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У статті втілено намір висвітлити питання про врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів 
під час вивчення літератури в школі. Аналізуються пізнавальні психічні процеси, зокрема сприймання, 
пам’ять, мислення, уява. Вказується, що вони діють на кожному етапі розвитку людини не безсистемно, а 
в певній системі. Школярі спроможні засвоїти лише те, до чого в них вироблена готовність, а вона є виявом 
їхнього загального розвитку. Доступність навчального матеріалу з літератури визначається співвідношенням 
вимог, що ставляться перед школярами, і рівнем розвитку їхніх можливостей. Запам’ятовується на уроці 
літератури найкраще те, що підкріплюється інтересом, емоційною схвильованістю.
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Постановка проблеми. Сучасному суспіль-
ству необхідна активна особистість, яка 

самостійно і творчо мислить, має високу куль-
туру розумової праці, володіє способами само-
пізнання, саморозвитку. Україна повинна мати 
в новому поколінні активних у розумовій пізна-
вальній діяльності та високодуховних громадян. 
Це актуальне питання розглядається у націо-
нальній доктрині «Освіта» (Україна ХХІ століт-
тя), де зазначається, що головною метою укра-
їнської системи освіти є створення умов для 
розвитку і самореалізації кожної особистості як 
громадянина України, а також у Законі Укра-
їни «Про загальну середню освіту» стверджу-
ється, що завданням загальної середньої освіти 
є формування особистості учня, розвиток його 
здібностей і обдарувань. Звідси виникає питання 
розвитку розумової активності учнів у навчаль-
но-виховному процесі. Важливим джерелом ви-
рішення цієї проблеми є навчальний матеріал із 
вивчення літератури в школі.

Вивчення літератури – це організована вчите-
лем пізнавальна робота школярів, що передбачає 
діяльність цілого ланцюга пізнавальних психічних 
процесів – сприймання, пам’яті, мислення, уяви, 
уваги тощо. Усвідомлюючи, що навчання літера-
тури можливе на основі розвитку мислення учнів, 
їхньої уваги, пам’яті, умінь сприймати та аналізу-
вати художні твори тощо. Ці процеси досліджує 
педагогічна психологія. Вона допомагає визначити 
найбільш ефективні прийоми і форми навчання, 
обґрунтувати систему роботи учителя-словесника 
з урахуванням індивідуально-психологічних осо-
бливостей учнів на уроках літератури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
з теми. Проблема врахування індивідуально-
психологічних особливостей учнів та оцінювання 
їх ефективності під час вивчення літератури не 
знайшла широкого висвітлення у працях вітчиз-
няних науковців, а тому є безумовно актуальною. 
Епізодично цієї проблеми торкаються дослідники 
Л. Виготський, П. Гальперін, Г. Костюк, В. Ку-
дрявцев, Н. Менчинська, С. Рубінштейн, Н. Тали-
зіна, А. Щербаков та інші. 

За основу дослідження покладено концепти 
психологів, зокрема Г. Костюка, який стверджує, 
що як риса особистості активність проявляє 
себе в енергійній ініціативній діяльності, праці, 

в навчанні, громадському житті, різних галузях 
творчості; С. Рубінштейна, який зазначає, що мо-
тивами пізнавальної діяльності людини є потре-
би, інтереси, погляди, ідеали; Л. Виготського про 
роль психологічних функцій людини на кожному 
етапі її розвитку; В. Лозової, яка підкреслює, що 
інтелектуальна активність особистості пов’язана 
з якостями її розуму і залежить від його глибини, 
гнучкості, критичності, доказовості, самостійнос-
ті, логічності; слід урахувати концепт П. Якоб-
сона: запам’ятовується найкраще те, що підкрі-
плюється інтересом, емоційною схвильованістю. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Актуальність даної теми зу-
мовлюється відсутністю ґрунтовних досліджень 
щодо врахування індивідуально-психологічних 
особливостей учнів при вивченні літератури 
в школі. Учителю літератури потрібно орієнту-
вати школярів на образне сприймання й осмис-
лення художніх творів, до того ж пам’ятаючи, 
що в кожному віці є свої психолого-педагогічні 
особливості навчально-пізнавальної діяльності 
вихованців, свої можливості, на які словесник не 
може не зважати на уроці літератури.

Мета статті: аналізувати діяльність психіч-
них процесів у школярів, що слід ураховувати 
під час організації вчителем пізнавальної діяль-
ності учнів на уроках літератури.

Виклад основного матеріалу. Вивчення лі-
тератури в школі – це організована вчителем 
пізнавальна робота школярів, що передбачає ді-
яльність цілого ланцюга пізнавальних психічних 
процесів – сприймання, пам’яті, мислення, уяви, 
уваги тощо. 

При цьому розуміється, що «сприймання – 
це процес прийому інформації із зовнішнього 
середовища через аналізатори у пам’ять, мис-
лення (розумова діяльність), це процес взаємо-
дії суб’єкта з об’єктом. Сприймання неможливе 
без участі центрів пам’яті (зберігання нейронами 
слідів подразнень) та запам’ятовування (виник-
нення зв’язків між нейронами)» [1, с. 30].

Подача інформації з усіх можливих каналів 
сприймання із включенням механізму мислення 
дозволяє істотно підвищити стійкість інформа-
ції, записаної в пам’яті інтелекту. Тому процес 
пізнання буде активнішим, якщо правильно ор-
ганізувати роботу механізмів сприймання й мис-
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лення. У дітей підліткового віку мислення займає 
чільне місце в навчальному процесі.

Учителю літератури потрібно орієнтувати 
школярів на образне сприймання й осмислен-
ня художніх творів, до того ж пам’ятаючи, що 
в кожному віці є свої психолого-педагогічні осо-
бливості навчально-пізнавальної діяльності ви-
хованців, свої можливості, на які словесник не 
може не зважати під час вивчення художнього 
твору на уроці літератури. Повнота сприймання 
художньої літератури залежить не тільки від ін-
дивідуальних та загальних вікових особливостей 
учнів, а також від часу, в який він живе. 

На думку П. Якобсона, художнє сприймання 
завжди є осмисленням, тлумаченням, розкрит-
тям змісту. «Воно ніяк не може бути обмеже-
не тільки до любування лише фарбами, звука-
ми, словом, що звучить, це тільки один ступінь 
сприйняття, який буде збідненим, суто формаль-
ним. Якщо цим обмежитися – людина лишається 
сліпою до того, що «…виражають звуки, форми, 
фарби, слова» [9, с. 43].

Навчання лише тоді буде ефективним, коли 
воно передує розвиткові. Тоді воно породжує 
й спонукає до життя цілу низку функцій, що пе-
ребувають на етапі дозрівання в зоні найближ-
чого розвитку. У цьому й полягає найголовніша 
роль навчання. Літературний розвиток стає плід-
ним тільки тоді, коли вчитель веде навчання та-
ким чином, ніби перед ним учні трохи старші, 
ніж це є насправді, педагог у викладанні «захо-
дить» уперед і саме завдяки цьому «веде гене-
зис» за собою.

У зв’язку з поступовим ускладненням змісту 
та способів пізнавальної діяльності навчання змі-
нюється протягом усього шкільного віку дітей. За-
своєння учнями нових знань сприяє змінам у їх 
навчальній діяльності та психіці. Дитина розви-
вається, виховуючись і навчаючись. Завдання 
вчителя в тому, щоб формувати особисті психічні 
властивості учнів, їхні здібності, риси характеру. 
Неоднакові на різних етапах розвитку та в різних 
індивідів особливості психічних процесів (сприй-
няття, пам’ять, уява тощо) не лише виявляють-
ся, а й формуються під час самостійної діяльності 
дитини, за допомогою якої вона під керівництвом 
вчителя активно залучається до життя колективу, 
засвоює правила та оволодіває знаннями, здобу-
тими у процесі історичного розвитку пізнавальної 
діяльності людства. Здібності та характерологічні 
особливості школярів, що формуються під час ге-
незису і на основі задатків як передумов розвитку 
особистісних рис дитини, є не лише передумовою, 
а й результатом її діяльності; їхній розвиток не 
лише виявляється, а й здійснюється.

У психолого-педагогічній літературі уміння 
розглядаються як успішне виконання певних 
дій чи складної діяльності із застосуванням пра-
вильних прийомів, способів. Уміння навчатися 
складається з пізнавальних дій, що необхідно 
було засвоїти, здобути. Зокрема готовність до 
пошукової діяльності передбачає здатність шко-
лярів до швидкого відбору потрібної інформації, 
уміння виділити головне, поставити запитання, 
пов’язати відоме з невідомим. Звичайно, пізна-
вальні дії (знання) необхідні не тільки для тео-
ретичної, а й для практичної діяльності. «Зна-
ння поза діями не існують. Без діяльності учнів 

учитель не зможе досягти поставлених цілей», – 
підкреслює Н. Тализіна [2, с. 16]. Уміння включає 
як загальні, так і специфічні види пізнавальної 
діяльності. Перед тим, як стати засобами засво-
єння, ці види пізнавальної діяльності повинні за-
своїти самі учні. Це пов’язано з тим, що розвиток 
діяльності відбувається не шляхом розгортання 
готових, закладених, успадкованих здібностей, а 
шляхом засвоєння досвіду, накопиченого попере-
дніми поколіннями. При цьому велике значення 
має те, як його навчають, тому що правильне по-
єднання теоретичної і практичної діяльності веде 
до формування різноманітних здібностей, інак-
ше – заважає їхньому становленню. 

Здібності – характеристика індивіда щодо 
психічних явищ, які зумовлюють успішність його 
діяльності. Вони не зводяться до знань, умінь, 
навичок школярів, хоча й виявляються саме че-
рез них. Здібності – це ті психічні явища, які є 
підґрунтям для компетенції учнів. Формуються 
вони в дитини під час оволодіння тим змістом ма-
теріальної і духовної культури, техніки, науки, 
мистецтва, які засвоює молода людина у процесі 
навчання [3, с. 416]. Знання – необхідна умова ак-
тивізації мислення. Вони змінюють особистість, 
допомагають самоутверджуватися.

Передумовою для розвитку здібностей є ге-
нетично зумовлені задатки. Водночас, біологічно 
успадковані властивості людини не визначають 
її здібностей. У мозку наявні не ті чи інші спе-
цифічні людські здібності, а лише можливості до 
формування цих здібностей. Ще відомий філо-
соф Г. Сковорода виголосив сміливу ідею приро-
довідповідного виховання й навчання. Сьогодні це 
питання досить актуальне: учитель повинен ви-
явити в дітей здібності та нахили й розвивати їх 
у відповідному напрямку. Але не тільки вчитель 
повинен знати здібності й задатки своїх учнів, а 
й школярі повинні вміти виявляти їх самостійно, 
тобто здійснювати самоконтроль, давати само-
оцінку, аналізувати власні пізнавальні й прак-
тичні дії у процесі навчальної діяльності. Така 
робота впливає на розвиток здібностей у дітей. 
Отже, за спостереженнями Л. Фрідман та І. Ку-
лагіної, рівень розвитку здібностей залежить від 
таких «чинників: якості наявних знань та вмінь 
(правильні або хибні, досконалі або недосконалі 
тощо), ступеня їх об’єднання в єдине ціле; при-
родних задатків людини, якості вроджених не-
рвових механізмів елементарної психічної діяль-
ності; більшої чи меншої «тренованості» мозкових 
структур, що беруть участь у здійсненні пізна-
вальних і психомоторних процесів» [8, с. 104].

Якщо учень розуміє на доступному для нього 
рівні обґрунтування тих операцій, що він опано-
вує, то їхнє вивчення має певне значення для 
його розвитку. А якщо ж за допомогою багатора-
зових вправ школяр навчається робити ті чи інші 
операції, не усвідомлюючи їх логіки, це не спри-
яє його загальному поступу. «Розуміння завжди 
являє собою процес пізнання нового, невідомого 
за допомогою вже відомого. Тільки спираючись 
на вже пізнане, учні можуть розв’язувати нові 
пізнавальні завдання, оволодівати ще непізна-
ним», – зауважує Г. Костюк [4, с. 16].

Певну складність для осмислення, розуміння 
виучуваного матеріалу учнями має встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків і залежностей, що 
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часто не сприймається шляхом простого спосте-
реження, а розкривається за допомогою мислен-
ня, воно виявляється у двох видах – конкретно-
му та абстрактному, у методиці літератури – це 
образне й логічне мислення (художнє й понятій-
не). Логічне мислення – пізнавальна, теоретич-
на діяльність, що полягає у створенні наукових 
понять, оперуванні ними й практичному засто-
суванні. Художнє й понятійне мислення мають 
свої особливості, але вони завжди знаходяться 
в тісній єдності, тому їх не можна ні розривати, 
ні протиставляти.

Під час сприймання художнього літературно-
го твору образне й понятійне мислення завжди 
взаємодіють, тому що виникнення образів та збу-
джених ними емоцій супроводжуються роботою 
думки, результати якої оформляються в певні 
судження, нерідко умовиводи, узагальнення, аб-
страгування, поняття. Це допомагає учню зрозу-
міти творчий задум митця, ідею його твору. На 
основі вражень від прочитаного художнього тво-
ру школяр висловлює ставлення до зображеного. 

Уміння учнів узагальнювати знання забез-
печує орієнтування в навчальному предметі, без 
чого самостійний пошук неможливий. У зв’язку 
з цим виникає проблема вибору шляхів узагаль-
нення знань. Одним із прийомів узагальнення 
пізнавальної діяльності є діалог між словесником 
і учнями класу. 

Вищим ступенем розвитку мислення в шкіль-
ному віці є мислення узагальнене діалектичне, 
спрямоване на пояснення літературних явищ, за-
кономірностей розвитку літературного процесу.

Представники теорії змістового узагальнен-
ня (В. Давидов, Д. Ельконін та ін.) експеримен-
тально доводять, що цей шлях узагальнення при 
дотриманні умов доступний уже в молодшому 
шкільному віці [2, с. 398]. Проте, на наш погляд, 
теорія змістового узагальнення більш прийнят-
на для середньої та старшої ланки шкільного 
навчання, оскільки, починаючи із 5 класу, учні 
переходять до систематичного вивчення основ 
наук, що потребує від них «психічної діяльнос-
ті вищого рівня: глибоких узагальнень і доказів, 
розуміння складніших абстрактних відношень 
між об’єктами, формування відокремлених по-
нять» [3, с. 262]. Вимоги вищого рівня відпо-
відають більшим пізнавальним можливостям: 
у підлітковому віці, як відзначають психологи, 
спостерігається швидкий розвиток абстрактного 
мислення. Таким чином, онтогенетичний розви-
ток абстрактного мислення школярів створює 
необхідні передумови для побудови навчальних 
предметів, у тому числі й української літерату-
ри, на основі загальних понять, закономірностей, 
правил. Унаслідок цього значно зростають мож-
ливості для формування пізнавальної активності 
школярів, тому що з самого початку вони засво-
юють узагальнюючі системні знання, якими про-
стіше оперувати для здобуття нових. Окрім того, 
узагальнені знання, створюючи цілісне уявлення 
про навчальний предмет, виконують прогностич-
ну функцію, дають можливість учням самостійно 
визначати близькі й далекі цілі своєї діяльності, 
оцінювати успішність просування вперед. 

Словесник спрямовує пізнавальну діяльність 
на те, щоб одержана й опрацьована інформа-
ція у мисленні школяра була збережена в його 

пам’яті. «Пам’ять – закріплення, збереження 
в мозку того, що відбувалося в минулому досвіді 
людини…» [6, с. 117]. Потім «добуті із запасів зна-
ння» можна застосовувати на практиці. Пам’ять 
підлітка розвивається у тісному зв’язку з розви-
тком мислення та мовлення. Якщо учень розуміє 
про що говориться, то він може встановити логіч-
ні зв’язки, досить легко пригадає почуте. 

Основними процесами пам’яті є 
запам’ятовування, збереження, відтворення і за-
бування. Відомо, що процес запам’ятовування 
прямо залежить від характеру діяльності учня на 
уроці і вдома. Наприклад, при підготовці домаш-
ніх завдань учні використовують суто механічне 
запам’ятовування – багаторазове читання й май-
же дослівне переказування. Тут основну роль 
відіграє словесник, який створює відповідну ат-
мосферу, вказуючи на те, що треба запам’ятати 
назавжди, а що достатньо просто взяти до ува-
ги. Учитель для цього спеціально організовує 
діяльність учнів за допомогою численних при-
йомів запам’ятовування, тобто за мнемонікою, 
що в перекладі з грецької означає «мистецтво 
запам’ятовування». Можна назвати цілу систе-
му прийомів, що допомагають запам’ятовувати 
і збільшують обсяг пам’яті. Пам’ять – творчий 
процес переробки інформації. Все зайве має від-
кидатися. Тому забування – важлива функція, 
а не негативний процес. Педагог повинен знайти 
таку межу, де б два процеси (запам’ятовування 
і забування) працювали разом. Не слід переван-
тажувати дитячу пам’ять дрібницями, застосо-
вувати важкі мнемонічні схеми. 

Дослідження показали, що запам’ятовується 
найкраще те, що підкріплюється інтересом, емо-
ційною схвильованістю. «Твір мистецтва зі світом 
його образів, ідей, думок, – підкреслює відомий 
психолог П. Якобсон, – залишається мертвим для 
людини, якщо вона на нього дивиться з байду-
жістю, якщо він нічого не говорить її «розуму 
і серцю…» [9, с. 39]. Саме емоційна пам’ять на-
дає можливість зберігати емоції та почуття. Зміс-
том емоційної пам’яті є не самі по собі почут-
тя, а емоційно забарвлені події, що відбувалися 
в минулому. Учитель готує психіку дітей, ство-
рює сприятливі умови для заучування матеріалу. 
Отже, перш ніж подати ту чи іншу інформацію, 
учитель повинен викликати відповідну емоцію 
в учня і потурбуватися про те, щоб «ця емоція 
була пов’язана з новими знаннями» [1, с. 175-176]. 
Сильні емоції залишають у пам’яті найглибші слі-
ди. Коли до почуттів додати ще життєвий досвід, 
емоційна пам’ять тільки зміцниться. 

На уроках літератури школярі запам’ятовують 
кожен емоційний епізод, виявляючи при цьому 
різні асоціації. У цей час створюються уявні об-
рази, народжується тонкий процес духовного 
єднання учня-слухача з письменником та вчи-
телем-читцем. У цьому процесі виникає актив-
на співпраця учнів і вчителя на ґрунті уявлених 
ними образів, картин, бо «уява – …внутрішня 
активність, за допомогою якої (індивід) здійснює 
випереджувальне відображення дійсності, роз-
ширює виднокруг свого життя» [5, с. 322]. Така 
уява називається відтворюючою. Б. Степанишин 
відзначив, що «без неї не може бути адекватного 
сприйняття ідейного змісту літературного твору, 
а значить, і аналізу його» [7, с. 78-79]. 
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Отже, відтворюючу уяву потрібно розвивати, 

тим самим буде забезпечено повноцінне сприй-
мання художньої літератури. Важливою базою 
розвитку відтворюючої уяви є постійне збагачен-
ня мови учнів, засвоєння ними засобів художньої 
виразності, виховання в них потреби адекватно 
сприймати художні образи, а також цілеспря-
мована система (процедурність) певних видів 
роботи, що стимулюють пізнавальну активність 
школярів, тобто активізують знання й уміння 
глибоко проникати в художні деталі, відтворю-
вати образний зміст художнього твору, зрозумі-
ти багато художніх прийомів, особливо тих, що 
відзначаються наочністю і яскравістю. 

Успішний навчальний процес з літератури 
можливий тоді, коли словесник добре знає індиві-
дуальні особливості уваги своїх учнів. Відомо, що 
увага – не самостійний психічний процес, а лише 
неодмінна умова успішного протікання у психіці 
таких процесів, як мислення, запам’ятовування 
тощо. Щоб школярі міцно й надійно засвоїли на-
вчальний матеріал, увага повинна бути зосеред-
жена, цілеспрямована і стійка. Завдання вчителя 
привчати учнів до все сильнішого й тривалішого 
зосередження уваги, адже саме в ній виражається 
ставлення учнів до навчання. Без урахування цієї 
психологічної категорії всі зусилля, спрямовані 
на розвиток пізнавальної активності школярів, 
будуть даремними. Увага – це «форма психічної 
діяльності людини, що виявляється у її спрямо-
ваності й зосередженості на певних об’єктах при 
одночасному абстрагуванні від інших» [6, с. 173]. 
Увагу відрізняють властивості, що мають індиві-
дуальний характер: певний рівень концентрації 
(зосередженості), стійкості й цілеспрямованос-
ті, «переключення», обсягу, розподілу. У процесі 

реальної діяльності властивості уваги виконують 
різні функції й перебувають між собою в різних 
відношеннях. Учитель повинен навчити учнів пра-
вильно керуватися цими властивостями. Увага є 
необхідною умовою ефективної діяльності люди-
ни, запорукою успішного пізнання. Вона удоско-
налюється, стає більш організованою, керованою 
завдяки раціональному добору й поєднанню мето-
дів та прийомів викладання літератури, правиль-
ній організації активності учнів, оптимальним для 
певного класу темпам навчання.

Висновки. Таким чином, у кожному віці учні 
мають свої психолого-педагогічні особливості на-
вчально-пізнавальної діяльності, свої можливос-
ті, на які ми не можемо не зважати, організову-
ючи вивчення художнього твору, будуючи урок 
літератури. Діти підліткового віку дуже енергій-
ні, розсудливі, люблять сперечатися, доводити 
й обґрунтовувати свої думки. Значущість пси-
хологічної характеристики учня в роботі вчите-
ля велика. Будь-яка цілеспрямована активність 
суб’єкта повинна мати внутрішню мотивацію. 
Вироблення цієї мотивації – одне з перших за-
вдань психіки. Як показує дослідження, словес-
нику важливо знати індивідуальні особливості 
окремих психічних процесів, зокрема відчуття, 
сприймання, уваги, пам’яті, мислення, емоцій, 
уяви своїх учнів. Без знання індивідуально-пси-
хологічних особливостей школярів успішний на-
вчальний процес з літератури неможливий. Ві-
домості психологічної науки про пізнавальний 
мотив, інтерес, складники мислительного проце-
су, плідні моделі засвоєння знань і вироблення 
вмінь та навичок інтелектуальної праці є під-
ґрунтям для фахової системи розвитку пізна-
вальної активності школярів.
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УЧИТЫВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
УЧЕНИКОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ

Аннотация
В статье осуществлена попытка осветить вопрос об учитывании индивидуально-психологических осо-
бенностей учащихся при изучении литературы в школе. Анализируются познавательные психические 
процессы, такие как восприятие, память, мышление, воображение. Указывается, что они действуют на 
каждом этапе развития человека не бессистемно, а в определенной системе. Школьники имеют воз-
можность усвоить то, к чему они уже подготовлены, а подготовленость есть выражением их общего 
развития. Доступность учебного материала определяется соотношением требований, которые ставятся 
перед учениками, и уровнем развития их потенциала. Запоминается на уроке литературы лучше то, 
что подчеркивается интересом, эмоциональным возбуждением.
Ключевые слова: индивидуально-психологические особенности, литература, психические процессы, вос-
приятие, память, воображение, мышление, інтерес, эмоциональное взбуждение, активность личности.
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СONSIDEATION OF INDIVIDUAL-PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PUPILS 
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Summary
In the article deals with the question about consideration of individual-psychological peculiarities of pupils 
during studies of literature the schools is incarnated. The cognitive psychological processes, specifically 
perception, memory, thinking, imagination are analyzed in it. Their function on each stage of development 
the person not system, and in this system is indicated. Schoolchildren able assimilate only that, it in theirs 
develop of readiness, and it is expression his general development. The accessible of educational material 
is determined of correlation requirements, they propose before schoolchildren, and a level of development 
theirs possibilities. Remember on the lesson of literature is the best, it support by interest, emotional agitate.
Keywords: individual-psychological peculiarities, literature, psychological processes, perception, memory, 
thinking, imagination, interest, emotional agitate, activity of person.


