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Зосередивши свою увагу на функцп учшня, 
а не на о с в т як такш, психолопчна теор1я i 
педагопчна практика змогли б зблизитися й 
збагатити одна одну. Я зовам не пропоную 
вщмовитися вщ вивчення осв^и в цiлому, але 
потреба в працях, зосереджених на проблемах 
учшня, назрiла давно. Отже, психопедагопка 
е використання теоретичних принцитв пси
холог! в практицi учшня [10, с.20]. 

Едвард Стоунс 

У статт1 дослгджуютъся витоки психологгчног педагогики, об 'ектом яког е ре
альна практика учшня - взаемодгя двох суб'ектгв педагоггчног ди - педагога й учня. Це 
единий надшний i найважливший спосгб використання психологгчног теори, на баз1 
яког формулюютъся загалът принципи учшня. Педагог, вибудовуючи свою практичну 
дЮ на науковш основi, привчаетъся тзнавати й перевiряти психологiчнi ^тини, а не 
приймати гх на вiру в готовому виглядi. 
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У 1984 рощ в московському видавницга "Педагогика", i3 передмовою 
Н.Тализшо1, i i науковим редагуванням i комеш^^ями, побачив с в ^ переклад книги 
професора Лверпульського ушверситету Едварда Стоунса "Психопедагопка. Психоло
гична теорiя i практика учшня". Предмет цього дослщження - "використання теоретич
них принцитв психологи в практищ учшня" [10]. Вчений стверджуе: "У межах цього 
шдходу я намагався розглянути деяю принциповi ще'1̂  психологи з огляду ']!хшх зв'язюв 
з учшням й вчителем i викласти деяю, можливо, корисни способи використання психо-
логiчних принципiв в учшни так, щоб ними могли скористатися в ч ш е п у своiи спiльнiй 
чи шдивщуальнш роботi" [10, с.22]. Засновником ще'1̂  теорii i практики учшня англш-
ський професор називае Л.С.Виготського. 

Психологична теорiя розвитку в учшни й вихованнi людини е единою умовою й 
засобом пошуку найнов^ниших пiдходiв до освiтнiх i виховних технологiй iз метою iх-
нього використання в осв^нш системi, у ']!хньому вдосконаленнi та поступi. Щоправда, 
яю б теорii чи методологи, дидактики й методики не пропонувалися, вони шчого не ва-
рти поза "iх величнiстю" - двома суб'ектами педагогiчноi дii, учителем i учнем. 1деться 
передусiм про головний предмет психопедагогики - процес ']!хньо'1̂  взаемоди. Тут почи-
наеться справжня жива педагопчна дiя як домшантна складова педагогiки, яка поки що 
не набула життевосп в украшськш педагогiчнiй науцi. 

Коли йдеться про стандарти осв^и, передусiм, мають бути розроблеш й доведенi 
до найвищих рiвнiв осмислення та практичного впровадження психолопчш засади та 
чинники учшня, згидно з iснуючими природними можливостями суб'екпв, особливос-
тями рiзновидiв ']!хнього досвiду: досвiду знань (iнтелектуального), досвщу емоцiйно-
почуттевого (афективного), досвiду вольових дш. Цi три психологiчнi категорп конти-
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шумш за змютовним об'емом, бо мають у своему цшсному виявi всi iншi психолоп-
чш чинники, е основною пiдвалиною освпи, складниками людського духу, л ю д с ь ^ ' 
дупл, iз ix закономiрною непiзнаванiстю кшьюсними математичними вимiрами. Але 
iснують вимiри процесуальнi, вiдтворюючi життевi митi людини. Педагогу сповна ix 
необxiдно шзнати через розумiння власно:!, особистiсноi психологи iз подальшим i i 
порiвнянням з психолопею кожного зi своix учшв. Лише це допоможе педагоговi ви-
користати псиxопедагогiку: у засвоеннi знань опанованих шкшьних i вузiвськиx дис-
циплiн; у прагненнi зробити процес учшня цкавим i бажаним, розвивальним i вихо-
вальним; у запропонуванш умов безконфлiктного спiлкування зi своiми учнями; у 
вилученнi з педагопчного лексикону термiна "важковиxовуванi", лiквiдувавши саме 
явище. Ц й iншi практичш проблеми, що постають перед педагогом, можуть у с т ш н о 
вирiшуватися лише iз застосуванням псиxологiчноi теорп й практики. 

Учителям, як показуе практика, необхщш у значно бшьшому обсязi фундамен-
тальнi й водночас прикладнi знання з психологи розвитку, учiння-виxовання д^ей, 
нiж вони одержали у ВНЗ. Необхщш вони як наукова основа в ixнiй повсякденнiй д ь 
яльност й дп. 

У життi школи здавна 30-х рокiв) збер^аються суперечливi ситуацп, коли двi 
науки, що становлять теоретичну основу методики учшня-виховання, - теоретична 
педагопка й психолопя, - не стiльки доповнюють одна одну, скшьки розмежову-
ються, не доторкаючись стльно до педагогiчноi дп вчителя, а з деяких питань н а в т 
суперечать одна однш. Страждае вiд цього передусiм учитель, який не знае, на що ж 
йому орiентуватися. Ц неузгодженост описали О.Петровський, В.Давидов та ш. 

У педагогiчному ВНЗ майбутнi вчителi (за винятком власне псиxологiв) одер-
жують недостатньо глибоку псиxологiю розвитку й учшня-виховання, обмежуючись 
лише коротким пропедевтичним курсом, що об'еднуе в однш навчальнш дисцишпш 
основи вiковоi й педагогiчноi псиxологii. Так виходить, що новi дослiдження психо-
логiв, не лише теоретичнi, але й експериментальш, якi пройшли експериментальну 
перевiрку, на практицi майже в у а х школах Украiни, (наприклад, система розвиваль-
ного навчання Ельконiна-Давидова) залишаються невщомими для бiльшостi вчителiв. 
Вихщ iз такого стану можливий лише шляхом зближення психологи не лише з теоре
тичною, але й практичною психолопею. Ця щея закладена у системi псиxологiчноi 
пiдготовки педагопчних кадрiв, що включае пропедевтичний, базовий орiентований 
на практику i теоретичний рiвень (розроблена О.Петровським i М.Ярошевським. Оде
ржала п р е м ^ Уряду РФ у сферi освiти в 1997 р.). 

Кожному вчителевi важливо знати ютину, що теорiя псиxологiчного розвитку 
особистосп чiтко окреслюе внутрiшнi закони розвитку пам'ят^ мислення, сприйман-
ня й уявлення, емоцш i почутпв, потреб i мотивiв, тощо. Водночас доречно зауважи-
ти, що теорiя розвитку псиxiки, на жаль, належить до тих, що не враховуються при 
складанш рiзниx практичних поабниюв для педагогiв. 

Серед управлiнцiв осв^ою, нерiдко й серед учителiв, побутуе думка, що психо
лопя розвитку не заважае практичнш осв^нш робот^ але й не потребуе 
обов'язковосп, оскiльки цi закони давно наукою встановлеш й закладенi в науково 
осмислеш методики учiння-виxовання. Передбачаеться, що вони автоматично реаль 
зуються в робо^ вчителя через методики. Насправдi все нами окреслене набагато 
складшше. 

По-перше, не все, що вщбуваеться в псиxологii людини, вiдоме наущ. Це зумо-
влюе значнi прорахунки у розумшш законiв розвитку засобами учшня-виховання. По
друге, практичш методики учшня-виховання не увiбрали в себе навпь малоi частки 
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вщкритих психолопчною наукою закошв, бо бшышсть "методичок" для вчителiв по-
будовано на постулатах емшрично1^ педагогiки (вiдповiдно до традицшно1^ дидактики 
Я.-А. Коменського), на кращих зразках практичного досвщу, на розумшш здорового 
глузду. 

№ ш науковi висновки педагопчно1^ науки й вшово1^ психологи, опублiкованi в 
малотиражних наукових журналах та збiрникаx статей, залежуються на бiблiотечниx 
полицях, припадають пилюкою. До того ж, в наущ й методищ працюють рiзнi люди, 
пiдпорядкованi навiть рiзним вiдомствам. Необxiдний час i вщповщна пiдготовка, 
щоб псиxологiчнi закони увшшли в практичне керiвництво вчителiв i виxователiв. 

Чи ж потрiбне для вчителя знання закошв розвитку психши дитини, щоб краще 
й якюш'ше навчати й виховувати сво1:х учшв? Звичайно, оскiльки навчально-виховний 
процес як суб'ектно-суб'ективна дiяльнiсть може стати ефектившшою, якщо врахову-
ватимуться об'ективнi закономiрностi псиxiки дитини, яку навчають, виховують. Ва-
жливо добре володiти основними навчально-виховними проблемами: вщ чого зале-
жить висока чи низька усшшшсть rid чи шшо1^ дитини; чи е висока устшшсть ре¬
зультатом хорошого розумового розвитку дитини, а низька, навпаки; чи залежать по-
казники усшшносп вiд дисциплiни, усидливостi, старанного зубршня, чи, навпаки, не 
любовi до не1̂ ? Отже, треба вмпи визначати реальний (актуальний, за 
Л.С.Виготським) iнтелектуальний рiвень розвитку дитини, щоб знати, що вщ не1̂  ви-
магати чи очiкувати. 

Бувае, що дитина розумово добре розвинена, схоплюе навчальний матерiал, лю
бить виршувати важю задачi й т. ш., але оцiнки в не1̂  рiзнi - вiд "задовiльно" до "вщ-
мiнно", тому що вона припускаеться помилок через неуважшсть, вiдволiкаеться вщ 
розповiдi вчителя, не любить долати труднощд, бо звикла до легкост сприймання на-
вчального матерiалу. Що робити з таким учнем, що саме у нього потребуе розвитку, 
тобто, яю псиxiчнi процеси розвивати i як? Зазвичай, до таких д^ей вчителi ставлять-
ся спокшно: вчиться нижче сво1:х можливостей? Ну то й що? Двшок же не мае. На-
справдi ж, втрачаеться потужний резерв розвитку здiбностей i творчо1^ особистостi. 
Шкода, що такий учень буде обшдений увагою вчителя через нехтування теорiею i 
практикою псиxiчного розвитку дитини. 1снуе внутрiшня еднiсть розвитку псиxiки i 
педагогiчного процесу. Пiдкреслюючи це, вщомий психолог С.Л.Рубiнштейн зазначав 
необxiднiсть розмежування психолопчного й педагогiчного пiдxодiв до розвитку осо-
бистостi. Якщо предмет психологи - це закономiрностi розвитку психши, то педагогi-
чний процес е умовою цього розвитку Якщо предмет педагопки складае специфiчнi 
закономiрностi учiння-виxовання, то псиxологiчнi процеси дитини на рiзниx вiковиx 
етапах розвитку е умовою, яку повинш враховувати педагоги. " Те, що для одтег науки 
е предметом, то для тшог еумовою" [9, с. 184]. 

Ось чому педагогам необхщно знати закони розвитку психши й керуватися ними 
для шдвищення якосп учшня своix учшв. Навчально-виховна ддяльшсть формуе й 
розвивае особиспсть дитини в мiру того, як учитель керуе дiяльнiстю й дiею дитини, 
а не пiдмiнюе ix. Розвивальна роль учшня не виступае явно, а завжди прихована фор-
мальними характеристиками усшшносп й поведшки у виглядi шкiльниx оцiнок. Щоб 
розiбратися в об'ективних законах розвитку психши, необxiдно знайти вiдповiдь при-
наймнi на два питання: 1) що е предметом розвитку, тобто, що розвивати? 2) як цей 
розвиток вщбуваеться, тобто, яю його закономiрностi? 

У людини з моменту народження й до глибоко!! старосп вщбуваеться закономiр-
ний й послщовний процес розвитку i i псиxiки, поступальне (лише iз окремими елеме-
нтами регресу) i в цiлому незворотне яюсне, кiлькiсне i структурне перетворення пси-
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xiчниx процеав, шшими словами - функщй псиxiки, виконуваних нею при взаемодп 
суб'екта з навколишньою дшсшстю. 1деться не про розвиток оргашчних передумов 
цих функцiй (нервово1^ системи, анатомо-фiзiологiчниx особливостей людини, що ви-
ражало б бiологiчний процес), а про розвиток самих псиxiчниx процеав, реально фу-
нкцiонуючиx в людськш дiяльностi (вiдчуття й сприймання, уваги й пам'ят^ мислен-
ня й уяви, мови й мовлення, емощй-почутпв й вол^, а також властивостей особистос-
тi (сxильностi, характеру тощо). 

Як вщбуваеться процес розвитку психши? Сказати, що психолопчнш наущ тут 
все вiдомо, буде помилкою, бо жодна наука не може сказати, що на сьогодн все вже 
зрозумшо й дослщжено у i i дослiдницькиx проблемах. Не настав, й невщомо, чи шви-
дко настане час ставити кшцеву крапку в цьому питанш. Проте iз багатьох аспектiв 
псиxiчного розвитку людини проведено плщш дослiдження i зроблено достовiрнi ви-
сновки, якi можна використовувати чи яю вже використовуються в навчально-
виxовнiй практицi. С цiкавi гiпотези, що вiдкривають шлях до подальших наукових 
пошукiв, перевiрениx i достовiрниx фактiв, що дозволяють дшти нових теоретичних 
висновкiв про закони розвитку психши, особливо про характер ix зв'язку з розвитком 
особистосп, особливо з i i вихованням (розвитком особиспсних якостей). С й багато 
шших проблем, за якими н а в т реальних гiпотез не розроблено. 

Психологична наука продовжуе шукати прихован вiд зовнiшнього спостережен-
ня внутршш меxанiзми розвитку людсько1^ псиxiки. На яю твердо встановленi зако-
номiрностi розвитку псиxiки можна зараз спиратися в навчально-виховнш практицi? 
Щоб вiдповiсти на це запитання, проаналiзйемо деякi данi сучасних псиxологiв. 

У свповш психологи е й продовжують розвиватися декшька рiзниx теорiй роз
витку психши. Вони вiдрiзняються залежно вщ того, як трактують структуру психши 
й умови, що визначають i i перетворення. Якщо говорити про бшышсть концепщй, то 
можна зазначити двi характерн особливостi. 

Перша - це положення про двi групи, вщ яких залежить розвиток психши: а) 
природнi задатки, тобто деяю iндивiдуальнi вродженi передумови, якi дають висхщ-
ний поштовх, чи, навпаки, вказують на його вщсутшсть, що заважае розвитковi пси-
xiчниx функщй; б) зовшшне оточення, в якому перебувае дитина (суб'ект) i вщ якого 
отримуе певнi стимули розвитку, чи, навпаки, якщо оточення не благополучне, то пщ 
його тиском розвиток уповшьнюеться (шмецький психолог В.Штерн i австро-
нiмецький К.Бюлер). Деяю психологи виокремлюють особливу, третю, групу чинни-
кiв - особистiсну актившсть, вiдмiнну вiд природних задаткiв (американський психо
лог Г.Олпорт). Незаперечнi позицп, - розвиток залежить вiд зовшшшх i внутрiшнix 
умов, i в цьому сена вони поза критикою. Пщ зовшшшм оточенням представники 
в а х псиxологiчниx напрямiв завжди мають на увазi дiючi в суспiльствi сощальш но-
рми i специфiчну культуру народу (американсью психологи К.Брунер, М.Мщ; швей-
царськi - Ж.Пiаже, К.Юнг; росшсью - Л.Виготський, його учш й послiдовники). 

Друге загальне положення притаманне бшьшосп теорiй псиxiчного розвитку -
положення про те, що юнують деяю унiверсальнi закони розвитку психши, якi 
об'еднують розвиток шдивща (онтогенетичний розвиток) i розвиток людського роду 
(фшогенетичний розвиток). Бiльш прозоро про це сказав американський психолог 
С.Холл у свош "теорп рекаштуляцп", згiдно з якою онтогенетичний розвиток психши 
окремоi дитини здiйснюе коротке, стиснуте у чаа , повторення властивостей iсторич-
них форм розвитку людства, тобто псиxiчний розвиток дитини в онтогенезi вiдтворюе 
фiлогенез людини як виду, людини взагалг Ця теорiя не мае широкоi пiдтримки. 
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Росшський психолог О.Леонтьев висунув концепт присвоення шдивщом сусш-

льного досвщу (60-т роки ХХ ст.): " Це процес, який мае СВО'М результатом вщтво-
рення шдивщом iсторично сформованих людських властивостей, здiбностей i спосо-
бiв поведiнки [6, с.544]. Таке вiдтворення передбачае, що "дитина здiйснюе по вщно-
шенню до нй таку практичну чи шзнавальну дiяльнiсть, яка адекватна (хоч, зрозумь 
ло, не тотожна) втшенш в них людськiй дiяльностi" [7, с. 113]. Це також визнання 
зв'язку розвитку психши з розвитком суспiльства, але воно не зб^аеться зi згаданою 
теорiею рекаштуляцп С.Холла. Розвиток О.Леонтьевим розглядаеться не як автомати-
чне повторення iсторичного процесу, а як процес його вщтворення в дiяльностi самоi 
дитини, але в дiяльностi лише адекватнш тiй, яка в юторп суспiльства сформувала цi 
властивостi, здiбностi й способи поведiнки людини. 

У росшськш псиxологiчнiй науцi проблематика розвитку психши розпочала ро-
зроблятися в 20-30-х рр. в межах ВГТЧИЗНЯНО'' психологи, а в подальшому - i на мате-
рiалi порiвняльноi психологи. До достовiрниx фактiв й теоретично доведених поло-
жень про закономiрностi псиxiчного розвитку належить орiентоване на практику тео-
ретичне положення Л.С.Виготського про залежнiсть розвитку вщ освiти, учiння. Це 
багаторазово доведено експериментально. Учшня повинно випереджати розвиток. У 
статт "Проблема учшня й розумового розвитку дитини" (1933/34 навч. рш) 
Л.Виготський стверджуе: "Учiння, яке орiентуеться на вже завершенi цикли розвитку, 
стае бездiевим iз погляду загального розвитку дитини, воно не веде за собою розви
ток, а само плететься в його хвосп. ...Всяке учшня е джерелом розвитку, життедай-
них процеав, я к без нього взагалi не виникають" [1, с. 386]. 

Л.Виготський вважав, що оскшьки псиxологiчний аналiз зв'язку учшня й розви
тку в о с в т звернений не в зовшшшсть, а у внутршшсть, остiльки в цьому сена, по-
дiбно до рентгешвського променя, вiн повинен "висвiчувaти вчителю, як в головi ко-
ЖНО'' дитини здiйснюються процеси розвитку, викликаш до життя ходою шкшьного 
учiння" [1, с.390]. Знання вчителем цього внутршнього генетичного зв'язку викла-
дання будь-якого предмета з дитячим розвитком дозволяе випереджати рiвень сього-
денних взaемодiй дитини, ставити й виршувати разом iз нею бшьш склaднi завдання. 
Це було принципово нове бачення проблеми розвитку. Бо тодд в с психологи й педа
гоги вважали, як, до реч^ педагопка й зараз вважае, що учшня повинно пристосову-
ватися до юнуючого рiвня розвитку дитини (дидактичний принцип доступносп). Iдеi 
Л.Виготського до ц ш пори не реaлiзовaнi в практищ учiння. I не тому, що помилковi 
чи не вiрнi. Пiсля гaнебноi постанови ЦК ВКП(б) (1936 р.), що оголосила "псевдонау
кою" педолопю, у межах працювало багато психолопв, дане положення Вигот-
ського знаходилося впродовж багатьох роюв незатребуваним, без руху й подальшого 
розвитку. I лише останшми десятилiттями воно стае порадником до дп в псиxологiч-
них дослщженнях процесiв учiння й розвитку (В.Давидов, Д.Ельконш та iн.). I все ж 
таки варто наголосити, що воно не стало провщним для практики учшня, в якш все 
ще продовжуе переважати згаданий дидактичний принцип доступносп, прямо проти-
лежний вказанш психолопчнш зaкономiрностi. Цей принцип, якщо його дотримува-
тися строго й послщовно, не стимулюе розвиток псиxiчниx процесiв, а скорiше галь-
муе його, оскiльки орiентуе на задоволення досягнутого, нащлюе лише на те, що вже 
е, а не на те, що ще повинно бути чи чого бажано досягти. 

У теорп розвитку психши Л.Виготському належить ще одна досить плщна, вi-
дома в а м психологам свпу домiнaнтнa щея "зони найближчого розвитку" як обгрун-
тування зв'язку учiння й розвитку. Це вщкриття Л.Виготського мае фундаментальне 
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значення для психологи учшня й розвитку, iз завидною простотою i водночас стро
гою докaзовiстю е зумовлюючим чинником залежност розвитку вщ учшня. 

У будь-якш дiяльностi дитини можна виокремити два рiвнi виконання одного й 
того ж завдання - самостшне виконання i виконання у с ш в р о б ^ н и щ в iз дорослим. 
Рiвень першого названий Виготським "актуальним рiвнем розвитку", а другий - "ще 
не зрших, але визрiвaючиx процесiв" i одержав назву "зона найближчого розвитку". 
Це поняття базуеться на ще'' першостi учiння в розвитку з урахуванням у а х його ви-
дiв iз рiзними видами якосп, у тому числi й НИЗЬКО''. Розвиваючи ще'' Виготського, 
представники його школи П. Гальперш i Д.Ельконiн зробили узагальнюючий висно-
вок: "Поза учшням немае розвитку. Учшня е формою розвитку" [2, с. 616]. 

Психолопчний смисл зв'язку учшня й розвитку полягае в тому, що учшня не то-
тожне розвитку, але зумовлююче на нього впливае. Учшня - процес мiж двома - тим, 
хто навчаеться i тим, хто навчае, а розвиток стосуеться лише кожного з них окремо: 
учень i вчитель розвиваються у сшльнш дп. Розвиток - не просте додавання знань i 
вмшь, a i'x психолопчне уведення в рiзновиди учшвського досвiду. 

Теоретичнi ще'' Л.Виготського про залежшсть розвитку вiд учiння не лише шдт-
вердились експериментально, але й були розвинут представниками його науково'' 
школи, зокрема О.Леонтьевим, О.Лурiя, Н.Тaлизiною, О.Запорожцем та iн. Теорiя ро-
звивального учiння В.Давидова конкретизуе, поглиблюе в учшш зону найближчого 
розвитку. Ця щея реaлiзуеться у формi спiльного з учителем виконання навчальних 
дiй учнями за спецально розробленою методикою. У нiй передбачеш пiзнaвaльнi на-
вчaльнi конфлiкти, що зумовлюють плщну дискусiю [3, с.311]. 

О.М.Леонтьев розглядае учшня як вид ддяльноеп, яка е одиницею життя, опосе-
редкованою псиxiчним вiдобрaженням. "Передуам, людина дiе по-людськи..., а лише 
пои"м в результaтi цього процесу людина починае й усвщомлювати по-людськи... 
Слово е лише необxiдною умовою цього" [4, с. 141]. "Дшльшсть - це процеси, яю ха-
рактеризуються психолопчно тим, що те, на що спрямований даний процес у щлому 
(його предмет), завжди зб^аеться з тим, об'ективним, що спонукуе суб'екта до дано'' 
дiяльностi, тобто мотивом" [4, с.288]. Не можна обшти увагою ще одне визначення: 
"Зпдно з даним нами визначенням ми називаемо ддяльшстю процес зумовлюваний... 
мотивом - тим, у чому стае предметною та чи шша потреба" [4, с.205]. В однш iз 
праць 1940 року знаходимо: "Перше, що мае бути визначеним серед рiзномaнiтниx 
форм людсько'' активност - це рiзнi типи складних дiяльностей, що зумовлюють... 
рiзнi форми вщношень людини до дiйсностi" [7, с.48]. 

Для педагога важливо усвщомлювати, що дiяльнiсть - завжди щлеспрямована 
багатоступенева актившсть людини. "Багатоступенева" - оскшьки включае в себе дп, 
повторно мотивовaнi, зумовлювaнi метою-завданням, що забезпечуе виконання осно¬
вно'' мети-мотиву. I, нарешт, оперaцiя вiдрiзняеться вщ дii тим, що вона визначаеться 
не щллю, а умовами, в яких наявна мета [7, с.49-50 ]. 

Педагогам дуже важливо вiдрiзняти дiяльнiсть вщ дii й операцп. Рiч у тому, що 
процес учшня й виховання в дiяльностi не можна спрощувати. Зокрема, участь дити
ни, шдлптка, юнака в дп й операцп повинна поступово доводити i'x до розумшня дiя-
льносп через дiю i дп - через оперaцiю. Усвiдомити дiяльнiсть без тако'' поступовостi 
неможливо. Дш не повинна iнспiрувaтися командою старшого, тиском педагога чи 
групи. В шшому випадку вона сприймаеться учнем поза всяким сенсом, просто як 
тимчасова необхщшсть. Учень сприймае себе як виконавця, якому не дано вибирати, 
а тому й вщповщати ш за що. Питання про сенс дп зовам не виникае, i психолопчно 
це зрозумшо, бо йдеться про сенс як про вщношення предмета (мети) дп до предмета 
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(мети) дiяльностi, а уявлення про дiяльнiсть вщсутне. В результат поведшка учня 
стае ситуативною, залежною вщ випадкових, часових збуджень, мотивiв, вiдповiдниx 
оперaцiям i дiям (частковим завданням, бо загальна мета вщсутня). Лише беручи 
участь в розгорнутш ддяльносп, що включае i планування дш та 'хню оргaнiзaцiю, i 
виконання завдань, i обговорення результатсв, i рiзномaнiтне спiлкувaння в референт-
нiй групi, учень одержуе доступ до усвщомлення i'i смислу. I лише на ц й основi в уч
ня можуть розвиватися смисловi утворювальш мотиви, цiннiснi ор"ентацп, i , в кшце-
вому результaтi, спрямовашсть особистостi. Отже, завдання учiння-виxовaння ддтей 
завжди мiстить завдання оргашзацп спещально:!, створено'' для ц ш мети дiяльностi, 
яку можна назвати педaгогiчно оргашзованою дiяльнiстю. 

Шлях до усвiдомлення сенсу дiяльностi у цiлому лежить, як правило, у практищ 
учaстi особистосп в основних ланках дiяльностi в плануванш, в оргашзацп дiй i учас-
тi в них, в обговорены" р е з у л ь т а т . Таким е основний "висхщний" шлях оволодiння 
смислом д1яльносп. Для особистосп зршо':1, з розвиненим р"внем лопчного мислення, 
можливий i зворотний шлях: вщ усвiдомленого смислу до реал"зацп оперaцiй та дш. 
У военнi роки люди, з якихось причин не залучеш до кадрово'' армп, оргaнiзовувaли 
aрмiю ополченщв, пaртизaнськi загони. Або сaмовiльно вщбували в ризиковaнi, на-
в"ть для ф1зичного життя, експедицп. До таких епiзодiв мае пряме вiдношення думка 
В.Франкла:"Сенс не лише повинен, але й може бути знайденим, i в пошуки сенсу лю-
дину скеровуе i'i совють". I дали "Ми живемо у вш розповсюджуваного все ширше й 
ширше почуття смислово'' втрати. У такий вш виховання повинно спрямовуватися на 
те, щоб не лише передавати знання, але й вигострювати совють..." [11, с.38-39]. 

О.М. Леонтьев вперше використав поняття "провщний тип д"яльносп", що ви-
значае розвиток психши дитини, у 1938 р. на пленарному засщанш науково'' конфере-
нцп i виклав пiзнiше у статт "К теории розвития психики ребенка" ("Советская педа
гогика", №4, 1944). У щй статп формулюеться головна щея про те, що "...кожна ста-
д"я псих"чного розвитку характеризуеться визначеним, провщним на даному еташ 
ставленням дитини до дшсносп, визначеним, провщним типом i'i ддяльносп. ... Тому 
треба говорити про залежшсть розвитку п с и х е и не вщ д1яльносп взaгaлi, а вщ про-
вщно':1 д"яльносп" [4, с.285]. Тут же назван й три основш ознаки цього типу д"яльнос-
r i . Провщну д"яльшсть можна визначити за такими параметрами: 

• це така д1яльшсть, у форм" яко'' виникають i всередиш яко'' диференщюються 
нов" види д1яльноеп. Так, наприклад, учшня в бшьш вузькому значенш цього слова, 
вперше з'являючись уже в дошкшьному вод, передуам виникае у гр1, тобто саме в 
провщнш на данш стад"'' розвитку д"яльносп. Дитина починае навчатися граючи. 
Провщна д1яльшсть - це така д"яльшсть, в якш формуються чи перебудовуються час-
тков" псих"чш процеси. Так, наприклад, у гр1 вперше формуються процеси активно'' 
уяви, в учшш - процеси абстрактного мислення; 

• це така д1яльшсть, вщ яко'' найближче залежать спостережуваш в даний перюд 
розвитку основш психолопчш змши особистосп дитини. Так, наприклад, дитина -
дошкшьнятко саме у гр" опановуе сощальш функцп - вщповщш норми поведшки 
людей... У такий спойб провщна д"яльшсть - це така д1яльшсть, розвиток яко'' зумо-
влюе найголовшшп змши в псих"чних процесах i психолопчних особливостях особис
тосп дитини на данш стад"'' i'i розвитку" [4, с.285-286]. 

Через 25 роюв, з часу наукового оприлюднення О.М.Леонтьевим сво'х наукових 
розробок теори д"яльносп, у журнал" "Вопросы психологии" вийшла стаття 
Д.Б.Ельконша "До проблеми перюдизацп псих"чного розвитку в дитячому вщГ' [12, 
с.6-20], в якш обгрунтовувався подш тишв провщно':! д1яльносп на дв" велик" групи. 
Теорiя i практикауправлшня сощалъними системами 2 '2013 39 



ПР0БЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦ11Р0ЗВИТКУ ПЕДАГ0Г1ЧН010СВ1ТИ  
Одна пов'язувалася з ор1ентащею в основних смислах людсько'' д1яльносп й опану-
ванш завдань, м о т ш в та норм взаемин м"ж людьми. При здшсненш ще'' групи д1яль-
ностей вщбуваеться переважно розвиток мотивацшно-потребшсно':! сфери. Друга гру-
па пов'язана, передуам, опануванням способ1в дш з предметами, ор"ентуванням у 
предметному с в т , розвитком штелекту, становленням дитини як компонента продук-
тивних сил сусшльства. 

С й mini точки зору щодо тишв провщних д"яльностей та i'x взаемодп 
(Л.ГБожович, Б.С.Братусь, А.В.Петровський, Д.I.Фельдштейн та ш.). Можна погоди-
тись авторською позищею О.В.Лшина про те, що "провщну д"яльшсть треба розг-
лядати як комплекс вщцв д"яльностей, жорстко не обмежений, але об'еднаний загаль-
ною ознакою - специф1чним сенсом ставлення до св1ту. Вважаемо, що цим сенсом у 
шдлптковому вод е соцально актуальна д"яльшсть у поеднанш з i'i демонстратившс-
тю, ор1ентащею на зовшшнього глядача, насичешстю стлкуванням. ...За певних 
умов у систему провщно':! д"яльносп пщлпкового перюду можуть увшти i навчання, i 
праця, i нав"ть гра, однак лише за умови, що щ види д1яльносп супроводжуються ви-
сокою мотиващею самоствердження, ор"ентащею на референтну групу, задоволенням 
самим процесом ддяльносп. У цьому ряду можуть поеднатися, залежно вщ ситуацп й 
способу оргашзацп, спортивна д"яльшсть i заняття мистецтвом, наукою, сустльно -
корисною працею й т. ш." [8, с.12]. 

Список лгтератури: 1.Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.,1991. 
2.Галъперин П.Я., Элъконин Д.Б. К анализу теории Ж.Пиаже о развитии детского мы¬
шления //Послесловие к книге Дж.Х. Флейвслла "Генетическая психология Жанна 
Пиаже". - М., 1967. 3. Давыдов В.В.Теория развивающего обучения. - М.,1997. 4. Ле-
онтъев А.Н. Избр. психологич. соч. - М., 1993. - Т . 1 . 5. Леонтъев А.Н. К теории разви
тия психики ребенка. - М.: Советская педагопка. - 1944. - №4. 6. Леонтъев А.Н. Про
блемы развития психики. - М., 1981. 7. Леонтъев А.Н. Философия психологии. - М., 
1994. 8. Лишин 0.В. Педагогическая психология воспитания. - М.: Институт педаго
гической психологии, 1997. 9. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. -
М.,1976. 10.Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обуче¬
ния. Пер. с англ. /Под. ред. Н.Ф.Талызиной. - М.: Педагогика, 1984. 11.Франкл В. Че
ловек в поисках смысла. - М.,1990. 12. Элъконин Д.Б. К проблеме периодизации пси
хического розвития в детском воздасте / Вопросы психологи. - 1971. - №4. 

Bibliography (transliterated): 1.Vygotskij L.S. Pedagogicheskaja psihologija. - M.,1991. 
2.Gal'perin P.Ja., Jel'konin D.B. K analizu teorii Zh.Piazhe o razvitii detskogo myshlenija 
//Posleslovie k knige Dzh.H. Flejvslla "Geneticheskaja psihologija Zhanna Piazhe". - M . , 
1967. 3. Davydov V.V.Teorija razvivajushhego obuchenija. - M.,1997. 4. Leont'ev A . N . 
Izbr. psihologich. soch. - M . , 1993. -T.1. 5. Leont'ev A . N . K teorii razvitija psihiki 
rebenka. - M . : Sovetskaja pedagogika. - 1944. - №4. 6. Leont'ev A . N . Problemy razvitija 
psihiki. - M . , 1981. 7. Leont'ev A . N . Filosofija psihologii. - M . , 1994. 8. Lishin O.V. 
Pedagogicheskaja psihologija vospitanija. - M . : Institut pedagogicheskoj psihologii, 1997. 
9. Rubinshtejn S.L. Problemy obshhej psihologii. - M.,1976. 10.Stouns Je. 
Psihopedagogika. Psihologicheskaja teorija i praktika obuchenija. Per. s angl. /Pod. red. 
N.F.Talyzinoj. - M . : Pedagogika, 1984. 11.Frankl V. Chelovek v poiskah smysla. -
M.,1990. 12. Jel'konin D.B. K probleme periodizacii psihicheskogo rozvitija v de-tskom 
vozdaste / Voprosy psihologi. - 1971. - №4. 

40 Теорiя i практикауправлтня сощалъними системами 2 '2013 



ПР0БЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦ11Р0ЗВИТКУПЕДАГ0Г1ЧН010СВ1ТИ 
UDC 159.9.:37.01 
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PSYCHOPEDAGOGY OF THE MOSCOW PSYCHOLOGICAL SCHOOL 

The article investigates the origins of psychological pedagogy, the object of which is 
real practice of learning as interaction between two subjects of teaching - a teacher and a 
student. This is the only reliable and important way to use the psychological theory on which 
formulates the general principles of learning. A teacher, building its practical act on a scien¬
tific basis, learns to recognize and examine the psychological truth, and not take it for grant¬
ed as a finished product. 

Key words: psychopedagogy, the Moscow school of psychology, training, history of 
psychopedagogy. 
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ПСИХОПЕДАГОГИКА МОСКОВСКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

В статъе исследуются истоки психологической педагогики, объектом которой 
является реалъная практика учения - взаимодействие двух субъектов педагогического 
воздействия - педагога и ученика. Это единственный надежный и важный способ ис-
полъзования психологической теории, на базе которой формулируются общие принци¬
пы учения. Педагог, выстраивая свою практическую деятелъностъ на научной основе, 
приучается узнаватъ и проверятъ психологические истины, а не приниматъ их на веру 
в готовом виде. 

Ключевые слова: психопедагогика, московская психологическая школа, обуче
ние, воспитание, история психопедагогики. 
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