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Мусіяка Н.І. Проблема особистісної детермінації навчання у концепції 
розвитку здібностей учнів Г.С. Костюка. У статті уперше здійснено аналіз концепції 
розвитку здібностей учнів Г.С. Костюка та у її контексті з’ясовано проблему особистісної 
детермінації навчання. Розкрито структурну побудову концептуального викладу вченим 
проблеми здібностей учнів. Проаналізовано уперше, виокремлений Г.С. Костюком, такий 
різновид здібностей, як здібності до навчання. Представлено компонентну структуру 
здібностей до навчання Г.С. Костюка та динаміку їх перебігу в онтогенетичному векторі. 
Констатовано відкриття Г.С. Костюком шляху становлення особистісної детермінації у 
інтраіндивідній та інтеріндивідній проекції у взаємодії систем «Я – Я», «Я – інші» у процесі 
розвитку в учнів здібностей до навчання. Зроблено висновок про часову позамежність 
наукових надбань Г.С. Костюка та їх важливість для сучасного освітнього простору.  
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Мусияка Н.И. Проблема личностной детерминации обучения в концепции 
развития способностей школьников Г.С. Костюка. В статье впервые осуществлен 
анализ концепции развития способностей школьников Г.С. Костюка и в ее контексте 
выяснено проблему личностной детерминации обучения. Раскрыто структуру 
концептуальной изложения ученым проблемы способностей школьников. 
Проанализирована, впервые установленная Г.С. Костюком, такая разновидность 
способностей, как способности к обучению. Представлено компонентную структуру 
способностей к обучению Г.С. Костюка и динамику их развития в онтогенетическом 
векторе. Констатировано открытие ученым становления личностной детерминации в 
интраиндивидной и интериндивидной проекциях во взаимодействии систем «Я – Я», «Я 
– другие» в процессе развития у школьников способностей к обучению. Сделан вывод о 
вневременной значимости научных достижений Г.С. Костюка и их важности для 
современного образовательного пространства. 
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Постановка проблеми. Одним зі стрижневих напрямів становлення «підростаючої 
особистості» (Г.С. Костюк) у освітньому просторі є розвиток школяра як успішного 
суб'єкта діяльності, здатного бути ефективним у власному саморозвитку. Тому, проблема 
особистісної детермінації навчання має статус пріоритетної, як у теоретико-
методологічному, так і в дослідницькому з’ясуванні. Продуктивність її розвитку вимагає 
актуалізації фундаментальних творчих надбань вітчизняної психології. 

Аналіз останніх публікацій. Багатогранна та різнобічна наукова спадщина 
видатного вченого, фундатора вітчизняної психології Г.С. Костюка є предметом уваги 
сучасних науковців. Зокрема, їх дослідження зосереджені на розкритті: теорії 
специфічних рушіїв розвитку особистості Г.С. Костюка [6]; проблеми особистісної 
ефективності у психологічній системі Г.С. Костюка [1]; концептуального аналізу 
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Г.С. Костюка проблеми мотивації як особистісної детермінанти навчання [7]; ідеї 
суб’єктивної активності в концепції Г.С. Костюка [8]; розвитку в українській психології 
провідних ідей Г.С. Костюка [10]; концептуальної характеристики здібностей Г.С. 
Костюком у парадигмі творчого розвитку особистості [11]; проблеми ставлення учнів до 
навчання у системі ставлень суб’єкта діяльності у поглядах Г.С. Костюка [12].  

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті – здійснити уперше аналіз 
концепції розвитку здібностей учнів Г.С. Костюка у контексті проблеми особистісної 
детермінації навчання. 

Виклад результатів дослідження. У процесі концептуального аналізу проблеми 
здібностей Г.С. Костюк приділив основну увагу розвитку здібностей «підростаючої 
особистості», як у різних видах діяльності – навчання, праця, так і в онтогенетичному 
плані. Розробка проблеми здібностей представлена ученим, зокрема, у таких 
фундаментальних працях: «Про розвиток здібностей учнів у процесі навчання і праці» 
(1959 р.) та «Здібності та їх розвиток у дітей» (1963 р.) [4; 5]. 

Структурна побудова концептуального викладу Г.С. Костюком проблеми розвитку 
здібностей включає такі площини: перша – «поняття про здібності», друга – 
«індивідуальні відмінності у здібностях», третя – «структура здібностей», четверта – 
«природне й суспільне в здібностях», п’ята – «навчання та праця – шлях розвитку 
здібностей», шоста – «керівництво розвитком здібностей»  

Учений визначає концепт «здібностей» так: «Це – істотні психічні властивості 
людської особистості, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її 
успіх» [3, с. 307-308]. 

Ключовою теоретико-методологічною засадою розвитку здібностей учнів є 
здійснення розвитку у парадигмі «здібності – діяльність». Наголошуючи на актуальності 
проблеми, Г.С. Костюк зазначає: «Нові вимоги ставляться… до виховання підростаючого 
покоління його здібностей до навчання і праці» (курсив наш. – М.Н.) [4, с. 29]. 

Розкриваючи питання структури здібностей, учений аналізує загальні та спеціальні 
здібності. І саме в загальних здібностях Г.С. Костюк виокремлює такий їх різновид, як 
здібності до навчання. «Загальними називають здібності, що певною мірою виявляються 
в усіх видах її діяльності. Такими є здібності до навчання, до праці» [4, с. 33]. Ученому 
належить першість у включенні концепту «здібності до навчання» у простір вітчизняної 
педагогічної та вікової психології.  

Важливою є думка вченого про тотожність вимог до суб’єкта незалежно від 
характеру перебігу діяльності: «І це відповідає тому, що всі види діяльності, при всій 
відмінності їх змісту, ставлять у багатьох відношеннях однакові вимоги до їх виконавця» 
[4, с. 33]. Г.С. Костюк розкрив ідею трансгресивності, задовго до висловленої 
Ю. Козелецьким [2]. Ця ідея простежується також у аналізі взаємозв’язку загальних і 
спеціальних здібностей. «Загальні і спеціальні здібності існують у взаємозв’язку. Звідси 
випливає такий висновок: щоб досягнути успіху в розвитку спеціальних здібностей, треба 
дбати про розвиток загальних розумових здібностей. Разом з тим, розвиваючи спеціальні 
здібності, ми робимо вклад і в загальний розвиток підростаючої особистості. Момент 
спеціалізації здібностей міститься в самому понятті всебічного їх розвитку» [4, с. 33]. 

Висловлена Г.С. Костюком закономірність щодо спеціалізації здібностей важлива, 
вважає вчений, у контексті «питання диференціації шкільної освіти»: «Спеціалізація 
здібностей є результат їх індивідуального розвитку, в якому певну роль відіграють 
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особливості задатків, але провідне значення належить включенню дітей і молоді у 
відповідні види розумової і фізичної діяльності (курсив наш. – М.Н.) [4, с. 33]. У цьому 
виразно проектується ідея провідної діяльності – навчальної – яку висловив Г.С. Костюк 
ще наприкінці 50-х років ХХ ст.  

Розкриваючи сутність концепту «здібності учнів до навчання», учений обстоює ідею 
особистісної детермінації навчання, її психологічного сенсу. «Здібності формуються в 
міру того, як розвиваються основні психологічні властивості, що входять до складу цих 
здібностей. Так, здібності до навчання являють собою своєрідне поєднання психічних 
властивостей, що зумовлює успішне виконання учнем нових навчальних завдань (курсив 
наш. – М.Н.) [4, с. 33]. 

Учений дає детальну характеристику компонентної структури здібностей до 
навчання: «Здібності включають  

чуттєві, або перцептивні компоненти,  
мнемічні (здатність запам’ятовувати і відтворювати запам’ятоване),  
інтелектуальні і вербальні компоненти (здатність диференціювати і узагальнювати 

об’єкти, робити висновки, міркувати),  
практичні (здатність застосовувати зроблені узагальнення на практиці),  
емоціонально-вольові й інші компоненти» (текст просторово змінено. – М.Н.) [4, 

с. 33-34]. 
Як видно з наведеного вище, розкрита ученим компонентна структура здібностей 

до навчання, є, за Г.С. Костюком, складно структурованим утворенням – «структура 
структур». Водночас, окреслюючи спектри структурних компонентів, учений означив 
технологію розвитку здібностей до навчання. Зазначимо, що висвітлено це було 
наприкінці 50-х років ХХ ст. – задовго до сучасної тенденції технологізації психологічного 
знання.  

Звертає на себе увагу те, що Г.С. Костюк не обмежився розкриттям компонентної 
структури здібностей до навчання, а й розкрив їх динамічний перебіг у онтогенетичній 
площині. «Співвідношення їх з віком дитини змінюється в міру того, як вона переходить  

від нижчих до вищих ступенів навчання,  
від нижчих до вищих форм аналітико-синтетичної діяльності,  
від предметних дій до операцій з поняттями і т.д.» (текст просторово змінено. – 

М.Н.) [4, с. 34]. 
Здійснюючи аналіз розвитку здібностей до навчання, «аналізуючи цей процес», 

Г.С. Костюк дає йому характеристику не лише в системі «учень – навчання», але й 
синергійно у єдності з системою «інші – навчання». «Весь цей процес відбувається в ході 
навчання і праці, які включають спілкування дітей з іншими людьми. Міжіндивідуальні 
практичні і розумові дії, що виникають у співробітництві з іншими, стають згодом 
власними діями дитини, які виконуються і поза конкретною ситуацією спілкування. Вони 
перетворюються на операції, з допомогою яких дитина переходить від наочно-дійового 
до понятійного мислення» (курсив наш. – М.Н.) [4, с. 34]. 

Можна вважати відкриттям Г.С. Костюка опис шляху становлення особистісної 
детермінації у інтраіндивідній та інтеріндивідній проекції – у взаємодії систем «Я – Я», «Я 
– інші» у процесі розвитку в учнів здібностей до навчання. 
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Окремою площиною концептуального розгляду проблеми розвитку здібностей, яку 
учений вважає однією зі стрижневих, є «питання в якому треба правильно розібратися, 
це питання про співвідношення навчання і розвитку здібностей учнів» [4, с. 35].  

Глибина, ґрунтовність, здійсненого Г.С. Костюком аналізу цієї теоретико-
методологічної засади розвитку «підростаючої особистості», дає можливість унаочнити 
ті складні взаємозв’язки, які притаманні парадигмі «навчання – розвиток здібностей».  

«Розв’язуючи це питання, – наголошує учений, – треба виходити з незаперечного 
положення, що здібності підростаючої особистості розвиваються в процесі засвоєння 
нею матеріальних і духовних багатств, створених людством. А це засвоєння 
здійснюється у процесі навчання. Ставлячи перед дітьми все нові й нові пізнавальні 
завдання, навчання організовує їх діяльність, спрямовану на оволодіння соціальним 
досвідом, і тим створює умови, необхідні для розвитку їх здібностей» [4, с. 35]. Так 
Г.С. Костюк лаконічно розкриває траєкторію лінійної залежності у парадигмі «навчання – 
розвиток здібностей». Але і в цій проекції, ніби жорстко одновекторно детермінованій, він 
включає активність дитини як органічну складову цієї парадигми. «Психічний розвиток 
дитини являє собою справжнє становлення її психічних якостей, яке відбувається в 
процесі активного пізнання нею навколишньої дійсності, опосередкованого засвоєнням 
людського досвіду, спілкування з іншими людьми» (курсив наш. – М.Н.) [4, с. 35]. 

Розгортаючи характеристику зв’язку між навчанням і розвитком здібностей, 
Г.С. Костюк акцентує на складності їх взаємозв’язку: «Однак зв'язок між навчанням і 
розвитком здібностей не простий, а складний» [4, с. 35-36]. Зазначимо, що особливою 
своєрідністю аналізу ученим цього зв’язку є двовекторність його характеру. 

Г.С. Костюк глибоко розкриває питання залежності розвитку здібностей від 
навчання, констатуючи особливість цього зв’язку: «Розвиток здібностей учнів є не 
ближчим, а віддаленим результатом їх навчання» [4, с. 36].  

Аналізуючи вектор зв’язку «здібності – навчання», учений обстоює власну точку 
зору, підкреслюючи: «Треба зважати й на те, що не тільки розвиток здібностей учнів 
залежить від їх навчання, а й, навпаки, навчання залежить від їх розвитку» [4, с. 36]. У 
цьому контексті Г.С. Костюк чітко визначає ідею особистісної детермінації, означуючи її 
стрижневе теоретико-методологічне підґрунтя. Розкриваючи залежність навчання від 
розвитку здібностей, принциповою є ініціація Г.С. Костюком ідеї особистісної 
детермінації.  

Говорячи про результівний аспект розвитку здібностей, вживаючи поняття 
«досягнення», учений акцентує: «Досягнення в останньому створюють нові внутрішні 
умови засвоєння складніших знань та їх застосування. Домагаючись якісних зрушень в 
мислительній діяльності учнів, навчання збагачує свої внутрішні резерви. Отже, між 
навчанням, засвоєнням учнями знань і розвитком їх здібностей існує складний 
взаємозв’язок» [4, с. 36].  

Принциповість розгляду Г.С. Костюком психологічного аспекту цього «складного 
взаємозв’язку» яскраво виявляється у його аналізі освітнього середовища. «Тимчасом 
на практиці ця складність взаємозв’язку часто ігнорується. Розумовий розвиток дитини 
при цьому розглядається просто як нагромадження знань, умінь і навичок. Процеси 
засвоєння і розвитку по суті ототожнюються» [4, с. 36]. 

Учений з вболіванням виокремлює найгостріші проблеми навчальної діяльності: 
«Наголос робиться на збільшення обсягу засвоюваного матеріалу безвідносно до того, 
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який вклад його засвоєння вносить у загальний розвиток учнів, у формування їх 
мислення, їх переконань» [4, с. 36].  

Г.С. Костюк, з властивою прозорливістю, вважає за необхідне розкрити деструкцію 
усталеної освітньої тенденції. «Таке ототожнення засвоєння і розвитку здібностей 
спрощує розв’язання складного питання про взаємозв’язок цих процесів. З нього 
випливає висновок, ніби розвиток здібностей учнів у процесі навчання здійснюється сам 
собою, не потребуючи спеціальної уваги педагога» [4, с. 36].  

«Такий висновок неправильний і некорисний для справи», – наголошує учений [4, 
с. 36]. Він чітко окреслює необхідність нового підходу. «Вдосконалюючи систему 
шкільного навчання, ми повинні мати на увазі не тільки ближчий його результат 
(повноцінне засвоєння знань, умінь і навичок), а й такий віддалений його психологічний 
ефект, як всебічний розвиток здібностей учнів. Не можна, – акцентує Г.С. Костюк, – 
заспокоювати себе загальною формулою, що всяке навчання виховує й розвиває учнів. 
Треба створювати такі педагогічні і психологічні умови, при яких воно здійснювало б цю 
функцію так, як того вимагає наше життя» [4, с. 36]. Г.С. Костюк сміливо утверджував нові 
парадигми навчальної системи. 

Зазначимо, що проблема детермінації була однією зі стрижневих для наукових 
розвідок Г.С. Костюка. Здійснюючи характеристику внеску ученого у психологічну науку, 
дослідники Л.М. Проколієнко та Г.О. Балл підкреслюють: «Протягом всього свого 
творчого шляху Г.С. Костюк прагнув до з’ясування взаємодії різних факторів детермінації 
активності особистості» [9, с. 14]. 

Здійснюючи аналіз теоретико-методологічного надбання Г.С. Костюка, звертає на 
себе увагу пріоритетність його досліджень фундаментальних проблем педагогічної та 
вікової вітчизняної психології. Цілком слушною є думка С.Д. Максименка: «Оцінюючи 
теоретичні пошуки Г.С. Костюка з сучасних теоретичних позицій, можна сміливо 
стверджувати, що вчений багато в чому випередив свій час. Бо тоді, коли 
зароджувалися висунуті ним ідеї, вітчизняна психологія не мала достатньої теоретико-
методологічної бази для подібної роботи. Ось чому багато теоретичних висновків 
Г.С. Костюка не були своєчасно включені в психолого-методологічну парадигму» (курсив 
наш. – М.Н.) [6, с. 70]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Фундатор сучасної вітчизняної 
психології Г.С. Костюк створив у середині ХХ ст. самобутню концепцію розвитку 
здібностей учнів у процесі навчання і праці. У статті уперше здійснено аналіз концепції 
розвитку здібностей учнів, а у її контексті з’ясовано проблему особистісної детермінації 
навчання. Проведений аналіз дав можливість: розкрити структурну побудову 
концептуального викладу Г.С. Костюком проблеми здібностей учнів; здійснити 
концептуальний аналіз, виокремленого ученим, такого різновиду здібностей, як здібності 
до навчання; констатувати першість включення концепту «здібності до навчання» у 
простір вітчизняної педагогічної та вікової психології; акцентувативати на важливості, 
встановленої ученим, закономірності щодо спеціалізації здібностей; з’ясувати, розкриту 
Г.С. Костюком, компонентну структуру здібностей до навчання та динамічний їх перебіг 
в онтогенетичній площині; констатувати відкриття Г.С. Костюком шляху становлення 
особистісної детермінації у інтраіндивідній та інтеріндивідній проекції у взаємодії систем 
«Я – Я», «Я – інші» у процесі розвитку в учнів здібностей до навчання; з’ясувати погляди 
Г.С. Костюка на двовекторність зв’язку парадигми «навчання – здібності» та його ініціації 
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ідеї особистісної детермінації; підкреслити часову позамежову єдність наукових надбань 
Г.С. Костюка та їх важливість для сучасного освітнього простору.  

Перспективи подальших досліджень передбачають з’ясування концептуальних 
спектрів особистісної детермінації у науковій спадщині Г.С. Костюка. 
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Musiiaka N.I. personal learning determination in G.S. Kostiuk’s concept of pupils’of 
ability development. In the middle of the twentieth century, G.S. Kostiuk, the founder of the modern 
national psychology, created an original concept of pupils' ability development at learning and work, 
which was synergistic as for its structure and novel as for its content. This article analyzes this concept 
of pupils' abilities development for the first time, and clarifies personal determination during learning 
within this context. 

The performed analysis revealed the structure of G.S. Kostiuk’s conceptual presentation of 
pupils’ abilities; described such abilities, singled out by the scientist, as learning abilities; stated that 
the “learning ability” concept was entered into the national pedagogical and age psychology by 
G.S. Kostiuk’s; emphasized the importance of the established by the scientist specializations of 
abilities; disclosed the component structure of learning abilities, proposed by G.S. Kostiuk, and their 
dynamic course in the ontogenesis; focused on the discovered by him path of personal determination 
formation in intra-individual and inter-individual projections appeared at the interactions of the systems 
of “I – I” and “I – others” during pupils’ learning ability development; emphasized the idea, initiated by 
him, on personal determination based at strengthening dependence between learning and developing 
abilities; emphasized the long-lasting cross-border unity of G.S. Kostiuk’s scientific achievements and 
their importance for the modern education.  

Key words: abilities, learning, learning abilities, development of abilities, personality, personal 
determinants.  


