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ПОТРЕБА У САМОРОЗВИТКУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА АКТИВНОЇ 
НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Навчально-пізнавальна діяльність студента не виникає a priori з отриманням 
студентського квітка. Не кожний студент, який знаходиться у академічній аудиторії, 
здійснює навчально-пізнавальну діяльність. Для її виникнення необхідна головна 
детермінанта — потреба. 

За традиційною моделлю навчання, для якої характерна класна-урочна 
організація навчання та домінування пояснювально-ілюстративного методу, не 
спрямовує викладача на формування та розвиток того комплексу потреб, який у 
науково-педагогічній літературі прийняти позначати загальним терміном “потреба 
у навчанні”. Головним завданням педагога за такого підходу є спонукання особи, 
що навчається до інтелектуального переходу від стану №1 до стану №2 за певний 
навчальний період шляхом трансляції соціокультурного досвіду та визначення 
відповідності цього стану державним стандартам. При цьому навчання розглядається 
державою та суспільством як обов’язок молодого покоління, про що свідчить 
наявність обов’язкового певного рівня освіти.

Проте світова криза освіти вимагає від педагогів, і науковців, і практиків, 
пошуку альтернативних систем навчання. У сучасній вітчизняний педагогічній 
теорії одним з фундаментальних та найбільш актуальних принципів визнається 
діяльнісний підхід до навчання. Його основна ідея міститься у тому, що особа, що 
навчається, здійснює перехід “від діяльності з освоєння реальності до внутрішнього 
особистісного зростання, від нього до освоєння культурно-історичних досягнень” [9, 
с.12]. Діяльнісний принцип навчання базується на двох основних тезах:

1) діяльність виступає не тільки як кінцева форма навченості, але і як засіб 
здійснення навчання;

2) правильно організовані різні форми навчально-пізнавальної діяльності 
сприяють формуванню відповідних особистісних якостей суб’єктів навчання.

За діяльнісного підходу зміст освіти передбачає не тільки передачу знань, 
опанування навиками та вміннями, але й активізацію мотиваційного, цільового, 
рефлексивного аспектів навчання.

Згідно з загальнопсихологічною теорією діяльності, детермінантою будь-якої 
діяльності є потреба індивіда у певному об’єкті. Таким чином, потреба у навчанні 
виступає необхідною умовою для активної навчально-пізнавальної діяльності. 
Проте термін “потреба у навчанні” є досить загальним та вимагає конкретизації. Це 
зумовило актуальність обраної теми статті, оскільки, на наш погляд, саме професійна 
освіта всіх рівнів акредитації вимагає повноцінного впровадження діяльнісного 
принципу навчання.

Наукова цікавість щодо потреб почала розвиватися у першій чверті ХХ ст. 
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С того часу наука поповнилася різноманітними підходами щодо їх природи — від 
чисто біологічних до соціально-економічних та філософських. Проте практично всі 
психологи визнають, що потреба виконує функцію активізації людини. В науковій 
літературі потреба виступає як нужда (Д.М. Узнадзе), як віддзеркалення в свідомості 
людини (К.К. Платонов, М.М. Філіпов), як предмет задоволення нужди (В.Г. Лежнєв), 
як необхідність (Б.Ф. Ломов, Б.І. Додонов, П.О. Рудік), як стан напруги (І.А. Джидарьян, 
В.М. Мясіщев, П.О. Рудік). Узагальнюючи науковий досвід щодо розуміння сутності 
потреби, Є.П. Ільїн [1] виводить такі основні положення: 1) потреба тісно пов’язана 
з нуждою, яка в широкому сенсі розуміється як необхідність, бажання чогось; 2) до 
складу потреби входить потребнісний стан, який виступає як “реакція організму 
й особистості на вплив зовнішнього та внутрішнього середовища, яке набуває для 
людини ( в силу необхідності, привабливості тощо) особисту значущість” [1, с. 37]; 3) 
потреба детермінує активність людини, спрямовану на задоволення цієї потреби; 4) 
необхідно розрізняти потреби організму та особистості. 

На формування потреб навчально-пізнавальної діяльності впливають 
внутрішні та зовнішні фактори. До перших відносять модель особистості суб’єкта, його 
морально-ціннісні пріоритети, життєтворчі установки, привабливість перспектив 
діяльності. Другі складають умови існування та учіння, різноманітні зовнішні 
впливи, соціальний статус, стиль міжособистісних відносин та ін. [3]. Є.В. Кацюба 
для характеристики навчальних потреб пропонує використовувати такі параметри, 
як актуальність, усвідомленість, режим функціонування, засіб задоволення потреби. 
При цьому кожному параметрові відповідає своя шкала. Так, для уточнення рівня 
актуальності пропонуються такі диференціації: 1) найбільш значуща потреба; 
2) відносно значуща потреба; 3) незначуща потреба; для характеристики рівня 
сформованості — 1) такий, що розвиває; 2) суспільно значущий; 3) пасивний; для 
визначення ритму функціонування — 1) низький (потреба виникає нечасто); 2) 
середній (потреба малорозвинута або знаходиться в процесі розвитку); 3) високий 
(потреба стабільно виникає та задовольняється) [5].

Розглядаючи детермінуючу функцію потреби в навчально-пізнавальній 
діяльності, неможливо оминути холістично-дінамічну теорію А. Маслоу, згідно з 
якою система потреб має свою ієрархію, що складається з п’яти рівнів. Фундамент 
піраміди потреб утворюють, за А. Маслоу, фізіологічні потреби, які є найбільш 
важливими та сильними зі всього комплексу потреб. Без задоволення фізіологічних 
потреб діяльність, що детермінована потребами інших класів, неможлива. Другий 
рівень ієрархії утворює комплекс потреб, який отримав узагальнюючу назву “потреба 
в безпеці”. До цього рівня автор відносить потребу в стабільності в системності, в 
передбаченості, в свободі від страху та ін. Вона виступає як домінуюча в критичних 
ситуаціях, спрямовуючи організм на мобілізацію усіх сил на ліквідацію загрози. До 
третього рівня А. Маслоу відносить потребу в любові, дружбі, прив’язаності. Нестача 
теплих людських відносин, дефіцит спілкування, послаблення родинних зв’язків, 
призводить, на думку науковця, до дезаптації індивіда та серйозних патологій. На 
четвертому вітку спіралі А. Маслоу розташовує потребу в визнанні. Цей комплекс 
потреб науковець розділяє на два класи. До першого він відносить прагнення 
до досягнення, результату, компетентності. До другого класу включає потребу в 
високому статусі, в престижі, славі та ін. Задоволення потреби в визнанні породжує 
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впевненість в собі та у власних силах, проте, як наголошує автор, оцінка та самооцінка 
повинні бути адекватними по відношенню до реального стану речей. Їх заниження 
або завищення можуть призвести до негативних наслідків. Найвищий рівень 
ієрархії потреб утворюють потреби творчості, самореалізації, самоактуалізації, 
що виступають як результат життєдіяльності. Передбачаючи критику щодо його 
ієрархії препотентності, А.Маслоу підкреслює, що вона не є жорстко зафіксованою 
структурою потреб, а має діапазон коректування, проте критерії цього діапазону 
автором не визначаються [6]. Наріжним каменем критиці теорії А. Маслоу була його 
теза про неможливість задоволення потреб більш високих рівнів при домінуванні 
потреб більш низьких. Пізніше й сам автор відмовився від жорстко структурованої 
ієрархії потреб. Він пише: “Якщо ми визначимо розвиток як сукупність різноманітних 
процесів, які приводять особистість до повної самоактуалізації, це буде більш 
відповідати тому очевидному факту, що він продовжується протягом усього життя. Це 
спростовує концепцію «поетапного», або «стрибкоподібного» зміщення мотивації в 
сторону самоактуалізації (згідно з цією концепцією спочатку, одна за одною, повністю 
задовольняються всі фундаментальні потреби, а потім в свідомість проникає наступна 
потреба більш високого порядку)” [7, с.54]. А Маслоу виокремлює два класи потреб: 
фундаментальні потреби подолання дефіциту у приналежності, прив’язаності, 
поваги та самооцінки і потреби у творчому розвитку, в самоактуалізації, яку автор 
розуміє як безперервне здійснення потенційних можливостей, як “звершення своєї 
місії, або покликання, долі та ін., як більш повне пізнання та … прийняття своєї 
початкової природи, як постійне прагнення до єдності, інтеграції або внутрішньої 
синергії особистості” [7, с.57]. 

Формування особистості, що прагне до самоактуалізації, є стратегічним 
завданням гуманістичної системи освіти. Таке завдання проголошено й в програмних 
документах вітчизняної системи освіти, насамперед в Державній національній 
програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”). Проте в реальності ми маємо інші 
результати. Навчання разом із харчовою, статевою, батьківською поведінкою, 
дослідництвом невідомого, домінуванням, інстинктом свободи відноситься 
до безумовно-рефлекторним компонентам поведінки. Це зумовлює прагнення 
домінуючої більшості першокласників до навчання. Але протягом навчання в 
загальноосвітній школі особи, що навчаються, демонструють стійку негативну 
тенденцію щодо активної навчально-пізнавальної діяльності. У вищих навчальних 
закладах, згідно з даними О.В. Любашенко, 71,3% студентів молодших курсів та 
46,8 % студентів старших курсів виявляють низький рівень інтересу до навчання, 
що зумовлює низьку навчально-пізнавальну активність [2]. Таким чином, підхід до 
навчання, що зорієнтований на знання, який панує в сучасній вітчизняній системі 
освіти, вбиває один з основних людських інстинктів — потяг до навчання. Освітяни 
програють боротьбу за творчу особистість маскультурі, комп’ютерним іграм, 
розгалуженій мережі індустрії розваг та “жовтих” ЗМІ, які замість творця формують 
з молодої людини споживача. Згідно з соціологічними дослідженнями, питання 
культурної сфери відходять на другий план, поступаючись місцем іншим пріоритетам. 
Так, сучасна українська молодь у віці 15-17 років продовжує вважати читання одним 
з головних форм дозвілля (62%, але не вказані типи літератури), тільки 41 % молодих 
людей у віці 18-20 років вважають за необхідне відвідування театрів, концертів, 



24

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

виставок, разом з тим, 69% респондентів 15-17 років віддають перевагу відвідуванням 
кафе, дискотек, вечірок [8]. Наївно було б очікувати преференції інтелектуального 
дозвілля серед молоді. Жоден з викладачів-предметників, включаючи спеціальні 
дисципліни, не може сподіватися, відповідно до статистичних даних, на повну увагу 
з боку студентів. 

Розглядаючи впровадження діяльнісного принципу навчання як один 
зі шляхів подолання цих негативних тенденцій, вважаємо, що при розстановці 
акцентів в новій освітній парадигмі необхідно особливу увагу приділити проблемі 
формування структури потреб у осіб, що навчаються. Науковці мають розробити 
відповідну соціально-психологічну програму життєдіяльності, згідно з якою, 
разом з біологічною програмою, будуть детермінуватися потреби в процесі 
онтогенезу, становленні людини як особистості. В зв’язку з цим ми погоджуємося 
з тими авторами (К.Я. Вазіна, М.П. Колесніков, А.В. Фурман, Б.С. Гершунський), які 
пропонують в основу такої програми закладати комплекс потреб в саморозвиткові, в 
самовдосконаленні, в самоактуалізації як універсальні потреби, що притаманні будь-
якій людині, незалежно від її спрямованості, системи цінностей, рівня культури, 
приналежності до цивілізаційної парадигми. Під саморозвитком особистості можна 
розуміти “фундаментальну здатність людини становитися та бути дійсно вільним 
суб’єктом” [4, с.120], створювати та реалізовувати проект власного життя, розвиток 
індивіда в те, чим він дійсно є. В нашому розумінні особистість виступає як творець 
в самому широкому сенсі цього поняття. 

Одним з головних завдань освіти в цілому та вищих навчальних закладів 
як етапної ланки, що задекларовано у Державній національній програмі “Освіта” 
(“Україна XXI століття”), є формування освіченої, творчої особистості, креативної 
людини та фахівця. З іншого боку, як одне з головних концептуальних наповнень 
сучасної світової парадигми освіти виступає ідея безперервної освіти протягом 
життя, що логічно підводить до необхідності самоосвіти. Її навички необхідно 
прищеплюватися системою освіти в якості необхідної умови успішної життєдіяльності. 
Тому ми говоримо не про потребу розвитку як процесу, а про потребу саморозвитку 
як цілеспрямованого та самокерованого процесу, що детермінує діяльність, яка 
спрямована на самоактуалізацію. Креативне перетворення дійсності, реалізація 
творчого потенціалу, насичене духовне життя, інтеграція надбань світових культур 
є не привілеєм обраних, а правом кожної людини. Система освіти, як інструмент 
передачі досвіду від покоління до покоління, має, на нашу думку, враховувати це 
право. Формування комплексу потреб у саморозвитку, як внутрішньої сутнісної 
сили особистості, створить значний фундамент для подальшого творчого розвитку 
та зумовить динамічне утворення відповідних мотивів навчально-пізнавальної 
діяльності.
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