
 



 



 



 



 

С. 20 

Мачушник О. Л. 

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ 

Активність – одна із основних характеристик особистості, яка полягає у 

здатності виступати джерелом змін у стосунках з оточуючим світом (на відміну 

від реактивності, коли джерелом є зовнішній стимул). У психології особистості 

активність розглядається насамперед у зв’язку з категоріями “діяльність” і 



“поведінка”. Активність – важлива характеристика діяльності і часто 

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

діяльністю. На думку інших вчених, активність не тотожна діяльності: 

“активність” є ширшим поняттям, яке включає поняття “діяльність” 

(О.В.Скрипченко) [5]; активність і діяльність відносно незалежні одна від 

одної, подібно тому, як знак, символ відносно незалежний від того, що ним 

позначається. На  думку О.П.Єлисеєва  діяльність [1] має предметний характер, 

вона предметна, а активність, на відміну від діяльності, має символічний 

характер, вона символічна. 

Потрібно вказати, що проблема активності особистості здавна цікавила 

вчених. Ідеалістична філософія і психологія розглядають активність людини як 

належну душі, свідомості іманентну властивість або як деяке породження 

вищої сили. Таку думку в давньогрецькій філософії сформулював Платон. Він 

вважав, що душа не відображає 
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реальний світ, а має в собі знання, які потрібно лише відтворити. 

Платонівське розуміння людини було взяте на озброєння у середні віки 

релігійно – філософською ідеологією, згідно якої все іде від бога. Схожі 

погляди про пасивність людини знаходимо у американських персоналістів 

(Флюелінг, Брайтман та ін.). Проте є і такі ідеалістичні теорії, які визнають 

особистість активною, але саму активність розглядають індетерміністично, 

тобто як би нічим не обумовлену. Р.Декарт ввів принцип детермінізму, згідно з 

яким організм пасивний, він лише реагує, відповідає на зовнішні впливи. На 

відміну від тварин, люди, володіючи розумом, активні. Саме розумом людина 

відрізняється від тварини, звеличуючись над  природою. Лише розум дає 

істинне знання. Таким чином, для пояснення активності людини Декарт 

вводить нематеріальну “мислячу субстанцію” і тим самим продовжує 

ідеалістичну лінію у трактуванні даного поняття. 

В наш час деякі західні фізіологи і психологи, які стоять на позиціях 

концепції психофізичного паралелізму також розглядають проблему активності 



особистості. Вони виділяють, з одного боку, організм і прості психічні явища, 

які розглядають як фізіологічні або підпорядковані їм прояви, а, з іншого боку, 

вищі психічні функції, які є незалежними від тілесного, іманентні сили, 

наділені активністю. На цих позиціях, наприклад, стоїть фізіолог Шерінгтон. 

Класичне вираження ця концепція отримала у Вундта, який ввів поняття 

апперцепції і принцип творчого синтезу для пояснення активності людської 

психіки. 

Деякі психологи активність пов’язували з інтелектуальними явищами 

(Р.Декарт, Е.Мейман), інші – з вольовими (Дільтей, Мюнстерберг, Лосський). 

Особливо велике розповсюдження у другій половині XIX ст. отримала так 

звана теорія свободи вибору, згідно  з якою людина робить те, що хоче, 

причому її дії нічим не мотивуються, крім “я хочу”, і не мають ніякої 

матеріальної основи. Теорія свободи вибору різко критикувалася видатним 

фізіологом І.М.Сєченовим [2]. 

Зауважимо, що на початку XX ст. ідея виховання в школярів активності і 

самостійності в навчанні належала до фундаментальних прогресивних ідей 

педагогіки. Зокрема, ще К.Д.Ушинський висловив думку, яка й нині є 

найважливішою для теорії і практики навчання : “Слід постійно пам’ятати , що 

потрібно передавати учневі не лише ті чи інші знання, але й розвивати в ньому 

бажання і здатність самостійно, без вчителя, засвоювати нові знання ”[6]. 

Активність особистості виявляється у спрямованості на певну діяльність і 

вибірковості у підборі засобів і способів поведінки та діяльності.  “Активність... 

– означає свідоме, вольове, цілеспрямоване виконання розумової чи фізичної 

роботи, необхідної для оволодіння знаннями, навичками, включаючи 

користування ними у подальшій навчальній роботі і практичній діяльності”. 

Численні дослідження, проведені відомими вченими психологами і педагогами 

(Л.В.Занковим, Г.О.Люблінською, Н.О.Менчинською, М.М.Скаткіним, 

М.І.Махмутовим, Т.І.Шамовою та іншими) показали, що лише активна 

діяльність самого школяра є запорукою його успішного розвитку. Пізнавальна 

активність має місце і під час засвоєння знань, і під час їх відтворення, 



закріплення. Пізнавальна активність супроводжує будь – яку самостійну дію, 

це, по суті, готовність (здатність і прагнення) до енергійного, ініціативного 

оволодіння знання- 
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ми, докладання вольових зусиль. У навчальній роботі самостійність 

виявляється в активності, спрямованій на набування, вдосконалення знань, 

оволодіння прийомами роботи [4].  

Г.С.Костюк визначав активність як здатність змінювати навколишню 

дійсність у відповідності до особистих цілей, потреб, поглядів. За 

В.О.Крутецьким, діяльність – це активність людини, спрямована на досягнення 

свідомо поставлених цілей, пов’язаних із задоволенням його потреб і інтересів, 

на виконання вимог до нього з боку суспільства і держави. 

У психолого – педагогічних дослідженнях визначені різні рівні розвитку 

активності у школярів [7] : 

- репродуктивно-наслідувальна  активність, за допомогою якої досвід 

діяльності однієї особи передається через досвід іншої. Засвоєння зразків 

людиною відбувається протягом усього життя, але рівень особистої активності 

недостатній; 

 - пошуково-виконавчій активності властивий більший ступінь самостійності. 

На цьому рівні треба сприйняти задачу і самостійно відшукати її розв’язування; 

 - творча активність є вищим рівнем, бо й саму задачу можна ставити 

школярам, а способи її розв’язування обирати нові, нешаблонні, оригінальні. 

У психолого-педагогічній науці досі ще немає єдиного підходу до 

визначення поняття “пізнавальна активність”. У працях багатьох вчених воно  

розглядається у тісному взаємозв’язку з поняттям “самостійність”. Деякі 

науковці вважають, пізнавальну активність формою виявлення самостійності 

(Махмутов М.І., Лемберг Р.Г., Половнікова Н.О.). А ось як взаємозв’язок цих 

понять визначає В.О.Крутецький : “... відношення між поняттями “активне 

мислення”, “ самостійне мислення” і “творче мислення” можна означати у 

вигляді концентричних кіл. Це різні рівні мислення, без яких кожне наступне є 



видовим у відношенні до попереднього, родового. Творче мислення буде 

самостійним і активним, але не всяке активне мислення є самостійне і не всяке 

самостійне мислення є творчим” [3]. 

Дослідження вчених підтверджують, що пізнавальна активність та 

самостійність школярів є найважливішою умовою успішності їх навчання й 

розвитку. Проведений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з 

проблеми пізнавальної активності особистості свідчить, що переважна 

більшість дослідників зосереджують свою увагу на вивченні пізнавальної 

активності у дітей шкільного віку, зокрема молодших школярів. Значно менше 

досліджені особливості прояву пізнавальної активності старшими школярами. 

Психологічних досліджень, виконаних на студентській молоді у вітчизняній 

науці майже немає. Хоча знання особливостей проявів пізнавальної активності 

у студентської молоді конче необхідні, оскільки пізнавальна активність 

великою мірою визначає якість підготовки майбутнього спеціаліста. Тому 

дослідження проблеми пізнавальної активності на контингенті студентської 

молоді є актуальним для психології навчання. 
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