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ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

В статті проаналізовані погляди науковців на природу пізнавальної активності та 

її особливості 

Проблема активності взагалі та пізнавальної зокрема здавна була предметом 

пильної уваги науковців різних галузей знань. Саме активність робить можливим 

засвоєння вже існуючих та створення нових знань, які відкривають людству нові 

можливості. Даній проблемі присвячений ряд праць зарубіжних та вітчизняних вчених 

філософського та психолого-педагогічного спрямування. Проте аналіз наукової 

психологічної літератури виявив, що й досі немає чітко окресленого визначення 

поняття пізнавальної активності. Практична та теоретична значущість цієї проблеми, її 



недостатня розробленість зумовили вибір нами даної теми. Ми вважаємо пізнавальну 

активність однією із найважливіших складових фахової підготовки спеціаліста будь-

якого профілю, показником, який визначає її якість. Особливо ж важливою вона є для 

психологів як представників групи професій типу "людина-людина", дозволяючи 

збувати необхідні нові знання у швидкоплинному інформаційному світі та бути 

готовими до кваліфікованої психологічної допомоги іншим. 

Завданням даної роботи є аналіз поглядів представників психологічної думки на 

природу пізнавальної активності. Визначаючи пізнавальну активність як складне 

психологічне утворення, ми намагаємося визначити її сутність та складові. 

Проблема активності людини успішно розроблялася в працях відомих 

психологів Б. Ананьєва, О. Леонтьєва, П. Блонського, Л. Виготського, О. Запорожця, 

О. Лурії, С. Рубінштейна, О. Смирнова. Досліджуючи це питання, психологи знаходили 

нові грані даного поняття. Активність є однією із основних характеристик особистості, 

яка полягає у здатності виступати джерелом змін у стосунках з оточуючим світом. У 

психології активність насамперед розглядається у зв’язку з категоріями "діяльність" та 

"поведінка". Виступаючи важливою характеристикою діяльності, активність часто 

трактується як її синонім. Тому деякі вчені фактично ототожнюють активність з 

діяльністю (В. Ковальов, В. Крутецький, В. Петровський). На думку інших вчених, 

активність нетотожна діяльності, вона є ширшим поняттям, що включає в себе менше 

за обсягом (І. Джидар’ян, О. Єлисеєв, О. Леонтьєв, Б. Ломов, О. Скрипченко, 

Д. Узнадзе), або ж визначають активність і діяльність як відносно незалежні одна від 

одної (К. Абульханова-Славська, В. Дружинін). 

Нам близька позиція К. Абульханової-Славської, яка, розглядаючи дані 

феномени, вказує на принципову відмінність активності й діяльності: "Діяльність 

виходить із потреби в предметі, а активність – із потреби в діяльності. Для діяльності 

залежність від предмета потреби буде безпосередньою (опосередкованою відповідно на 

рівні особистості її мотивами, волею і т.д.), а для активності – ця залежність 

опосередкована діяльністю. Можна сказати, що активність не тільки якісно притаманна 

самій діяльності, надає їй певного "забарвлення", але й структурно більш складно 

організована. Активність ніби визначає діяльність (з її структурами, функціями), 

мотиви, цілі, спрямованість, бажання (чи небажання) здійснювати діяльність, тобто є її 

рушійною силою". Активність ніби передує діяльності в часі, проте не тільки передує, 

але й супроводжує її протягом усього процесу втілення, надаючи їй найбільшу 

особистісну значимість [1]. 



За С. Рубінштейном, діяльність розглядається як специфічна для людини форма 

активності, спрямована на свідому перебудову світу. Найзначнішим для неї виступає 

мотив як спрямовуюча сила, що виходить з потреб та інтересів індивіда. 

Пізнавальна активність як чинник успішності особистості в різних видах 

діяльності привертає увагу багатьох дослідників. Вивчаючи дане явище, вчені 

намагаються пізнати його всебічно, використовуючи різноманітні критерії 

дослідження. Тому так багато підходів до вивчення пізнавальної активності, думок про 

сутність цього явища: це певний стан чи риса 
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особистості, характеристика діяльності чи умова її протікання, результат 

виховання чи умова розвитку. Такі розбіжності у висвітленні даного питання існують 

як в педагогічній, так і в психологічній науці. Значний вклад у вивчення питання 

пізнавальної активності внесли вчені-педагоги та психологи Д. Богоявленська, Л. 

Божович, Л. Виготський, П. Гальперін, Л. Головань, О. Запорожець, М. Ігнатенко, Г. 

Костюк, Р. Лемберг, О. Леонтьєв, Л. Лісіна, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, Н. 

Менчинська, В. Моляко, Н. Половникова, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, Т. Шамова, М. 

Шкіль, І. Якиманська та інші. 

У працях багатьох вчених поняття "пізнавальна активність" розглядається у 

тісному взаємозв’язку з поняттям "самостійність". Деякі науковці вважають 

пізнавальну активність формою виявлення самостійності (М. Махмутов, Р. Лемберг, 

Н. Половнікова). І. Лернер розглядає поняття "самостійність" як більш широке в 

порівнянні з активністю. Р. Лемберг відзначає, що будь-яка самостійна дія починається 

з виникнення бажання проявити власну активність. В. Лозова вказує, що самостійність 

ніби переводить пізнавальну активність з області бажання, прагнення діяльності до 

області реалізації потреб і бажань, які здійснюються в процесі пізнавальної діяльності. 

Т. Шамова пізнавальну активність розуміє швидше як відношення учня до змісту і 

процесу пізнання, а самостійність – як реалізацію цього відношення в дії, яка без 

активності відбуватися не може. О. Савченко, досліджуючи проблему формування 

пізнавальної самостійності у молодших школярів, розглядає пізнавальну активність як 

передумову розвитку самостійного мислення учнів. 

Основою пізнавальної активності виступають пізнавальні потреби, тобто 

потреби в набутті нових знань. Проблема формування пізнавальних потреб 

обґрунтована в працях психологів та педагогів (Б. Ананьєв, Л. Божович, Д. Вількеєв, 

П. Гальперін, М. Данилов, М. Добринін, В. Ільїн, І. Лернер, О. Матюшкін, 



М. Махмутов, Ю. Шаров та ін.). На думку О. Савченко, пізнавальна активність і 

пізнавальні потреби особистості є взаємопов’язаними, взаємозумовленими якостями. 

Г. Школьнік відзначає, що "пізнавальна потреба – не нестача знань, а властивість 

особистості відчувати потребу в них" [2]. Лише тоді, коли є необхідність, яка спонукає 

людину до діяльності, стимулюється і активність особистості. 

Широта застосування поняття пізнавальної активності, його недостатня 

визначеність та багатоплановість потребує подальших досліджень цієї проблеми. Як 

бачимо, авторами підкреслюється важливість пізнавальних потреб та мотивів для 

формування пізнавальної активності особистості. Тому наші дослідження 

стосуватимуться поглиблення уявлень про структуру пізнавальної активності, ролі 

раніше визначених дослідниками складових, а також віднаходження інших чинників, 

що впливають на становлення та розвиток пізнавальної активності на контингенті 

студентської молоді. 
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СОGNITIVE АCTIVITY ОF РЕRSОNАLIТY АS РRОВLEM ОF РЕDAGOGICAL 

In the article the ways of looking of scientist on nature of cognitive activity and its feature 

are analyzed. 
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