих засобів навчання (програмованого підруч&
ника, особливих машин тощо), які забезпечують кожному учневі
можливість здійснення процесу учіння відповідно до деяких
індивідуальних особливостей (темпу навчання, особливих шляхів
оволодіння навчальним матеріалом).
Існує лінійна, розгалужена і змішана системи навчального
програмування.
О.М.Матюшкін вказує на такі принципи програмованого
навчання:
1. Дроблення матеріалу на окремі порції, які відповідають
одному „кроку” в процесі засвоєння.
2. Активність процесу засвоєння, що забезпечується не&
обхідністю виконувати завдання кожної порції.
3. Наявність зворотнього зв’язку (самоконтролю) при вико&
нанні кожного завдання.
4. Можливість індивідуалізації процесу навчання.
6
Чинники, які впливають на ефективність навчання:
Зміст навчання. На успішність навчання впливає сам на&
вчальний матеріал, його складність і значущість.
Процес навчання. Важливими чинниками, які впливають на
успіх навчання є правильно відібрані методи навчання, здійснен&
ня диференціації і індивідуалізації навчання, особливості на&
вчальних планів та програм.
Особистість дитини. На успішне засвоєння навчального ма&
теріалу впливають такі особливості школяра:
а) рівень розвитку довільної уваги;
б) осмисленість сприймання навчального матеріалу;
в) рівень розвитку довільної логічної пам’яті;
г) особливості розвитку мислення та уяви;
д) мотивація навчальної діяльності;
ж) уміння вчитися.
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4. Особистість вчителя, його характер, здібності, спрямо&
ваність, знання, професійна майстерність, ставлення до
учнів, предмету, професії, інших вчителів.
7
Головна мета активізації навчання – поліпшення якості на&
вчально&виховного процесу в школі, яке досягається формуван&
ням активності та самостійності учнів. Цей процес вимагає певної
спільної діяльності учнів і вчителя. Активізація пізнавальної
діяльності потребує застосування різних методів, засобів і форм
навчання, що спонукають школяра до виявлення активності.
На уроках це можуть бути ситуації, в яких учень повинен:
— захищати свою думку, аргументувати її;
— ставити запитання вчителю;
— рецензувати відповіді товаришів;
— ділитися своїми знаннями з іншими;
— допомагати товаришам;
— виконувати завдання, яке розраховане на читання додат&
кової літератури;
— знаходити не лише одне рішення;
— практикувати вільний вибір завдань;
— створювати ситуації самоперевірки;
— урізноманітнювати свою діяльність, включати в пізнання
елементи праці, гри;
— бути зацікавленим у груповій діяльності.
Формування позитивного ставлення школярів до навчан
ня, розвиток їхніх пізнавальних інтересів здійснюється шляхом:
— Посилення мотивації учіння школярів.
— Спеціальної обробки змісту навчального матеріалу (но&
визна, значення для практичної діяльності, показ сучас&
них досягнень науки тощо), підвищення інформативності
змісту уроку.
— Оптимального вибору методів навчання. Особливу увагу
слід звернути на використання проблемного методу. Ве&
лике значення має організація самостійної роботи учнів,
творчі роботи, використання ігор, проведення бесід, дис&
кусій.
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— Комбінування різних методів навчання.
— Забезпечення адекватної системи оцінювання результатів
навчання.
— Розвиток захоплень дітей. Використання інтересу.
— Створення сприятливого емоційного тонусу пізнавальної
діяльності.
— Звернення до емоцій, почуттів школярів.
— Організація демократичного стилю спілкування вчителя.
— Поєднання навчання з працею.
— Врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів.

2.2. Психологія виховання і самовиховання
як цілеспрямованого процесу формування
особистості
План
1. Значення психологічних знань для побудови теорії виховання.
2. Психологічні механізми формування особистості .
3. Проблема управління вихованням.
4. Характеристика чинників ефективності виховної роботи.
5. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.
6. Психологія самовиховання та перевиховання.
Основні поняття
Психічне зараження, наслідування, емпатія, ідентифікація,
рефлексія, саморегуляція мотивації, внутрішній локус контролю,
риси особистості, потреби, мотиви, самовиховання, самоакту&
алізація, виховання, стійкість моральних якостей особистості, ви&
хованість, критерії вихованості, перевиховання.
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1
Психологія виховання вивчає внутрішні психологічні ме&
ханізми становлення і розвитку особистості загалом, окремих її
властивостей, а також керування цим процесом.
Завдання педагогічної психології: з’ясувати розуміння
внутрішньої психологічної сутності виховного процесу; обґрунту&
вати його мету, засоби і результати, умови та механізми; досліди&
ти роль вихователя у цьому процесі та закономірності самороз&
витку.
На сучасному етапі розвитку психологічної науки виокрем&
люємо проблеми, які потребують спеціального вивчення: вплив
праці та інших об’єктивних чинників на становлення особистості;
взаємозв’язок інтелектуальної сфери особистості та моральної;
критерії вихованості, визначення вимог до особистості; уп&
равління процесом формування особистості; ефективність того
або іншого виховного впливу; формування єдиної теорії вихован&
ня; створення умов для становлення різнобічно й гармонійно роз&
винутої особистості, яка була б активною у суспільних та особис&
тих справах; керівництво процесом цього становлення.
2
1. Соціальний механізм. Існує суспільна мораль, на якій ба&
зуються соціальні установки, заборони, заохочення. Велику роль
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відіграють засоби масової інформації. Тут дуже важливим є ме&
ханізм усвідомлення, що проявляється в соціальній пам’яті та
соціальному мисленні.
Соціальна пам’ять – це вид пам’яті, який спрямований на
запам’ятовування, збереження і відтворення змісту і характеру
людських відносин, власного життєвого шляху, способів по&
ведінки і санкцій власної совісті у ситуації виконання (невико&
нання) обов’язку тощо.
Соціальне мислення – це мислення, предметом якого є
взаємини людей, соціальні процеси і життєвий шлях особистості.
2. Педагогічний механізм базується на взаємодії вихователя
і вихованця. Цей механізм використовує міжособистісні ме&
ханізми. Істотними є поступовість, послідовність, систематичність
у вихованні. Важливими є якості особистості вихователя.
3. Психологічні механізми:
— Горизонтальний механізм включає систему взаємопов’яза&
них послідовних компонентів, які мають прямий і зворотній
зв’язок: знання – розуміння – переживання – регулятивний
механізм – поведінка – здібності – діяльність –ставлення і
спрямованість – світогляд. На основі розуміння знання і йо&
го переживання виникає мотив, якій діє через психічну са&
морегуляцію, що призводить до певної поведінки. Поведінка
пов’язана зі ставленнями, здібностями і діяльністю.
Світогляд – це інтеграція всього досвіду, всіх форм актив&
ності людини.
— Вертикальний механізм – основа впливу рівнів психіки
один на одного і їх усіх на фізіологічні механізми.
Найбільше значення має програмований вплив рівня
свідомості на рівні психіки і на фізіологію. Свідомі уста&
новки трансформуються через конкретні знання, звички і
навички, емоції, відчуття, дії. Існує і зворотна дія
інстинктів: через емоції на образи уяви і почуття – гальму&
вання свідомості та волі, створення шкідливих установок.
Зазначені вище взаємовпливи відбуваються на основі ме&
ханізмів психічної саморегуляції. Одним із них є саморе&
гуляція мотивації – це процес вибору між різними можли&
вими діями, позиціями, смислами з урахуванням поєднан&
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ня потреб, ціннісних орієнтацій, інтересів, подолання си&
туативної амбівалентності спонукальної сфери, з’єднання
потенційної та актуальної мотивацій. Вона здійснюється у
двох формах: як вольова поведінка, що спрямована на по&
долання внутрішніх перешкод на шляху досягнення мети;
як один із чинників процесу переживання, функція якого
полягає в гуманізації мотиваційної сфери, подоланні
внутрішніх конфліктів і протиріч на основі свідомого по&
родження нових смислів виконуваного обов’язку.
— Психодинамічний механізм включає три ланки: потреба –
зусилля – задоволення. В процесі здійснення зусилля лю&
дина здобуває новий досвід.
— Міжособистісний груповий механізм включає такі
взаємозв’язані механізми: психічне зараження, насліду&
вання, механізм ідентифікації, груповий тиск, змагання,
суперництво.
Психічне зараження – це процес безпосередньої передачі
емоційного стану від одного індивіда до іншого на рівні пси&
хофізіологічного контакту та поза власним осмисленням, або як
доповнення до нього.
Наслідування – відтворення суб’єктом у перетвореному ви&
гляді певних зовнішніх рис, зразків поведінки, манер, вчинків тощо.
Механізм ідентифікації полягає в постановці суб’єктом себе
на місце іншої людини через заглиблення у її внутрішній світ. Це
процес, у результаті якого людина завдяки емоційним зв’язкам
свідомо або несвідомо поводиться так (або це собі уявляє), ніби
вона сама є тією особистістю. У гуманістичній психології цей фе&
номен розглядається як один із центральних.
4. Фізіологічні механізми – мозкова система кодування і
управління психічними явищами: тимчасові нервові зв’язки, ди&
намічні стереотипи, умовні та безумовні рефлекси, перша і друга
сигнальні системи.
3
Рівні виховання, як і рівні психіки, послідовно розвивають&
ся і функціонують в дитячому віці. Кожен наступний рівень
включає в себе попередній (К.К.Сергеєв).
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Перший рівень розвитку психіки – рівень існування (не&
мовлята). Основна програма поведінки – інстинктивна. Рівень
виховання – сенсорно&емоційний. Дієвими стимулами є заохо&
чення і покарання. Вони на цьому рівні повинні базуватися на пе&
дагогічному такті. Заохочувати і наказувати потрібно в міру, не
захвалюючи, не задобрюючи, не принижуючи. Важливо залиша&
тися на рівні об’єктивних відносин.
Другий рівень розвитку – предметно&образний (раннє дитин&
ство, дошкільний і молодший шкільний вік). Рівень виховання –
наслідувально&стереотипний. Головне у вихованні – тренування дій
з утворенням навичок і звичок. Їх потрібно виховувати поступово,
систематично, поєднуючи розвиток автоматизмів з нестандартною
творчістю. На цьому етапі розвитку формуються моральні звички.
Третій рівень – конкретно&логічний (підлітки). Рівень ви&
ховання – інтелектуальний.
Основа всіх видів активності цього рівня – знання, ро&
зуміння, переконання. Необхідно, щоб знання володіли моти&
ваційною силою.
Четвертий рівень – свідомості (юність). Рівень виховання –
морально&вольовий. Характеризується цілеспрямованістю, про&
грамуванням, плануванням, свідомо&вольовою, моральною регу&
ляцією внутрішніх і зовнішніх зв’язків і відносин. На основі
свідомості і самосвідомості формується світогляд.
При виборі методів і окремих прийомів виховання не&
обхідно орієнтуватися на позитивні якості та особливості учня,
дотримуватися поваги до його особистості, спиратися на основні
потреби дитини, передбачати активність дитини, врахувати її
індивідуальність та соціальні умови життя.
Методи виховання залежать від мети виховання, індивіду&
альних особливостей дитини, шляхів та механізмів її розвитку.
4
Основними чинниками формування особистості учня є:
1. Суспільне буття і свідомість.
2. Специфічні особливості виробництва, побуту, культури,
природи населеного пункту і географічного регіону, в яко&
му живе особистість.
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3. Сім’я.
4. Середовище неформального спілкування: сусіди, друзі тощо.
5. Громадське виховання в різних позашкільних закладах
(станції юних техніків тощо.)
6. Школа.
Ці чинники здійснюють на учня свій вплив не прямо, а пе&
реломлюються через внутрішні умови самої особистості.
Школа здійснює вплив за допомогою виховання. Вчитель,
приступаючи до виховного процесу, повинен враховувати всі йо&
го компоненти, зокрема:
1. Знати психологічну основу особистості учня: чого хоче
дитина (потреби, мотиви); що вона може (здібності); хто
вона є (характер). Для цього вчитель має скласти
індивідуальну карту учня, яка може включати:
– особливості сім’ї школяра;
– фізичний розвиток і здоров’я;
– особливості темпераменту і характеру;
– розвиток психічних процесів;
– самооцінка і рівень домагань;
– інтереси і нахили, професійна спрямованість;
– особливості поведінки;
– ставлення до товаришів;
– ставлення до навчання, успіхи в навчанні;
– інші особливості учня.
2. Усвідомити, що вчитель хоче виховати (чітко поставити
ціль, знати зразок, критерії вихованості).
3. Розуміти механізми виховання та володіти його методами
(відібрати для учня конкретні методи виховання).
Ефективність виховної роботи залежатиме від дотримуван&
ня таких психологічних рекомендацій:
1. Основою виховної роботи повинно бути формування в
учнів потрібної мотивації. Існують такі шляхи формуван&
ня у учнів потрібної мотивації:
Перший шлях („знизу вверх”). Він полягає в створенні та&
ких об’єктивних умов, такої організації діяльності учнів, які ве&
дуть до формування потрібної мотивації. Цей шлях означає, що
вчитель, спираючись на потреби, які вже є в учня, так організовує
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певну діяльність, щоб вона викликала у нього позитивні емоції за&
доволення і радості.
Другий шлях – засвоєння вихованцем, запропонованих йо&
му в готовій формі, спонукань, цілей, ідеалів. Цей шлях пов’яза&
ний з методами переконання, пояснення, навіювання, інформу&
вання, прикладу.
2. Формування в учнів позитивних звичок поведінки і бо&
ротьба проти негативних звичок, які у них є. Основний
шлях формування звичок – багаторазове повторення дій
упродовж тривалого часу. Важливо створити в класі пра&
вильну громадську думку і ставлення до звичок учнів.
Чинниками, які впливають на формування звичок є: влас&
на діяльність дітей, їх прагнення, бажання виробити в се&
бе корисні звички. Вчителю варто частіше використову&
вати позитивне підкріплення: похвалу, заохочення, схва&
лення. Велику роль відіграє власний приклад вчителя.
3. Виховання якостей особистості можливе лише в процесі її
власної діяльності.
4. Учитель повинен адресувати виховні впливи не тільки до
розуму учнів, але і до їх почуттів.
5. Виховання має відбуватися через колектив, з опорою на
потреби дитини.
6. Вихователь повинен відповідати таким вимогам:
а) моральна досконалість;
б) бачення перспективи розвитку дитини;
в) збереження прихованої позицію;
г) здійснення безперервного виховання через бачення
всього життя дитини.
7. Важливою психологічною вимогою до організації вихов&
ного процесу школярів є виховання в учнів адекватної са&
мооцінки особистості.
5
Однією зі складних проблем виховання залишається пробле&
ма критеріїв вихованості. У різні часи прогресивні діячі намагали&
ся сформулювати ідеал вихованої людини. Так, наприклад, А.П.Че&
хов вважав, що виховані люди повинні відповідати таким вимогам:
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1. Поважати людську особистість, а тому завжди мають бу&
ти м’якими, ввічливими, поступливими.
2. Співчувати не тільки котам і жебракам, а й тому, що не
помітиш простим оком.
3. Поважати чужу власність, а тому віддавати борги.
4. Бути чистосердечними і боятися брехні.
5. Не принижувати себе з метою викликати в іншого
співчуття.
6. Поважати свій талант.
7. Виховувати в собі естетичні погляди.
Сучасна психологічна наука пропонує такі критерії вихова
ності:
1. Відповідність поведінки, ставлень, установок людини мо&
ральним вимогам суспільства.
2. Гармонійне поєднання усіх видів виховання в поведінці,
ставленнях, діяльності.
3. Ступінь практичного прояву в особистості почуття
відповідальності, самостійності, активності.
4. Співвідношення в установках і поведінці людини колек&
тивізму&індивідуалізму, альтруїзму&егоїзму.
5. Співвідношення внутрішнього гуманізму і зовнішньої ви&
хованості.
6. Особливості поведінки в ситуації безкарності та поза при&
мусом і контролем.
7. Поведінка в ситуації емоційної напруги, стресових, екст&
ремальних ситуацій.
8. Ступінь самоволодіння, орієнтація, ясність мислення.
9. Здатність творчо змінювати поведінку в нестандартних
умовах.
6
Самовиховання – це самостійна, цілеспрямована, система&
тична робота людини, спрямована на формування і розвиток своїх
кращих, соціально цінних якостей і усунення недоліків, яка
здійснюється з ціллю максимальної самореалізації. Це вищий тип
виховання на основі розвитку вищих психічних функцій. До цих
функцій можна віднести: свідомість, волю, увагу, мислення, уяву.
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Для процесу самовиховання важливими є всі властивості свідо&
мості. Особливе значення має рефлексія як здатність виділити
своє „Я” , критична оцінка своїх якостей. Успіх самовиховання за&
лежить від зосередження, стійкості, концентрації, розподілу і пе&
реключення уваги. Мислення важливе для складання програми,
визначення етапів самовиховання, пошуку засобів для рішення
задач, контролю і аналізу результатів. Рівень розвитку уяви зу&
мовлює успіх самонавіювання, вольового управління. Сила волі
залежить від її тренування, від зовнішньої і внутрішньої де&
термінації.
Завдання самовиховання: досягнення гармонійної, всесто&
ронньої досконалості: фізичної, моральної, розумової, світоглядної.
Якщо конкретизувати ці завдання, то можна виділити такі:
1. Підвищити ступінь загальної творчої активності, жити
більш цілеспрямовано, перемогти інерцію.
2. Раціоналізувати своє життя.
3. Розвивати самодисципліну, свої потреби, інтереси, ба&
жання.
4. Зміцнити почуття відповідальності. Працювати над фор&
муванням єдності слова і діла.
5. Відмовлятися від зайвого. Формувати почуття міри.
6. Виховувати ставлення до людей, як до вищої цінності.
7. Вчитися управляти емоціями, почуттями.
Структура самовиховання:
1. Джерело процесу самовиховання – адекватна самооцінка.
2. Потреба в самовихованні. Вона виникає на основі адек&
ватної самооцінки.
3. Розвиток мотивації роботи над собою. Є такі мотиви само&
виховання: особистісні (самовихованням потрібно зайняти&
ся, щоб було за що себе поважати); вузькосоціальні (для от&
римання доброго ставлення оточуючих); широко соціальні
(нести добро людям). Потрібно, щоб була сформована вся
сукупність цих мотивів за домінування особистісних.
4. Визначення цілі.
5. Складання програми самовиховання, плану та правил. Це
змістовна сторона роботи над собою, довгостроковий до&
кумент, який з часом коректується і уточнюється.
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6. Прийняття рішення. Це практично завжди є вольовим актом.
7. Застосування методів самовпливу.
8. Мобілізація своєї моральної вихованості та емоційно&во&
льової активності. Мобілізувати свою волю і емоції важ&
ливо, щоб не перетворити самовиховання в нудну, моно&
тонну роботу.
9. Підсумковий самоконтроль.
10. Формування нової адекватної самооцінки.
Відповідно, можна намітити такі етапи самовиховання:
1. Визначення в собі недоліку.
2. Створення ідеалу (образу), до якого варто прагнути.
3. Аналіз свого характеру, позитивних рис, що допоможуть
усунути недолік.
4. Визначення задач самовиховання.
5. Складання програми самовиховання: розробка режиму,
комплексу вправ тощо.
6. Практична реалізація програми.
7. Оцінка здійсненої роботи, аналіз перемог і невдач.
Основні методи самопізнання: самоспостереження, само&
аналіз, самооцінювання.
Основні методи самоволодіння:
— самопереконання, яке застосовується тоді, коли людині
необхідно підкріпити свої позиції;
— самокритика – людина відмічає свої недоліки, ті якості,
які заважають самовихованню;
— самопримушення як спонукання себе діяти відповідно до
прийнятих для себе правил і норм;
— самоконтроль – це внутрішній „педагог”, який нічого не
пропустить, тому, що все знає про людину;
— самонаказ, найчастіше використовується, коли потрібно
зробити перший крок, а його зробити важко;
— самонавіювання – це психологічна готовність, установка
до певної поведінки.
Методи самостимулювання: самопідбадьорювання, самоза&
охочення, самопокарання.
Самовиховання – є працею душі, яка вимагає зусиль, плану&
вання і обліку. Воно проводиться завжди в процесі будь&якої
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справи, під час спілкування, наодинці з собою. Людина працює
над собою не тільки для себе, а й для інших, щоб бути корисним
людям. Самовиховання – це єдність усіх його напрямків (розумо&
вого, морального, трудового, естетичного, фізичного).

2. 3. Психологія педагогічної діяльності
і особистості вчителя
План
1. Професійно значущі якості особистості вчителя.
2. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток.
3. Характеристика педагогічної діяльності:
4. Структурні компоненти;
5. Рівні результативності;
6. Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
7. Психологія педагогічної саморегуляції.
8. Загальна характеристика педагогічного спілкування.
9. Ефективність педагогічного спілкування.
10. Психологічні особливості педагогічного колективу.
Основні поняття
Педагогічні здібності, педагогічна діяльність, педагогічна
майстерність, педагогічний такт, педагогічна саморегуляція, стилі
педагогічної діяльності, педагогічне спілкування, авторитет учи&
теля.
Рекомендована література
1. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.,
1989. – С. 184&196.
2. Добрович А.В. Учителю о психологии и психогигиене общения.
– М., 1987. – 207 с.
3. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания буду&
щего учителя. – М., 1989. – 189 с.
4. КанCКалик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987.
– С. 155&176.
5. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л.,
1985. – С. 14&17.
107

Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., – С. 39&45.
7. Чепелева Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. –
К.,1989. – 32 с. – (Сер. 7 „педагогічна”, № 8).
8. Шакуров Р.Х. Социально&психологические проблемы руковод&
ства педагогическим коллективом. – М., 1982. – С. 33&192.
9. Яценко Т.С. Социально&психологическое обучение в подготовке
будущих учителей. – К., 1987. – С. 48&59.
1
Перш ніж перейти до розгляду основних вимог до особис&
тості вчителя, розглянемо її структурні складові. Зупинимося на
структурі особистості, запропонованої К.К. Платоновим.
Перша підструктура особистості включає її соціальну
спрямованість, систему провідних ставлень і потреб.
Відповідно, першу найважливішу групу вимог до особистості
педагога складають вимоги до нього як до представника
суспільства і виконавця важливого соціального замовлення:
вчитель формує особистість. Це морально&педагогічні якості
вчителя, його інтереси, потреби, переконання, ідеали, мотиви
поведінки, світогляд, характер. Учитель не повинен вважати
свій характер особистою справою. Він тепер відповідає не лише
за свою поведінку, а й за почуття.
Інтегральним показником професійної підготовленості май&
бутнього вчителя є педагогічна спрямованість його особистості:
позитивне ставлення до педагогічної діяльності, любов до дітей,
психолого&педагогічна культура.
Друга підструктура – це підструктура досвіду. Вимоги до
індивідуального досвіду вчителя: професійна підготовленість і за&
гальний розвиток (розвиток емоційно&вольової сфери, процесів
педагогічного творчого мислення, сформованості вольових зви&
чок тощо). Компетентність учителя передбачає і практичну підго&
товленість: оволодіння основними педагогічними знаннями, на&
вичками, вміннями (з фахового предмету, педагогіки, психо&
логії).. Н.В.Кузьміна виділяє такі педагогічні вміння: гностичні,
проективні, конструктивні, комунікативні, організаторські.
Третя підструктура – підструктура форм відображення. Це
вимоги до особливостей розвитку його психічних процесів.
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Змістом інтелектуального самовиховання є: розвиток здібностей
до педагогічного аналізу і синтезу; розвиток таких якостей мис&
лення, як критичність, самостійність, широта, гнучкість, ак&
тивність, швидкість; розвиток спостережливості, педагогічної
пам’яті та творчої уяви; розвиток культури мовлення вчителя, йо&
го словникового запасу.
Четверта підструктура охоплює спадкові індивідуальні
особливості особистості. Тут об’єктом професійного самовихо&
вання вчителя є стан його здоров’я, природні дані, зокрема, само&
виховання культури темпераменту, сенсорної організації,
емоційно&вольових якостей особистості, здатності свідомо керу&
вати своїми емоціями.
2
Виділяють такі педагогічні здібності:
1. Загальні педагогічні здібності:
1) дидактичні – це здібності, які складають основу уміння
подати матеріал доступно, чітко, ясно, цікаво, здійснення
керівництва пізнавальною діяльністю учнів;
2) академічні – здібності до оволодіння інформацією, пев&
ним навчальним предметом, який викладає вчитель;
3) організаторські – це вміння організувати діяльність
учнів, учнівський клас, учбовий процес, свою власну
діяльність;
4) комунікативні – здібності, які дозволяють встановити
правильні взаємовідносини з учнями, батьками, коле&
гами;
5) перцептивні – здібності, які лежать в основі уміння про&
никнути у внутрішній світ дитини;
6) сугестивні здібності – здатність вчителя до безпосереднь&
ого емоційно&вольового впливу на учнів;
7) мовні здібності – це здібності чітко висловлювати свої
думки й почуття за допомогою різних засобів спілку&
вання.
2. Спеціальні педагогічні здібності.
Здібності до певних видів діяльності, наприклад, музичні,
артистичні тощо.
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3
Структурні компоненти педагогічної діяльності
(Н.В.Кузьміна):
1. Гностичний – дослідницький, який передбачає постійне
збільшення знань, умінь, навичок. Це здатність досліджу&
вати процес і результат власної праці. Ця сторона діяль&
ності вчителя найбільше цінується старшокласниками.
2. Конструктивний – планування педагогічної діяльності та
прогнозування результатів. Ця сторона діяльності вчите&
ля найбільше цінується підлітками.
3. Проектувальний – проектування віддалених, перспектив&
них цілей навчання та виховання, а також стратегій та
способів їх досягнення.
4. Організаторський – організація учбово&виховного процесу.
5. Комунікативний – встановлення взаємовідносин вчителя
з іншими. Ця сторона діяльності вчителя найбільше
цінується молодшими школярами.
Рівні результативності діяльності вчителя:
1) репродуктивний рівень: учитель може і вміє розповісти
іншим те, що знає сам;
2) адаптивний рівень: учитель вміє пристосувати своє
повідомлення до особливостей аудиторії;
3) локально&моделюючий рівень: учитель володіє стратегіями
научіння знанням, умінням, наукам; вміє формулювати пе&
дагогічну ціль, передбачати результат і створювати систему
включення учня в учбово&пізнавальну діяльність;
4) системно&моделюючий рівень: учитель володіє стра&
тегіями формування потрібної системи знань, умінь і на&
вичок учнів зі свого предмету в цілому;
5) системно&моделюючий діяльність і поведінку рівень:
учитель володіє стратегіями перетворення свого предме&
ту в засіб формування особистості учнів, їх потреб у само&
вихованні, самоосвіті та саморозвитку.
Індивідуальний стиль діяльності вчителя (А. К. Маркова)
Змістовні характеристики стилю:
1. Орієнтація вчителя: на процес навчання, результат на&
вчання та процес і результат навчання.
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2. Адекватність (неадекватність) планування учбово&вихов&
ного процесу.
3. Оперативність (консервативність) у використанні засобів
і способів педагогічної діяльності.
4. Рефлексивність – інтуїтивність.
Динамічні характеристики стилю:
1) гнучкість – традиційність;
2) імпульсивність – обережність;
3) стійкість – нестійкість щодо ситуації, яка змінюється;
4) стабільне емоційно&позитивне ставлення до учнів –
нестійке емоційне ставлення;
5) наявність особистісної тривожності – її відсутність;
6) спрямованість рефлексії на себе – на обставини – на інших.
Результативні характеристики стилю:
1) однорідність – неоднорідність рівня знань учнів;
2) стабільність – нестійкість в учнів навичок учіння;
3) високий – середній – низький рівень інтересу до предмету.
Види стилів педагогічної діяльності
Оператив
ність у ви
користан
ні засобів
і способів
педагогіч
ної діяль
ності
1
2
3
4
Емоційно& На процес Неадек&
Висока
імпровіза& навчання ватність, оператив&
ційний
для уроку ність
відби&
рається
найбільш
цікавий
матеріал
Адекват
ність пла
Стилі
Орієнта нування
діяльності
ція
навчаль
вчителя
вчителя новихов
ного про
цесу

Емоційно& На процес Адекват&
методич& і на рез&
ність
ний
ультат
навчання

Рефлекс
Результа
Динамічні
ивність 
тивні
характе
інтуїтив
характе
ристики
ність.
ристики
5
Інтуїтив&
ність

Висока
Перева&
оператив& жання
ність
інтуїтив&
ності над
рефлек&
сивністю

6
Балаку&
чість,
орієнтація
в основно&
му на
сильних
учнів

7
Результа&
ти роботи
не є до&
сить висо&
кими

Підвище& Резуль&
на три&
тати
вожність, високі
імпуль&
сивність,
балаку&
чість.
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1
Інтелекту
ально&
імпровізац
ійний

2
3
4
5
На процес Адекватні Висока
Поєднан&
і
сть
оператив& ня інтуї&
результат
ність
тивності і
навчання
рефлек&
сивності

Інтелек&
туально&
методич&
ний

На
Адекват&
результат ність
навчання

Консерва& Спону&
тивність кають уч&
нів до ре&
продук&
тивної
діяльнос&
ті, рефлек&
сивністю

6
Знижена
чутливість
до учнів,
відсут&
ність де&
монстра&
тивності,
обереж&
ність
Знижена
чутливість
до учнів,
мала за&
лежність
від ситуа&
ції, обе&
режність
традицій&
ність

7
Дуже
високі
результа&
ти

Результа&
ти високі

4
Характеристика методів особистісного і професійного
самоудосконалення педагога
Проблема вчителя
1
Малодиференційований
образ "Я", неадекватна
самооцінка.
Особистісна тривожність,
надконтроль.

Методи
самовиховання
2
Самокритика,
самоочищення.

Методи психокорекції

Дисбаланс культурного і
соціального розвитку.

3
Інтроспекція; ідентифікація,
розширення засобів
самовираження.
Самоконтроль,
Емпатійне слухання;
самостимулюван& соціальна рефлексія;
ня, самонавіюван& моделювання поведінки;
ня, педагогічний проби на вибір оптимального
аналіз діяльності. темпу, поз, рухів; аналіз
уроків колег; рефлексія
власних станів на різних
етапах уроку; формування
мускульної свободи, вправи
на зняття напруги.
Самокритика,
Релаксація, емоційна
самонавчання.
децентрація.

Емоційна холодність,
формалізм у ставленні до
дитини, недостатньо
розвинута комунікативна
компетентність учителя,

Педагогічні етюди, Вправи на оволодіння
аналіз конкретних елементами педагогічної
ситуацій.
комунікації та системи
спілкування в конкретній
педагогічній ситуації;
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авторитарність і
гіперсоціалізованість.

Недостатня професійна
компетентність в окремих
аспектах діяльності,
невміння організувати свій
час, погано розвинуті окремі
педагогічні здібності.

2

Психолого&
педагогічний
консиліум,
планування,
дотримання
розпорядку дня.

3
розвиток позитивного
сприймання дітей;
оволодіння технікою
інтонування, мімікою і
пантомімікою.
Тренування рефлексивної
поведінки, розвиток
педагогічної уяви, інтуїції,
навичок імпровізації;
самодіагностика особистісно&
професійних недоліків;
ситуаційний аналіз;
соціально&психологічний
тренінг.

Вирішення проблеми самовдосконалення вчитель повинен
починати зі зміни ставлення до себе, уважного ставлення до своїх
особистісних потреб, розвитку позитивного мислення, свого інте&
лекту, уміння управляти своїми емоціями.
5
Виховання – процес, основою якого є спілкування.
Педагогічне спілкування – це професійне спілкування ви&
кладача з учнями на уроці і поза ним, спрямоване на створення
сприятливого психологічного клімату та досягнення спільної цілі.
Це система взаємодії вчителя і класу, змістом якого є обмін
інформацією, здійснення навчально&виховного впливу, ор&
ганізація стосунків.
Функції педагогічного спілкування:
1. Пізнання особистості та її формування.
2. Обмін інформацією.
3. Організація діяльності.
4. Організація міжособистісної взаємодії.
5. Співпереживання.
6. Самоутвердження.
Комунікативна діяльність людини є надзвичайно складною.
Е.Берн вважає, що в кожній людині існує три „Я”: дитина (залеж&
на, підпорядкована і безвідповідальна істота); батьки (незалежна
людина, та, що бере відповідальність на себе); дорослий (розуміє
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інтереси інших, враховує реальну ситуацію). Відповідно до цього,
автор виділяє три позиції контакту.
Позиція “зверху” (батьки). Щодо педагогічного спілкуван&
ня ця позиція вчителя може проявлятися у прагненні домінувати,
переважанні дисциплінарних методів і прийомів, егоцентризмі,
нетерпимості до помилок і заперечень з боку учнів.
Позиція “знизу” (дитина). Специфічними проявами цієї по&
зиції спілкування вчителя може бути: поступливість, невпев&
неність у собі, недостатня вимогливість, безініціативність.
Позиція “поруч” (дорослий). Найчастіше така позиція вчи&
теля проявляється у високій ефективності спілкування,
поєднанні доброзичливості з довірою до самостійності школярів,
природності в спілкуванні, орієнтуванні на діалог з учнями.
Вчитель упродовж своєї педагогічної діяльності може вда&
ватися до різних позицій, залежно від певної ситуації. Закріплен&
ня в спілкуванні вчителя певної позиції багато в чому визначають
стиль взаємовідносин з учнями.
В.О.КанКалік трактує стиль педагогічного спілкування,
як індивідуально&типологічні особливості соціально&психо&
логічної взаємодії вчителя з учнями.
В.С.Мерлін під індивідуальним стилем педагогічного
спілкування розуміє цілісну систему операцій педагогічного
спілкування, що забезпечує ефективну взаємодію вчителя з учня&
ми, опосередковану цілями, завданнями педагогічної діяльності
та властивостями різних рівнів індивідуальності педагога.
У стилі педагогічного спілкування виявляються:
— особливості комунікативних можливостей учителя;
— характер стосунків, що склалися між учителем і учнями;
— творча особистість педагога;
— особливість учнівського класу.
Виділяють такі стилі педагогічного спілкування:
1. Спілкування на основі захоплення загальною спільною
творчою діяльністю. Цей стиль поєднує високий про&
фесіоналізм та гуманізм учителя.
2. Спілкування на засадах дружніх стосунків. Спілкування
– діалог. Розвиваються продуктивні стосунки вчителя з
учнями.
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3. Спілкування&дистанція. Дистанція є обмежувальним
чинником у стосунках педагога з учнями, базується на ав&
торитеті ролі, а не особистості вчителя.
4. Спілкування&залякування. Цей стиль виникає в резуль&
таті небажання вчителя здійснювати індивідуальний
підхід до дитини, наявності специфічних рис характеру
вчителя, ворожого ставлення до дітей.
5. Спілкування&загравання. Цей стиль виникає у результаті
нерозуміння вчителем завдань, які стоять перед ним; не
володіння навичками спілкування; наявності страху пе&
ред спілкуванням з класом і одночасного бажання встано&
вити контакт з ним.
Педагогічний такт – це міра педагогічного цілеспрямовано&
го впливу вчителя на учня, вміння встановити продуктивний
стиль спілкування.
Основні етапи педагогічного спілкування:
1. Моделювання вчителем майбутнього процесу спілкуван&
ня з учнями.
2. Організація безпосереднього спілкування з учнями.
3. Управління спілкуванням у педагогічному процесі.
4. Аналіз реалізованої системи спілкування, виділення до&
сягнення, недоліків, моделювання майбутньої діяльності.
6
Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного
спілкування:
1. Страх класу, що є характерним для недосвідчених учителів.
2. Негативна установка на основі минулого досвіду спілку&
вання.
3. Фізичний бар’єр – дистанція, за допомогою якої вчитель
хоче заховатися (стіл, стілець).
4. Страх допуститися педагогічної помилки.
5. Механічне перейняття стилю спілкування іншого вчителя.
6. Негативна установка на клас внаслідок суджень інших
вчителів.
7. Соціальний бар’єр – позиція „зверху”, незрозуміло гово&
рить.
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8. Відсутність контакту з класом, розбіжність в установках
вчителя і класу.
Для того, щоб зрозуміти сутність основних бар’єрів
взаємодії вчителя і учнів, які будуть виникати в процесі педа&
гогічного спілкування, важливим є його аналіз з позицій загальної
теорії проблеми спілкування. Зокрема, К. Хорні виділяє такі типи
поведінки, які ускладнюють спілкування з іншими людьми:
1. Надмірна спрямованість на інших – гіперактивність у
здобуванні контактів (багато говорять, суєта тощо);
2. Надмірна спрямованість проти інших (підозрілість, кри&
тичність, агресивність, прагнення звинуватити інших тощо).
3. Надмірна пасивність (людина боїться щось зробити, щоб не
бути засудженим, постійний аналіз себе, власних вчинків).
Часто між вчителем і учнями може виникати смисловий
бар’єр. Причини його виникнення:
1. Різне розуміння дитиною і дорослим смислу вимог, які
висуває дорослий.
2. Неприйняття дитиною форми подання вимог дорослого.
3. Неприйняття дитиною особистості дорослого.
4. Невміння вчителя виявити справжні мотиви поведінки.
5. Постійне застосування вчителем одних і тих самих прий&
омів виховної роботи.
6. Негативне емоційне переживання учня в результаті неадек&
ватного покарання або іншої несправедливості вчителя.
7. Негативна установка проти вчителя.
Можна виділити такі потенційно конфліктогенні педа
гогічні ситуації:
— конфлікти діяльності, які виникають через виконання уч&
нем учбових задач, успішності, позаучбової діяльності;
— конфлікти поведінки, що виникають через порушення уч&
нем правил поведінки в школі і поза нею;
— конфлікти відносин, які виникають у сфері емоційно&осо&
бистісних відносин учнів і вчителів та спілкування в про&
цесі педагогічної діяльності.
Особливості педагогічних конфліктів:
— професійна відповідальність учителя за педагогічно пра&
вильне вирішення ситуації;
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— учасники конфліктів мають різний соціальний статус, і
цим визначається їх різна поведінка в конфлікті;
— різниця віку і життєвого досвіду породжує різну міру
відповідальності за помилки при їх вирішенні;
— через різне розуміння учасниками подій і їх причин вчи&
телю не завжди легко зрозуміти глибину переживань ди&
тини, а учневі – впоратися зі своїми емоціями;
— присутність інших учнів при конфлікті робить їх не
тільки свідками, а й учасниками; конфлікт набуває вихов&
ного змісту;
— професійна позиція вчителя в конфлікті зобов’язує його
взяти на себе ініціативу в вирішенні конфлікту і на перше
місце поставити інтереси учня;
— будь&яка помилка вчителя при вирішенні конфлікту по&
роджує нові ситуації та конфлікти;
— конфлікт в педагогічній діяльності легше попередити, ніж
успішно вирішити.
Ефективність педагогічного спілкування залежить від на&
явності у вчителя таких умінь:
— подати себе в спілкуванні з учнями;
— говорити і слухати;
— мовного і немовного контакту;
— пізнати власні індивідуально&психологічні особливості,
оцінити власний психічний стан;
— управляти власними емоційними станами;
— здійснювати сприймання і адекватне пізнання особис&
тості учня;
— контролювати стан афекту в себе та інших.
Культура педагогічного спілкування починається з само&
визначення позиції вчителя відносно до своєї ролі та її функцій.
Він повинен визначити, ким є для нього учень. Результативність
спілкування залежить від дотримання норм педагогічної етики,
від якостей особистості вчителя, рівня розвитку комунікативних
умінь.
Часто перед учителем можуть стояти проблеми розвитку
словникового запасу, особливостей свого професійного мовлен&
ня: виховання культури дихання, покращення дикції, навичок ви&
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разного читання і емоційності мови, робота над силою, висотою,
темпом мовлення. У вчителя завжди є можливість розвивати свої
комунікативні уміння, вдаючись до тренінгів спілкування,
індивідуальної та групової роботи.
Є три основні методики формування уміння спілкуватися:
1. Моделювання педагогічного спілкування (педагогічні
ігри).
2. Мікровикладання, коли для засвоєння кожного педа&
гогічного прийому проводяться мікроуроки з наступним
аналізом.
3. Використання чужого досвіду.
Виділяють такі етапи научіння спілкуванню:
1. Научіння спілкуванню характеризується розвитком здат&
ності до рефлексії, до усвідомлення власної поведінки в
спілкуванні.
2. Оволодіння умінням відчувати інтелектуальні, емоційні,
морально&вольові стани учнів, вміння зрозуміти іншу лю&
дину.
3. Розвиток здатності не тільки сприймати і установлювати
контакти, але й активно педагогічно впливати на учнів,
оволодіти способами впливів.
7
Психологічний клімат – емоційно&психологічна атмосфера
колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті
та ділові взаємовідносини членів колективу, що визначаються їх
ціннісними орієнтаціями, моральними нормами та інтересами. Це
комплекс психологічних умов, які сприяють ефективній ре&
алізації спільної діяльності та всесторонньому гармонійному роз&
виткові особистості в групі.
Основні характеристики психологічного клімату педа
гогічного колективу:
— задоволеність взаємовідносинами, процесом праці,
керівництвом;
— настрій, що переважає;
— взаєморозуміння по вертикалі;
— участь членів колективу в управлінні;
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— згуртованість;
— свідома дисципліна;
— продуктивність роботи.
Показники згуртованості педагогічного колективу:
Узгодженість функціонально&рольових очікувань (єдність
уявлень про те, що і в якій послідовності повинен робити кожен із
членів групи для реалізації спільних для всіх цілей);
Ціннісно&орієнтовна єдність (єдність установок і ціннісних
орієнтацій співробітників школи);
Колективіська ідентифікація (ставлення до своїх колег як
до самого себе).
Адекватне покладання відповідальності при успіхах і невда&
чах у спільній діяльності.

Запитання для самоконтролю

2. 2. Психологія навчання
1. Ядром цілісної структури особистості є:
а) мотиваційна сфера;
б) емоційна сфера;
в) пізнавальна сфера.
2. Головним завданням виховання є:
а) передати наявний досвід дітям;
б) формувати і розвивати особистість дитини ;
в) підготовити дітей до нових, вищих рівнів суспільних
відносин.
3. Першим ступенем самовиховання (за віковим кри&
терієм) є:
а) фізичне і вольове самовиховання;
б) моральне самовиховання;
в) професійне самовиховання.
4. Основною умовою цілеспрямованого впливу на осо&
бистість дитини є:
а) правильне сприймання вихователем особистості дитини;
б) спеціальна організація провідного виду діяльності;
в) уміння враховувати основні потреби дитини.
5. Групи, які несуть у собі найбільший виховний потенціал
для особистості, називаються:
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а) формальними;
б) референтними;
в) неформальними.
2.1. Психологія виховання і самовиховання як цілеспря
мованого процесу формування особистості
1. Научіння за імпринтінгом передбачає:
а) виникнення нових форм поведінки, як умовних реакцій
на початково нейтральний стимул;
б) автоматичне пристосування організму до конкретних
умов його життя з використанням практично готових з
народження форм поведінки;
в) набування людиною нового досвіду через засвоєння мо&
ви та спілкування.
2. Індуктивний спосіб викладання навчального матеріалу
характеризується тим, що:
а) дитина спочатку знайомиться з конкретними фактами, а
потім, шляхом їх узагальнення, приходить до наукового
поняття;
б) дитина знайомиться з системою теоретичних понять, а
потім приходить до їх конкретизації.
3. ООД означає (теорія поетапного формування розумових
дій):
а) виконання дій в матеріальній формі;
б) мотивація діяльності, план виконання;
в) виконання дій в плані голосної мови.
4. Діяльність людини, що спрямована свідомою метою за&
своєння певного досвіду, називають:
а) навчанням;
б) научінням;
в) учінням.
5. Мотиви, що спонукають людину до учіння, як до своєї ме&
ти, називають:
а) зовнішніми;
б) внутрішніми.
2.3. Психологія педагогічної діяльності і особистості вчи
теля
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1. Для авторитарного стилю спілкування вчителя з дітьми
характерні такі ознаки:
а) діти і дорослі діють самі по собі; відсутня дисципліна,
продуктивна взаємодія з учнями;
б) різкі вимоги, часто у грубій формі; погроза, похвала, по&
карання мають суб’єктивний характер;
в) вимоги педагога спокійні, діловиті; звертання при&
ятельське; спілкування завжди має особистісний підхід.
2. Перцептивні здібності вчителя визначаються:
а) здатністю педагога проникнути у внутрішній світ вихо&
ванця;
б) здатністю вчителя до безпосереднього емоційно&вольо&
вого впливу на учнів;
в) здібностю чітко висловлювати свої думки й почуття за
допомогою мови.
3. Репродуктивний рівень результативності діяльності вчи&
теля характеризується тим, що:
а) учитель може пристосувати свої повідомлення до особ&
ливостей аудиторії;
б) учитель може і уміє розказати іншим те, що знає сам;
в) учитель володіє стратегіями формування необхідної си&
стеми знань, умінь і навичок учнів за своїм предметом.
4. Основною метою оцінки вчителем знань учнів є:
а) інформувати учнів про їх успіх або неуспіх в конкретній
ситуації;
б) стимулювати і спрямовувати учбово&пізнавальну діяль&
ність учнів;
в) виражати думку вчителя про учня.
5. Окремі освітні, навчальні, розвиваючі та виховні впливи
становлять:
а) суть педагогічної діяльності;
б) її засоби;
в) її умови;
г) її результати.
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