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Актуальність управління процесом формування усвідомленої діяльності 

молодших школярів під час навчального процесу обумовлена необхідністю підвищення 

якості навчання молодших школярів, в майбутньому школярів середньої та вищої 

школи. 

У сучасний час в школах постає проблема щодо впровадження та здійснення 

індивідуального підходу до учнів у навчальному процесі, реалізація якого потребує 

забезпечити формування особистості дитини, вироблення стійких знань, умінь та 

навичок, практичного та теоретичного змісту. Розвиток здібностей та обдарувань 

дитини можливий лише за допомогою індивідуалізації навчання. Тому особливого 

значення набуває індивідуалізація навчально-виховного процесу в початковій школі, бо 

остання є фундаментом на якому будується подальше навчання та виховання. 

Мета роботи -  полягає в виявленні причин, які не дозволяють реалізувати 

принцип усвідомленого навчання, шляхом дослідження проблеми в її історичному 

розвитку; виявити психолого-педагогічні умови формування усвідомленої діяльності; 

розробити таку модель навчання та засоби формування усвідомленого навчання, які 

дозволяли б реалізувати формування усвідомленої діяльності в цілому. 

Усвідомлення – це  бачення того, що відбувається у внутрішньому та 

зовнішньому світі, це цілісне та неопосередковане переживання того, що відбувається, 

а не обмірковування того, що відбувається. 

Усвідомлена діяльність - це діяльність, побудована на основі попередньо уявленого 

результату, на основі передбачення, на основі запрограмованої координації дій, що ведуть до 

передбачуваного результату. 

Нова парадигма освіти, що визначає перехід до особистісно-орієнтованої моделі, 

акцентує пріоритетність завдань своєчасної реалізації і розвитку особистісного 

потенціалу школяра, його здібностей до засвоєння знань. Сучасні потреби шкільної 

практики у забезпеченні учнями власної активності і самостійності в навчальній 

діяльності, усвідомленого підходу до певних видів завдань і навчальної діяльності в 

цілому підтверджують актуальність проблеми  управління процесом формування 



усвідомленої діяльності дітей в початковій школі, пошуків нових педагогічних 

технологій у цьому напрямку.[3, с 22-27] 

Психологічна наука, звернувшись до дослідження саморегуляції порівняно 

недавно, займає час значними відомостями; про сутність, природу і ролі свідомої 

активності суб'єкта в інтелектуальній діяльності (Л.С. Виготський, А.М. Леонтьєв, С.Л. 

Рубінштейн, Б.Г. Ананьєв та інші); специфіці формування її окремих компонентів у 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (Т.Ю. Андрущенко, Л.В . Берцфаі, Л.І. 

Божович, Л.А. Венгер, А.В. Захарова, І.І. Кондратьєва, А.К.Маркова, Д.Б. Ельконін та 

інші); ролі спеціальної організації навчальної діяльності в її формуванні (В.В.  Давидов, 

А.К. Маркова, В.В. Рєпкін, Д.Б. Ельконін та інші). 

Особливе місце в цьому переліку займають роботи, які присвячено становленню 

саморегуляції у зв'язку з формуванням у дітей загальної здібності до навчання (Б.Г. 

Ананьєв, З.І. Калмикова, Н.О. Менчинська, С.Л. Рубінштейн, У.В.Ульенкова, І.С. 

Якиманська та інші). 

У процесі формування в учнів початкових класів правильного самоусвідомлення 

важливо враховувати, що найкраще діти пізнають себе в діяльності, яку виконують. А 

для правильного розуміння себе, осягнення джерел свого успіху в навчанні їм 

необхідно навчитися бачити себе з боку. Тому вже в молодших класах рекомендується 

спрямовувати увагу дітей на те, як вони працюють, чи достатньо старанні й 

дисципліновані, чи не марнують свого часу, чи доцільні прийоми використовують для 

досягнення успіху.[1, с 242] 

Задача вчителя правильно організувати власну діяльність учня, тобто використати 

індивідуальний підхід, для створення підґрунтя формування правильного 

самоусвідомлення. На основі правильного самоусвідомлення, адекватної самооцінки та 

за участю самоконтролю, вчитель переходить до формування усвідомленної діяльності 

вцілому, на протязі всього навчально-виховного процесу. 

Педагогічна практика свідчить, що неврахування індивідуальних особливостей  та 

зведення рівня розвитку та успішності всіх дітей, призводить до того, що навіть 

полегшені завдання часто виявляються непосильними для учнів з низьким рівнем 

навчання, розвиток інтелектуально обдарованих дітей гальмується, усереднення не 

дозволяє їм реалізувати свої потенційні можливості. При цьому діти з низьким рівнем 

та інтелектуально обдаровані діти втрачають мету навчання і навчальний процес 

відбувається неусвідомленно. А це в свою чергу може призвести до непоправних 



наслідків, нездатності дитини у подальшому навчальному процессі та у житті до 

усвідомленої діяльності. 

Останнім часом, як показали дослідження, реалізується диференціація навчання, 

бо диференційовані завдання в організації навчальної діяльності учнів у масовому 

педагогічному досвіді використовуються нечасто (О.Я.Савченко). Проте 

індивідуалізація і диференціація не є основними показниками усвідомленої діяльності. 

Усвідомлене навчання – навчання за допомогою освіти. Усвідомлене навчання 

зазвичай більш успішно і краще розвиває здібності, ніж неусвідомлене , тому що надає, 

більше можливостей для контролю над процесом.  

Л.С. Виготський вважав, що  перед тим, як ти хочеш залучити дитину до будь-

якої діяльності, зацікав її нею. А інтерес до будь-якої справи, буде стійким при 

умові,якщо дитина готова до цієї діяльності,що в неї є всі сили, необхідні для неї, і що 

дитина буде діяти самостійно, викладачу залишається тільки керувати та направляти її 

діяльність.[2] 

Сказане вище є свідченням того, що проблема усвідомленої діяльності молодших 

школярів є  актуальною, актуальність якої підсилюється недостатньою теоретичною і 

методичною розробленістю, соціальною і педагогічною значущістю проблеми, 

потребою в ній шкільної практики. 
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