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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ІСТОРІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 
 

Категорія «процес навчання» розкривається у педагогічній науці на 
дидактичному та методичному рівнях. У дидактиці під процесом навчання 
розуміють складний соціокультурний процес, що спрямований на 
вирішення освітньо-виховних та розвивальних завдань навчання і включає 
велику кількість закономірних зв’язків і відносин, факторів різного 
підпорядкування, різної природи [1, с. 292]. Він є сукупністю послідовних і 
взаємопов’язаних дій учителя і учнів, спрямованих на свідоме засвоєння 
системи знань, умінь та навичок, на формування вмінь використовувати їх 
у житті, на розвиток самостійного мислення, спостережливості та інших 
інтелектуальних здібностей особистості, на оволодіння нею елементами 
культури розумової праці, формування основ світогляду [2, с. 22]. 

У сучасних вітчизняних авторів процес навчання визначається як 
спеціально організована діяльність учня, для прискореного опанування 
людиною основами соціального досвіду, накопиченого людством, як 
цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої здійснюється 
формування у школяра наукових знань, способів діяльності, емоційно-
ціннісного і творчого ставлення до оточуючої дійсності відбувається за-
гальний розвиток дитини [3, с. 208; 2; 4]. При цьому основними структур-
ними елементами (компонентами [2, с. 22]) процесу навчання як соціально-
педагогічної системи визначаються мета навчання, зміст освіти, методи 
навчання, організаційні форми, реальний результат [3, с. 209]. Педагогічні 
закони виявляються в об’єктивних, необхідних, загальних і суттєвих 
зв’язках і залежностях між цілями, змістом, і методами навчального проце-
су і його результатами, що проявляються у змінюванні знань, умінь, пере-
конань і поведінки учнів [2, с. 23]. Суть процесу полягає у тому, що 
соціокультурний досвід у його різноманітності, багатомірності і складності 
перетворюється у знання, вміння, навички учня, в ідеали і якості 
особистості, що створюється і розвивається, у її інтелектуальний розвиток, 
світогляд і культуру [2, с. 21]. 

В методичній науці процес навчання історії традиційно 
розглядається як спільна діяльність учителя та учнів, спрямована на досяг-
нення мети навчання (О. Вагін, Є. Вяземський, П. Гора, Ф. Коровкін, 
Т. Ладиченко, І. Лернер, П. Лейбенгруб, В. Мисан, О. Пометун, А. Стрєлова, 
М. Студенікін, О. Степаніщев, О. Удод та ін.). При цьому під процесом 
навчання також розуміють важливий, складний, багатомірний і 
закономірний процес суспільного життя, в якому приймають участь багато 
факторів (компонентів), що взаємопов’язані і взаємообумовлені [5, с. 8]. 

До цих факторів відносять: 1) соціально значущі цілі шкільної 
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історичної освіти; 2) зміст навчання; 3) організацію навчального процесу; 
4) пізнавальні можливості учнів; 5) результати навчання. Ці головні факто-
ри (компоненти) процесу навчання історії в школі є об’єктивними, 
постійно присутніми складовими навчального процесу. Але при цьому во-
ни не є незамінними, з огляду на те, що являються історично обумовлени-
ми соціокультурним середовищем, у якому вони розвиваються і існують 
[6, с. 62]. 

Таким чином, процес навчання історії у науково-методичній традиції 
розглядається як складний педагогічний процес, що характеризується 
єдністю і взаємозалежністю головних його компонентів: мети, змісту, 
методів, засобів, форм навчання, пізнавальних можливостей учнів, 
результатів (Л. Алексашкіна, В. Андрєєв, В. Беспалько, Л. Боголюбов, 
Є. Бондаревська, П. Гора, Ф. Коровкін, М. Студенікін, А. Степаніщев, 
А. Хуторський та ін.). Аналогічну позицію щодо визначення поняття «про-
цес навчання історії» через єдність, взаємозв’язок і взаємозалежність усіх 
його компонентів (мета навчання, зміст освіти, форми, методи, засоби нав-
чання, пізнавальні можливості учнів та результати навчання) займають і 
вітчизняні вчені: Т. Ладиченко, О. Пометун, Г. Фрейман та інші. 

У державній освітній програмі України «Освіта» визначено 
стратегічну мету освіти: «розвиток людини як особистості та найвищої 
цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, виховання високих моральних цінностей, формування грома-
дян, здатних на осмислений суспільний вибір, збільшення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення 
народного господарства кваліфікованими робітниками, фахівцями» [7]. 
Вирішення цього завдання невід’ємно пов’язано із самовизначенням кож-
ного вчителя щодо таких теоретично важливих питань. 

У філософсько-психологічній літературі існує понад 70 визначень 
особистості й більше 25 визначень її структури, тому лише шляхом 
порівняльного аналізу можна виявити серед них ті, які зможуть допомогти 
нам у розв’язанні нашої проблеми визначення теоретичних засад побудови 
особистісно зорієнтованого навчання історії в школі. 

Відповідно до марксистських концепцій особистості критерієм її ви-
значення є соціальні якості людини. Аналіз літератури вказує на те, що ви-
значення особистості в теорії марксизму пов’язано з розумінням під 
особистістю саме «засобів існування й здійснення соціальних якостей» 
людини [8, Т. 20, с. 242]. Конкретними формами виявлення соціальності як 
головної риси особистості ці філософи вважали діяльність, спілкування, 
свідомість. За марксистською теорією, особистість є носієм соціального. 
При цьому індивід стає особистістю шляхом набуття соціального досвіду, 
який ним інтеріоризується в процесі діяльності й спілкування. Умовою на-
буття цього досвіду є спільна діяльність з іншими індивідами, у процесі 
якої він виступає в певні соціальні відносини, які формують його як 
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особистість. Отже, соціальна якість людини визначає природу особистості, 
є способом її буття й життєдіяльності, що виявляються в таких соціальних 
формах, як діяльність, спілкування і свідомість [8]. 

Педагогічна теорія й освітньо-виховна практика радянських часів, 
спираючись на марксистське розуміння особистості, створили ефективну 
систему шкільної освіти, у тому числі й історичної, яка відповідала потре-
бам командно-адміністративного суспільства. Матеріалістичний підхід до 
розуміння особистості в умовах єдиної ідеологічної спрямованості 
історичної освіти тих часів забезпечили високий рівень розвитку 
методичної науки і, відповідно, ефективність педагогічної практики викла-
дання історії в школі. 

Щодо розвитку свідомості, педагогічною й методичною науками в 
70–80-і роки минулого століття були засновані нові підходи до побудови 
навчального процесу, розроблено теорію й широко опрацьовано практику 
розвивального навчання (Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, 
Д. Ельконін, Л. Занков, М. Махмутов, І. Лернер, М. Скаткін та ін.); на цій 
основі було розроблено систему проблемних завдань з історії для різних 
класів (Н. Дайрі, Ф. Горелік, П. Лейбенгруб, І. Лернер). В історичній освіті 
пошуки були спрямовані на вирішення проблем розвитку саме історичної 
свідомості учнів. Отже, марксистське визначення й розуміння сутності 
особистості десятиліттями визначало напрям наукових пошуків 
педагогічної й методичної науки, на багато років забезпечило 
методологічну основу їх розвитку. 

Теоретичною основою психолого-педагогічних і методичних 
досліджень кінця ХХ століття став діяльнісний підхід, представники якого 
(Б. Ананьєв, Л. Буєва, І. Кон, О. Леонтьєв, Г. Смирнов та ін.) визначали 
діяльність як засіб розвитку особистості. Спілкування як інша форма на-
буття учнями особистісних і соціальних рис та якостей досліджувалося в 
межах педагогічної теорії про «виховання в колективі» (А. Деркач, 
І. Іванов, А. Макаренко, Р. Побєдоносцев, В. Тихомирова, В. Філонов, 
С. Харченко та ін.), а зараз визначається у межах розробки і дослідження 
технології інтерактивного навчання (О. Пометун, Л. Піроженко та ін.). При 
цьому визначаються форми, методи, прийоми, засоби розвитку особистості 
в процесі взаємодії парної, групової та колективної взаємодії. 

Соціальні обставини, в умовах яких розвивається сучасна методична 
наука в Україні, спонукають до пошуку нових концептуальних засад роз-
витку шкільної історичної освіти. З цією метою ми здійснили аналіз 
наукової літератури, у якій представлено погляди західних філософів – 
гуманістів, персоналістів, екзистенціалістів. 

Уперше людина як особистість була розглянута представниками 
класичної німецької філософії Г. Гегелем, І. Кантом, І. Фіхте, які в якості 
основної ознаки особистості визначили духовні якості людини. 

У філософії І. Канта стверджується абсолютна цінність кожної 
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особистості, тому що «головний предмет у світі – це людина, адже вона 
для себе – своя остання мета». За І. Кантом, саме «духовна» людина є 
особистістю. Кант наголошував, що якби всі люди чинили так, щоб їхня 
поведінка збігалася із загальною метою людства, то саме цим способом 
можна було б досягти найвищої досконалості. При цьому філософ ставить 
питання: «Де ж шукати цю досконалість? Виходячи з цього можливо 
сподіватися на його досягнення?». І сам відповідає: «Ніде, окрім вихован-
ня...». Щодо навчальної діяльності, то І. Кант вважав, що «навчання 
досвідом є основою всього». Дитину не слід учити більше того, ніж вона 
може спостерігати сама й знаходити підтвердження у своєму досвіді. Нав-
чання за допомогою розповіді вже допускає наявність понять і міркувань. 
Навчання за допомогою доказів розуму слід будувати залежно від віку. 
Спочатку воно повинно бути тільки емпіричним, а докази бути «не 
апріорними, а опрацьованими досвідом». [10, с. 310]. 

Інші представники класичної німецької філософії, виявивши дуальну 
природу людини, стверджували, що людина належить до двох світів: при-
родного й розумово сприйманого. Та його частина, що належить до 
свідомого сприйняття світу, і є особистістю. Так, значущою для розвитку 
категорії «особистість» була ідея І. Фіхте про те, що особистість 
установлюється шляхом рефлексії. Відповідно до його поглядів, «Я – 
свідомість», тобто «буття особистістю», виникає тільки в тому випадку, 
коли людина починає пізнавати себе. При цьому потреба в самопізнанні 
виникає в неї саме тому, що людина знаходиться серед інших людей, які їй 
протистоять. Завдяки цьому вона усвідомлює себе «особистістю серед осо-
бистостей» [11, с. 36]. І. Фіхте стверджував, що особистість сама є причи-
ною власного розвитку. Людина повинна створювати себе, тому що це 
відповідає її природі [11, с. 50]. Значущість свідомості і самосвідомості не 
тільки для індивідуального, але і суспільного життя підкреслював 
М. Хайдеггер. Людина як істота, здатна до свідомості й самосвідомості, є 
«хранителем» усього земного, «пастирем» буття [12, с. 26]. 

Для нашого дослідження дуже цікавими, з цього приводу, є 
філософські погляди М. Шелера, основоположника німецького антропо-
центризму. Він відзначав, що людина, яка тільки свідома, не є особистістю. 
Для особистості необхідна не тільки свідомість, але й самосвідомість. На 
його думку, особистість існує тільки там, де людина переживає й 
усвідомлює себе як того, хто здійснює пізнавальні, вольові, емоційні акти 
свідомості [13, с. 132–154]. М. Шелер дотримується тієї точки зору, що 
кожна особистість є те, існування якої має абсолютну цінність само по 
собі. За М. Шелером, людина є істотою, яка підноситься над собою й над 
усім життям. Особистість абсолютна, єдина і є мікрокосмом. При цьому 
М. Шелер розкриває суть людини через єдність її фізичної й духовної 
«інстанцій», у якій плотському потягу – природному феномену життя, 
протистоїть дух, який, наситившись енергією природного потягу, 
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спрямовує людину до звершення вищих цінностей [13, с. 132–154]. Вихо-
дячи з цих позицій, філософ наголошує, що суспільні відносини повинні 
бути такими, щоб стати умовою для здійснення особистості. Вихід цих 
філософських думок у практику педагогічної діяльності дозволяє дійти 
висновку, що якщо ми бажаємо вплинути на розвиток і становлення 
особистості, то повинні створити для цього відповідне середовище, напов-
нене позитивним досвідом успішної діяльності, свідомого спілкування, 
людських стосунків, захоплюючими подіями, сильними почуттями. У 
світлі культурологічного підходу епіцентром освіти є вільна людина, здат-
на на особистісну самодетермінацію у спілкуванні і з іншими людьми, і з 
самою собою, і з культурою [13, с. 59]. Співзвучними, у деякому розумінні, 
з представленою вище позицією, є погляди Едмунда Гуссерля. 

У кінці ХIХ – першій половині ХХ століття виникає нова 
філософська течія – екзистенціалізм, представники якої (М. Бердяєв, 
С. К’єркегор, М. Марсель, Л. Шестов, К. Ясперс, та ін.) об’єктом своїх 
філософських міркувань роблять людину й смисли її життя. Ознакою буття 
особистості ці філософи визнають пошуки Бога, «відкриття Бога» в собі. 
Цей процес «відкриття Бога» дозволяє людині знайти втрачений сенс свого 
існування у світі, знайти правильні основи життя й поведінки. Так, 
К. Ясперс пише, що Бог є тією обставиною, завдяки якій «Я» знаходжу ос-
нову для власного вибору. Аналогічну позицію займає М. Марсель, який 
стверджує, що «бути – означає бути у дорозі». При цьому він розуміє сенс 
власного шляху, сенс життя як прагнення людини до Бога. Близьке до цьо-
го визначення розуміння особистості ми знаходимо в П. Сорокіна – 
російсько-американського філософа й соціолога початку ХХ століття. 
Приймаючи в цілому запропоновану З. Фрейдом структуру особистості, 
П. Сорокін представив іншу інтерпретацію «Над-Я». Він визначив його як 
над-свідомість. Над-свідомість, за П. Сорокіним, – це сфера абсолютних 
моральних законів, які становлять зміст базових цінностей і норм, джерело 
яких є в релігійній свідомості людини. Таким чином, структура 
особистості (за П. Сорокіним) має такі елементи. Значну частину займає 
«Воно» (несвідоме), вище за нього знаходиться «Я» (свідомість), яке 
розгортається у всьому різноманітті суспільних відносин, а ще вище зна-
ходиться сфера над-свідомості («Над-Я») – сфера зв’язку людини з Абсо-
лютом, з Богом, завдяки якому здійснюється інтеріоризація людиною аб-
солютних духовних цінностей [486]. 

У кінці ХХ століття філософсько-релігійний погляд на сутність 
особистості був продемонстрований польським філософом К. Войтилою, 
більш відомим як папа Іоанн Павло Другий. За його твердженням: «Бог 
знайшов нас гідними того, щоб з кожним з нас об’єднатися» і у зв’язку з 
цим, людина як особистість, абсолютно необхідна й безмежно значуща для 
всесвіту. Як бачимо, ці філософи – М. Бердяєв, К. Войтила, П. Сорокін – 
головною ознакою особистості висувають привласнення нею абсолютних 
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духовних цінностей людства, які складають зміст релігійної або 
аксеологічної свідомості. 

Цікава точка зору на структуру особистості висловлена в книзі 
вітчизняних учених В. Ільченка і В. Шелюти «Феномен сакрального в 
історико-культурному просторі» (К., 2002). Аналізуючи погляди на роль 
серця в душевно-духовній будові людини, висловлені представниками 
українсько-російської філософської православної думки (В. Даль, 
Б. Вишеславець, Г. Сковорода, П. Флоренський, П. Юркевич), автори до-
ходять висновку про те, що в православній традиції серце – орган сакраль-
ний, через який здійснюється містичний, духовний зв’язок з 
багатовимірним Божественним світом і Богом. За рахунок цього зв’язку 
«очищується серце», спілкування з Богом випрямляє й «створює» 
особистість (П. Флоренський). Серце є центр любові, а любов є вираз 
якнайглибшої сутності особистості. Таким чином, центр особистості є 
любов, тобто прагнення, тяжіння, поривання, а не холодне інтелектуальне 
споглядання. Любов є справжня суть вільної особистості, оскільки любов є 
завжди вільне обрання та вільне призволення... Серце є також орган збаг-
нення. Воно осягає багато чого, що недоступно інтелекту, осягає 
«святість» (сакральність), красу, цінність. Але збагнення – це акт свободи, 
тому серце є центр свободи. Тільки так можна пояснити, що з серця вихо-
дять як добро, так і зло, як ненависть, так і любов. Єдність збагнення й 
свободи, знання й любові найповніше виражає сутність серця – органа, 
який розкриває людині відчуття її зв’язку з Богом. (К. Вишеславцев) [530; 
114; 204, с. 265–273]. Отже, сакральне розуміння будови особистості 
розкриває адекватні механізми її становлення. 

Протилежну точку зору щодо людини займають інші 
екзистенціалісти, серед яких ми назвемо М. Хайдеггера і Ж. Сартра. Вони 
відкидали Бога, відокремлювали людину від нього й утверджували ідею 
повної індивідуальної відповідальності людини за власний вибір, за те, що 
вона відчуває, думає, здійснює. 

М. Хайдеггер уводить поняття «справжнього» й «несправжнього 
існування». Справжнє життя, відповідно до переконань М. Хайдеггера, це 
мужність узяти на себе відповідальність за всю правду про власне 
існування. Справжня людина – це людина, яка не сприймає ніяких визна-
чень свого існування ззовні та завжди відкрита тому новому, вільному, 
нічим не зумовленому рішенню, яке протистоїть навіть попереднім влас-
ним рішенням й думкам. Але джерело цієї свободи рішення та повноти 
відповідальності полягає в чіткому розумінні людиною того, що вона є 
«ніщо», покинута у світ долею. Переживши власну самотність, 
приреченість на смерть, людина стає дійсно вільною. На переконання 
філософа, єдиним орієнтиром, яким може керуватися індивід, є голос його 
власної совісті [504, 505]. 

У сучасній філософії також відомі позиції, у яких особистість 
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представляється через «Я». Так, на думку деяких авторів, в основі «Я» мо-
же лежати тільки свобода, тобто можливість вибору себе, вибору себе та-
кого, який слідує шляхом певної цінності, зробивши її установкою свого 
життя. «Я» є направленість, що звертається до самої себе. Ставлення до 
цінності, при цьому, є визначальним для «Я» як для душевно-духовної 
цілісності. «Я» визначається як живе життя тієї цінності, що лягла в основу 
душі людини й проступає в ній як її специфічний сенс [6, с. 92–96]. 

По-своєму вирішує проблему В. Франкл. Філософська позиція ви-
датного психолога нам так само цікава, як і його психологічні узагальнен-
ня. Він у своїх роботах не вживає поняття «особистість», а оперує 
категорією «людина». Сутність людини характеризується в нього також і 
тим, що вона «відкрита світові». Бути людиною, стверджує В. Франкл, 
означає виходити за межі самої себе. «Бути людиною – означає завжди бу-
ти спрямованою на щось або на когось, віддаватися справі, якій людина 
себе присвятила, людині, яку вона любить, або Богові, якому вона слу-
жить». Але при цьому В. Франкл не заперечує єдність людини як її го-
ловну істотну ознаку, на відміну від тих філософів і психологів, які 
виділяють у природі людини різні шари, різні рівні: тілесне, душевне, ду-
ховне (М. Шелер, Н. Гартман). Він зауважує: «Я б хотів тут визначити лю-
дину як єдність всупереч різноманіттю» [16, с. 48–51]. Разом з іншими 
екзистенціалістами В. Франкл вважає людину істотою, яка прагне до 
цінностей, орієнтованою на сенс. При цьому людина приймає моральні 
орієнтири не заради чистої совісті, а заради людини, або заради доброї 
справи. Будучи вільною, людина є істотою, яка вільно ухвалює рішення. А 
в рішенні вже міститься те, за що вона й проти чого вона: об’єктивний 
світ сенсу і цінностей... [16, с. 115–116]. 

На думку В. Франкла, здійснюючи сенс свого життя, людина 
здійснює тим самим саму себе. Ці твердження філософа для побудови 
особистісно орієнтованого навчання історії в школі набувають особливого 
значення, оскільки показують значення пошуку сенсу й особистісних 
ціннісних орієнтирів для процесу зростання і становлення особистості. 

Таким чином, у філософських поглядах М. Бердяєва, А. Гелена, 
І. Канта, Е. Муньє, Г. Плесснера, І. Фіхте, В. Франкла, М. Хайдеггера, 
М. Шелера та ін., ми бачимо ту позицію щодо особистості та її місця в 
суспільному й приватному житті, яка відповідає ідеям антропоцентризму 
та окреслює шляхи побудови такого навчального процесу, який би в якості 
свого головного орієнтира, мети та цінності висував особистість дитини. 

Якщо проаналізувати всі ці філософські погляди з метою виявлення 
ознак особистості, то до таких ми можемо віднести: свідомість і 
самосвідомість, духовність (І. Кант, Г. Гегель); соціальні якості людини, 
які виявляються в діяльності, спілкуванні, свідомості (К. Маркс, 
Ф. Енгельс, В. Ленін); самосвідомість і самоцінність особистості, 
суб’єктність, яка здійснюється самопізнанням через пізнання навколишнь-
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ого світу, світу культури (Е. Гуссерль, М. Шелер); відчуття єдності з Бо-
гом, з Абсолютом (М. Бердяєв, К. Войтила, С. К’єркегор, М. Марсель, 
П. Сорокін, Л. Шестов, К. Ясперс); «справжня людина» здатна до власного 
вибору, витоки якого вона шукає тільки в собі, у голосі своєї совісті, мета 
особистості – «бути собою» (М. Хайдеггер, Ж. Сартр), людина вільна у 
виборі рішення, але ці рішення завжди містять сенси і цінності, на 
реалізацію яких ця людина спрямована, які розкривають ставлення цієї 
людини до справи, до інших людей, до Бога (М. Бердяєв, В. Франкл, 
П. Флоренський). 

Виходячи з вищесказаного, ознаки особистості, на нашу думку, слід 
шукати по-перше: у соціальних якостях індивіда, які виявляються в його 
діяльності, спілкуванні, свідомості; по-друге: у тих духовних цінностях та 
сенсах буття, які людина сповідає та які позначаються в її особистих вибо-
рах, відносинах, ставленнях і переживаннях; по-третє: в її самосвідомості, 
самовизначенні, у власному образі, у «Я-концепції», що реалізуються й 
утілюються в її вільному, свідомому, відповідальному виборі думок, 
вчинків, почуттів. 

Отже, відповідно до представлених вище наукових поглядів ми ста-
вимося до людини як до найвищої цінності буття й розуміємо, що вона для 
себе є власною метою. Умовою здійснення особистості на шляху самови-
раження, самовдосконалення, саморозвитку, самоподолання, як стверджує 
С. Подмазін [17, c. 130–132], завжди є реалізація себе або в діяльності, або 
у взаєминах, або в служінні, тобто «вихід за свої межі». У зв’язку з цим, 
особистісно орієнтоване навчання, на нашу думку, є загальним для учнів 
та вчителів процесом самотворення, самоусвідомлення, самоствердження, 
самопізнання, самовипробовування, самоорієнтації тощо, коли всі учасни-
ки процесу йдуть єдиним шляхом – шляхом до власної особистості. При 
цьому вчителі та учні знаходяться на різних етапах цього шляху, але ж 
орієнтир у них єдиний – самовдосконалення та саморозвиток власної 
особистості. Таким чином, завдання виховувати особистість не може бути, 
на нашу думку, конкретною дидактичною метою, а є лише орієнтиром для 
побудови навчально-виховного процесу. Ось чому тип навчання, про який 
йдеться, називаємо особистісно орієнтованим і вважаємо його таким, що 
найбільшою мірою відповідає сучасним потребам освіти. 
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