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Тема. Суть процесу навчання 

Мета. Ознайомити студентів із сутністю процесу навчання, особливостями 

навчання як виду пізнавальної діяльності,  двохстороннім характером процесу 

навчання, структурою процесу навчання, дати поняття про функції процесу  

навчання, структуру діяльності вчителя в навчальному процесі. психолого-

педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів, навчати 

визначати етапи засвоєння знань, розвивати вміння формувати та розвивати 

пізнавальні мотиви. 

План 

1. Навчання як вид пізнавальної діяльності.  

2. Двохсторонній характер процесу навчання. 

3. Структура процесу навчання. 

4. Функції процесу навчання. 

5. Протиріччя та рушійні сили процесу навчання. 

6. Формування та розвиток пізнавальних мотивів. 

Базова література: 

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. - С. 261-269. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – С 78-90 .                                
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обучения. – 576 с. 
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1. Навчання як вид пізнавальної діяльності.  

Народна педагогіка про процес навчання  

Наука не пиво: в рот не віллєш. Нема науки без муки. Гарно того вчити, хто 

хоче знати. Доки не намучишся, доти не научишся.  

 

Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття 

«навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, 

використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під 
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керівництвом учителя на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального 

процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям «процес навчання» 

розуміють взаємодію учителя й учня.  

Методологічною засадою процесу навчання є наукова теорія пізнання, яка 

вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності 

пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої 

дійсності, умови істинності пізнання.  

 

Пізнання — процес цілеспрямованого відображення об'єктивної реальності у 

свідомості людей.  

 

Процеси навчання і наукового пізнання мають спільні риси. Обидва 

спрямовані на пізнання істини, об'єктивної дійсності. І навчання, і пізнання 

здійснюються за схемою: живе спостереження об'єкта навчання чи пізнання—

осмислення істотних властивостей, особливостей, зв'язків цього об'єкта—

застосування здобутих знань на практиці чи в навчанні або перевірка 

здобутого у процесі пізнання знання на практиці. Навчання можна вважати 

специфічною формою пізнання об'єктивної дійсності, набуття суспільного 

досвіду. Спільність між навчанням і науковим пізнанням у тому, що вони 

спрямовані на пізнання законів і закономірностей об'єктивного світу.  

Між процесом навчання і процесом наукового пізнання існують і певні 

відмінності. Передусім на всіх рівнях навчання об'єктивно не відкриваються 

нові знання. Учні засвоюють уже пізнані істини. Водночас відбувається 

дослідження об'єкта пізнання. Під час засвоєння знань сам об'єкт може бути 

представлений наочним або словесним зображенням. Важливо те, що на 

пізнання певних явищ чи процесів людство витратило десятки й сотні років, а 

учень під час навчання засвоює такі знання впродовж року. Якщо у процесі 

пізнання здобуваються тільки нові знання, то навчання, крім засвоєння цих 

знань, передбачає формування вмінь і навичок. Зрештою, практика у пізнанні 

є критерієм істини, в той час як у навчанні перевіряти істинність знання нема 

потреби. Тут практика допомагає краще зрозуміти й засвоїти навчальний 

матеріал.  

У школі важливо й необхідно домагатися того, щоб учні навчилися свідомо 

користуватися формами і прийомами пізнавальної діяльності, могли 

правильно застосовувати наукові принципи й методи у поясненні явищ 

природи, суспільства та духовного світу людини. За таких умов процес 

навчання формуватиме в учнів основи наукового мислення.  

У навчальному процесі знаходять вияв відомі положення філософії про 

взаємозв'язок і взаємозалежність, єдність і боротьбу протилежностей, 

заперечення заперечення, перехід кількісних змін у якісні.  

 

Навчання – одне з основних понять дидактики. Це цілеспрямований процес 

взаємодії вчителя та учнями з метою їхнього розвитку, освіти і  виховання. 
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Дидактична сутність навчання полягає в тому, що воно відбувається у 

постійній взаємодії двох діяльностей: викладання і учіння. 

 Викладання — діяльність учителя в процесі навчання, що полягає в 

постановці перед учнями пізнавального завдання, повідомленні нових знань, 

організації спостережень, лабораторних І практичних занять, керівництві 

роботою учнів із самостійного засвоєння знань, у перевірці якості знань, умінь 

та навичок.  

Учіння — цілеспрямований процес засвоєння учнями знань, оволодіння 

вміннями і навичками. У широкому значенні — оволодіння соціальним 

досвідом з метою його використання в практичному житті.  

У процесі навчання відбувається взаємодія між учителем і учнем, а не просто 

вплив учителя на учня. Вчитель може навчати учнів безпосередньо або 

опосередковано — через систему завдань. Результативність процесу навчання 

залежить від стилю спілкування учителя з учнем та впливу навколишнього 

середовища. 

                                                         НАВЧАННЯ 

 

                                       ВИКЛАДАННЯ                  УЧІННЯ 

1) розповідає, передає знання;                       1) засвоюючи навчається. 

2) організовує навчання.                             

У навчальному процесі відбувається цілеспрямоване навчання яке має 

конкретну мету і здійснюється за певних умов. 

Поняття навчальний процес охоплює всі компоненти навчання: 

− діяльність викладача; 

− діяльність учня; 

− засоби, за допомогою яких здійснюється цей процес; 

− форми в яких він реалізується. 

 

3. Структура процесу навчання. 

Складові компоненти процесу навчання: цільовий, стимулюючо-

мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий (форми, методи), контрольно-

регулювальний, оцінювально-результативний. Ці компоненти характеризують 

завершений цикл взаємодії вчителя й учнів (від постановки цілей до 

досягнення результатів навчання). 

 

1) Цільовий компонент – усвідомлення педагогом і прийняття учнями цілі і 

завдань теми, розділу, навчального предмету. Цілі і завдання визначаються на 

основі вимог навчальної програми, урахування особливостей учнів класу. 

2) Стимулюючо-мотиваційний компонент – використання системи прийомів 

із стимулювання в дітей зацікавленості, потреби у вирішенні поставлених 

перед ними навчальних завдань. Стимулювання повинно породжувати 

внутрішній процес виникнення в учнів позитивних мотивів учіння. Мотивація 

в навчанні виявляється на всіх етапах. 
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3) Змістовий компонент – визначається навчальною програмою і 

підручниками. Зміст конкретизується вчителем з урахуванням поставлених 

завдань, специфіки виробничого й соціального оточення, навчальних 

можливостей учнів. 

4) Операційно-дійовий компонент відображає процесуальну суть навчання і 

реалізується за допомогою оптимальних методів, засобів і форм організації 

викладання й учіння. 

5) Контрольно-регулювальний компонент передбачає одночасний контроль 

викладача за ходом вирішення поставлених завдань і самоконтроль учнів за 

правильністю виконання навчальних операцій, точністю відповідей. Контроль 

здійснюється за допомогою усних, письмових, лабораторних та інших 

практичних робіт, заліків й екзаменів, опитування. 

6) Оцінювально-результативний компонент передбачає оцінку педагогами і 

самооцінку учнями досягнутих в процесі навчання результатів, встановлення 

відповідності їх навчально-виховним завданням, знаходження причин тих чи 

інших прогалин в знаннях учнів. 

 

Всі компоненти навчального процесу взаємопов’язані. Мета потребує 

конкретизації у завданнях, вона визначає зміст; ціль і зміст потребують певних 

методів, засобів і форм стимулювання й організації. 

 

Процес навчання формують тісно пов'язані між собою компоненти:  

цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на 

уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети навчально-

виховного закладу певного типу); 

стимулююче-мотиваційний (створення умов, які спонукають учнів до 

активної навчально-пізнавальної діяльності, формують у них позитивну 

мотивацію цієї діяльності);  

змістовний (оптимальний підбір предметів навчального плану, змістовність 

навчальних програм і підручників, а також продуманість змісту кожного 

навчального заняття);  

операційно-дієвий (вдалий підбір прийомів, методів і організаційних форм 

навчання, оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної 

роботи щодо засвоєння учнями змісту навчального матеріалу, вироблення в 

них відповідних умінь та навичок);  

контрольно-регулюючий (контроль за засвоєнням учнями знань, набуттям 

умінь і навичок, внесення необхідних коректив до змісту і методики навчання 

з метою підвищення ефективності процесу навчання); оцінно-результативний 

(виявлення рівня знань, умінь і навичок кожного учня, визначення причин 

неуспішності в кожному конкретному випадку і відповідна робота щодо їх 

усунення).  

 

4. Функції процесу навчання. 
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Навчальний процес як складова частина загального процесу виховання 

всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам сучасного 

суспільства, повинен забезпечити виконання цього завдання реалізацією 

трьох функцій: освітньої, розвиваючої та виховної.  

Освітня функція  

Покликана забезпечити засвоєння учнями системи наукових знань, 

формування вмінь і навичок.  

Знання — узагальнений досвід людства, що відображає різні галузі дійсності 

у вигляді фактів, правил, висновків, закономірностей, ідей, теорій, якими 

володіє наука.  

Знання є головним компонентом освіти. Виділяють такі види знань: основні 

терміни і поняття, без яких неможливо зрозуміти жодного тексту, жодного 

висловлювання; факти щоденної дійсності та наукові факти, без знання яких 

неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, доводити і 

обстоювати ідеї; основні закони науки, що розкривають зв'язки й відношення 

між різними об'єктами та явищами дійсності; теорії, що містять систему 

наукових знань про певну сукупність об'єктів, методи пояснення та 

передбачення явищ певної предметної галузі; знання про способи діяльності, 

методи пізнання й історії здобуття знань (методологічні знання); знання про 

норми ставлення до різних явищ життя (оцінні знання).  

Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні.  

Теоретичні знання — поняття, системи понять, абстракції, теорії, гіпотези, 

закони, методи науки.  

Фактичні знання — одиничні поняття (знаки, цифри, букви, географічні 

назви, історичні особи, події).  

Серед знань, що мають засвоїти учні у процесі навчання, особлива роль 

належить тим, які виражають способи діяльності і використовуються на 

практиці. Вони мають алгоритмічний характер (наприклад, знання про 

способи і порядок виконання арифметичних дій). У навчальних предметах 

вони оформлені у вигляді правил.  

 

Освітня функція навчання повинна забезпечити: повноту знань, яка 

визначається засвоєнням передбачених навчальною програмою відомостей з 

кожної навчальної дисципліни, необхідних для розуміння основних ідей, 

істотних причинно-наслідкових зв'язків; системність знань, їх 

упорядкованість, щоб будь-яке знання випливало з попереднього і 

прокладало шлях для наступного; усвідомленість знань, Що полягає в 

розумінні зв'язків між ними, прагненні самостійно постійно поповнювати їх; 

дієвість знань, що передбачає вміння оперувати ними, швидко знаходити 

варіативні способи застосування їх із зміною ситуації.  

Окрім засвоєння системи знань, освітня функція забезпечує формування в 

учнів умінь та навичок.  

Уміння — здатність на належному рівні виконувати певні дії, заснована на 

доцільному використанні людиною знань І навичок.  
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Навичка — психічне новоутворення, завдяки якому Індивід спроможний 

виконувати певну дію раціонально, точно І швидко, без зайвих затрат 

фізичної та нервово-психічної енергії.  

У педагогічній літературі розглядають первинні та вторинні вміння.  

Первинні вміння — неавтоматизовані дії, підпорядковані певному правилу; 

це може бути неавтоматизована навичка (початкова стадія її становлення), а 

може бути й дія, в повній автоматизації якої нема потреби. Особливість 

первинних умінь у тому, що вони близькі до навичок, піддаються 

автоматизації.  

Вторинні вміння — дії, які принципово не можуть бути автоматизовані, тому 

що не мають однозначного правила в своїй основі й передбачають елементи 

творчості; ці вміння включають навички, але не зводяться до них. У 

навчальному процесі вони підлягають повній автоматизації і входять як 

автоматизовані компоненти до складних вторинних умінь. Наприклад, 

написання літер стає навичкою, без якої не можливо набути вміння 

викладати свої думки на письмі. Під час оволодіння грамотою написання 

літер є первинним умінням, пізніше воно перетворюється на навичку. Друге 

первинне вміння — узгодження слів — може стати навичкою, але може 

залишитися і первинним умінням. 

Розрізняють уміння і навички теоретичні (в їх основі — правила оперування 

поняттями, вони є результатом аналізу-синтезу) і практичні (дії, що 

регулюються за допомогою формул, моделей, зразків).  

В. Сухомлинський вважав, що кожний учень за роки навчання у середній 

школі повинен обов'язково оволодіти такими загальнонавчальними 

вміннями:  

1) спостерігати явища навколишнього світу;  

2) думати — зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити незрозуміле, 

дивуватися;  

3) висловлювати міркування про те, що учень бачить, спостерігає, робить, 

думає;  

4) вільно, виразно, свідомо читати;  

5) вільно, досить швидко і правильно писати;  

6) виділяти у прочитаному логічно завершені частини, встановлювати 

взаємозв'язок і взаємозалежність між ними;  

7) знаходити книжку з питання, що цікавить;  

8) знаходити в книжці матеріал, що цікавить;  

9) робити попередній логічний аналіз тексту в процесі читання;  

10) слухати вчителя і водночас стисло занотовувати зміст його розповіді;  

11) читати текст і водночас слухати інструктаж учителя щодо роботи над 

текстом, над логічними складовими частинами;  

12) написати твір — розповісти про бачене навколо себе.  

 

Розвиваюча функція  

 



7 
 

7 
 

Передбачає розвиток учнів у процесі навчання. Розвиваюче навчання сприяє 

розвиткові мислення, формуванню волі, емоційно-почуттєвої сфери; 

навчальних інтересів, мотивів і здібностей.  

Передусім слід розвивати мислення учнів на основі загальних розумових дій 

і операцій. Учні загальноосвітньої школи (неповної та повної) мають 

навчитися: структурування — встановлення найближчих зв'язків між 

поняттями, реченнями, ключовими словами тощо, у процесі якого 

визначається структура знань; систематизації — встановлення віддалених 

зв'язків між поняттями, реченнями тощо, в процесі якої вони організуються в 

певну систему; конкретизації — практичного застосування знань у ситуаціях, 

пов'язаних з переходом від абстрактного до конкретного; варіювання — 

зміни неістотних ознак понять, їх властивостей, фактів тощо при постійних 

істотних; доведення — логічного розмірковування; робити висновки — 

поступово спрощувати теоретичний або практичний вираз з метою 

отримання наперед відомого його виду; пояснення — акцентування думки на 

найважливіших моментах (зв'язках) під час вивчення навчального матеріалу; 

класифікації — розподілу понять на взаємопов'язані класи за істотними 

ознаками; аналізу — виокремлення ознак, властивостей, відношень понять, 

знаходження спільних і відмінних їх властивостей; синтезу — поєднання, 

складання частин (дія, зворотна аналізу); порівняння — виділення окремих 

ознак понять, знаходження спільних і відмінних їх властивостей; 

абстрагування — виділення істотних ознак понять відкиданням неістотних; 

узагальнення — виділення ознак, властивостей, істотних для кількох понять.  

Під час навчального процесу вчитель сприяє розвиткові в учнів волі та 

наполегливості (обмірковує проблемні ситуації, завдання, теми дискусій 

тощо); розвиває їхні емоції — здивування, радість, цікавість, 

парадоксальність, переживання (продумує, коли і як створити необхідні 

ситуації).  

 

Виховна функція  

Виховний характер навчання — об'єктивна закономірність, що виявлялася 

в усі епохи. Водночас виховуючий характер навчання — важлива функція 

діяльності вчителя, який виховує підростаюче покоління насамперед у 

процесі навчання. Зрозуміло, що процес навчання передусім сприяє 

формуванню наукового світогляду учнів на основі засвоєння системи 

наукових знань про природу, суспільство і людину, вихованню відповідного 

ставлення до життя і до самих себе.  

Формування наукового світогляду є підґрунтям для виховання моральних, 

трудових, естетичних і фізичних якостей особистості. У процесі навчання 

формуються такі моральні якості, як почуття обов'язку і відповідальності, 

дружби й колективізму, доброти і гуманізму, активна позиція щодо навчання 

і життя взагалі, а також якості, необхідні майбутньому працівникові будь-

якої галузі виробництва: вміння планувати свою роботу, добирати прийоми її 

виконання, контролювати себе, раціонально використовувати час.  
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Реалізація освітньої, розвиваючої та виховної функцій залежить від 

перелічених нижче чинників:  

Використання змісту навчального матеріалу. У кожній темі підручника 

закладено достатньо навчального матеріалу для реалізації означених 

функцій, однак для посилення освітньої, розвиваючої та виховної ролі цього 

матеріалу вчитель повинен доповнити його цікавими відомостями з інших 

джерел.  

Добору форм, методів і прийомів навчання. Для реалізації освітньої функції 

добирають форми і методи навчання, які заохочують учнів до самостійного 

здобування знань, умінь та навичок (опрацювання додаткової літератури, 

спостережень, написання рефератів та ін.).  

Забезпечення порядку і дисципліни на уроці.  

Використання оцінок. Цьому сприяє аналіз відповіді учня і мотивація оцінки, 

яку виставляє вчитель. Зауваження про неточність чи неповноту відповіді 

спонукає учня до поповнення знань. Зауваження щодо успіхів або невдач 

мають виховний аспект, оскільки викликають в учня певні переживання, 

активізують його навчально-пізнавальну діяльність.  

Особи вчителя, його поведінки, ставлення до учнів. Ерудований педагог 

викликає в учнів бажання підвищувати свій освітній рівень. Тактовний, 

доброзичливий учитель позитивно впливає на виховання учнів, навіть 

важковиховуваних.  

Розглянуті функції тісно пов'язані між собою, і реалізація однієї з них 

обов'язково зумовлює реалізацію певних аспектів іншої. Тому педагог, 

готуючись до уроку, повинен чітко визначити його освітню, розвиваючу і 

виховну мету.  
 

 

5. Протиріччя та рушійні сили процесу навчання. 

Рушійна сила – це певне психологічне відчуття труднощів у розв’язанні 

поставлених завдань. Вона проявляється у підвищеній розумовій активності і 

спрямована на конкретні дії: оволодіння необхідним обсягом знань, умінь та 

навичок, щоб розв’язати поставлені завдання. 

Рушійною силою процесу навчання є борьба протиріч: 

− Між зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і 

загальним станом цього процесу, який потребує постійного вдосконалення. 

− Між досягнутим учнями рівнем знань, умінь та навичок  і знанням, 

вміннями та навичками необхідними для розв»язання  поставлених перед 

ними нових завдань. 

− Між фронтальним викладом матеріалу та індивідуальним характером 

його засвоєння. 

− Між розумінням матеріалу вчителем та учнями. 

− Між теоретичними знаннями та вмінням використовувати їх на 

практиці. 
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Мистецтво вчителя полягає у з'ясуванні й використанні цих суперечностей для 

активізації пізнавальної діяльності учнів.  

 

6. Формування та розвиток пізнавальних мотивів 

Мотив – є формою прояву потреби людини (мотив з фр. – спонукальна 

причина, привід до дій). Це – спонукання до діяльності, відповідь на те, заради 

чого вона відбувається. 

Потреба – мотив – діяльність 

Мотив навчання – внутрішня спонукальна дія, яка забезпечує рух особистості 

до пізнавальної діяльності, активізує розумову активність. 

     Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки 

й ідеали. З психологічної точки зору мотиви є внутрішніми рушіями 

навчальної діяльності. 

Від рівня сформованості мотивів багато в чому залежить успішність і 

результативність учіння. 

Доцільно виділити кілька груп мотивів: 

1. Соціальні, які мають широкий спектр свого прояву. Передусім це прагнення 

особистості шляхом учіння утвердити свій соціальний статус — у суспільстві 

в цілому, у певному соціальному колективі (сім'ї, класі та ін.). 

2.  Спонукальні: пов'язані з впливом на свідомість школяра певних чинників: 

вимог батьків, авторитету вчителів, колективу однолітків та ін. 

3.  Пізнавальні: проявляються у пробудженні пізнавальних інтересів і 

реалізуються шляхом отримання задоволення від самого процесу пізнання і 

його результатів.  Пізнавальна діяльність людини є провідною сферою її 

життєдіяльності. Тому формування в учнів пізнавальних мотивів — провідний 

фактор успішності пізнання, оскільки через нього реалізується природна 

потреба людини. 

4.  Професійно-ціннісні: відображають прагнення школяра отримати 

професійну підготовку для участі у продуктивній сфері життєдіяльності. Ці 

мотиви вступають у дію на етапі вибору професії і безпосереднього 

оволодіння професійною освітою. 

5.  Меркантильні: пов'язані з безпосередньою матеріальною вигодою 

особистості. Вони не є вирішальними, діють лише вибірково, залежно від 

індивідуальних психологічних особливостей конкретної людини. Хоча в 

умовах розвитку ринкової економіки не варто нехтувати ними. Структуру 

мотивів подано на рис. 

Шляхи формування пізнавального інтересу 

− Проведення нестандартних уроків; 

− Цікава інформація на уроці; 

− Використання ТЗН, наочних посібників; 

− Включення дитини в практичну діяльність; 

− Підбір завдань у відповідності з індивідуальним розвитком; 

− Відповідний темп уроку. 
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Контрольні питання: 

1.      Розкрийте взаємозв’язок основних функцій навчання. 

2.      Які способи доцільно використовувати для стимулювання учнів до 

активної навчальної діяльності. 

3.      В чому полягає виховна функція навчання і якими засобами її можна 

реалізувати? 

4.      В чому полягає розвивальна функція навчання і якими шляхами вона 

реалізується? 

5.      Встановіть основні причини слабкої мотивації учіння сучасного школяра. 

6.      Охарактеризуйте основні взаємозв’язки компонентів процесу навчання. 

7.      Керівна роль у процесі навчання належить учителю. Чи можливо за такого 

підходу забезпечити самостійну пізнавальну активність учнів? 

8.      Охарактеризуйте основні способи мотивації учіння учнів молодшого 

шкільного віку, середнього і старшого. 

9.      Чому в практиці роботи багатьох учителів не використовується в 

достатній ступені проблемне навчання? 

10.  Складіть порівняльну таблицю сильних і слабких сторін основних видів 

навчання, охарактеризуйте їх. 

 

Творчі завдання 

1.      Кожний учитель мріє проте, щоб учіння під час його уроків було цікавим 

для учнів. Як зробити урок цікавим? Охарактеризуйте основні шляхи 

формування в учнів інтересу до знань. 

2.      Обґрунтуйте положення про те, що процес навчання є процесом 

триєдиним. 

3.      Побудуйте модель проблемної ситуації та опишіть її на матеріалі з 

предмета (за фахом). 

4.      Доведіть, що процес навчання є системою. Яке практичне значення має 

уявлення вчителя про процес навчання як систему, що функціонує під час 

уроку? 


