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Сучасний стан розвитку предметного поля  психології навчання, його 

осмислення, завдання побудови  наукових концепцій з високим пояснювальним 

потенціалом, спрямовує нас  до історії становлення педагогічної психології в 

Україні. Для розуміння актуальної ситуації і напрямків подальшого руху 

надзвичайно важливим є відтворення внутрішньої логіки розвитку, 

прирощення, трансформації цієї сфери  знання,  визначення основних 

детермінант  розвитку в якості окремої наукової галузі. 

Від початку роботи Інституту психології  (1945р.) під керівництвом Г.С. 

Костюка починають   закладатись основи диференційованого концептуального 

й термінологічного підходу до вирішення проблем педагогічної психології, 

розробки теорії навчання та психічного розвитку особистості. Чільне місце в 

опрацюванні цієї теорії належить І.О. Синиці. Поступ експериментального 

вивчення проблем психології навчання  сьогодення значною мірою спирається 

на розуміння доробку, теоретичного внеску  І.О. Синиці, ретроспективному 

аналізі галереї різноманітних за технікою, способами організації 

експериментальних настанов та здійснюваних ним емпіричних досліджень  в 

окресленому системно-цілісному зрізі. Цілеспрямовані психологічні 

дослідження започатковуються І.О.Синицею в 1951 р., з його роботою в 

Інституті психології, який тепер носить ім я Г.С. Костюка. В 1954 році ним 

захищається дисертаційне дослідження “Психологічні особливості засвоєння 

лексики п'ятикласниками”  (ступінь кандидата  наук), а в 1967 році  

дисертаційне дослідження “Психологія писемного мовлення учнів” (ступінь 

доктора  наук).  

В своїх працях І.О.Синиця, представник школи Г.С.Костюка, постає як 

активний прихильник впровадження психологічних знань в практику шкільного 

навчання, психолог-дослідник, який творчо осмислив ряд важливих розділів 

педагогічної психології; його  теоретичні й експериментальні напрацювання 

дозволили суттєво розширити проблемне поле психології навчання[7,8,9].  

Одним із суттєвих доробків І.О. Синиці є внесок в становлення 

експериментального методу української педагогічної психології в середині ХХ 

ст., в час коли  експериментальне вивчення  стало одним з провідних рушійних 
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чинників формування предметного поля психології навчання і становлення 

педагогічної психології в якості самостійного наукового напрямку 

психологічної науки.       

Педагогічна психологія розбудовувалась в річищі інтенсивного розвитку 

експериментальної психології, в межах якої здійснювалась велика кількість 

робіт, присвячених проблемам учіння і навчання, в сферу педагогічної 

психології впроваджувались об єктивні методи вимірювання, оформлювався 

психолого-педагогічний  експеримент, як система нормативів для перевірки 

психологічних гіпотез і як предметна діяльність дослідника, відбувалось 

активне оволодіння способами оцінки і планування експериментального 

дослідження. Розвиток уявлень про експериментальне психологічне вивчення 

явищ освітнього простору відбувався в історичному контексті становлення 

власне психологічної науки.  Це  становлення мало гетерохронний та 

гетерогенний характер, воно було розірване в часі й неоднорідне в просторі. 

Зміст, напрямок, інтенсивність розвитку психологічної науки, як і всього 

наукового знання в Україні був суттєво здетермінованим суспільно-

історичними подіями. Заснування Інституту психології (1945 р.), початок 

наукової діяльності І.О.Синиці відбувалися в  період стійкої  обов язкової 

ідеологічної орієнтації всіх галузей психологічної науки на теорію І.П.Павлова. 

Експеримент сам по собі, незалежно від теоретичної основи,   виступав 

необхідною і достатньою запорукою наукового характеру дослідження. 

Категорична науково-природнича спрямованість психології, ідеологічний тиск 

дезорієнтовував і обмежував  науковий пошук. Значно ускладнювала наукову 

роботу термінологічна полісемія в сфері проблемного поля психолого-

педагогічних  досліджень, конче відчувалась необхідність диференціації 

понять. 

В психологічній науці є досить усталеним потрактування вирішальної 

ролі експериментального методу в процесі становлення психології, як 

самостійної науки. При цьому, експеримент тривалий час розглядався, як 

переважно природничо-науковий метод, мало місце  розширене уявлення про 

психологічне експериментування – в нього включались  діагностичні 

дослідження, поведінкові експерименти, статистичні розвідки. 

Натомість в Інституті психології  під керівництвом Г.С. Костюка було 

поставлене завдання визначити, певною мірою переосмислити роль 

природничо-наукового методу в становленні психологічної науки, 

структурувати уявлення і переглянути пріоритети з сучасних наукознавчих 

позицій в співвідношенні предмету й методу  психології [2]. В школі 

Г.С.Костюка,  яка починає демонструвати високу наукову культуру досліджень, 

широкий діапазон професійного психологічного мислення стосовно 

педагогічної психології і розуміння живого експериментального процесу в 

системі способів пізнання психологічної реальності,  було окреслено предмет 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

психології навчання: вивчення психічних закономірностей розвитку людини в 

освітньому просторі протягом всього життєвого шляху,  на основі розгорнутої 

характеристики навчально-виховного процесу і психічного розвитку 

особистості[3,4]. 

В числі провідних методологічних настанов української  педагогічної 

психології декларувалися:  

- Змістовний зв язок дослідницького методу в процесі вивчення 

феноменів освітнього простору, нормативних принципів отримання даних з 

розумінням сутності, рушійних сил  психічного розвитку, який  “відбувається 

через учіння, навчання та завдяки йому. Навчальна діяльність виступає при 

цьому як форма прояву розвитку дитини і як основний фактор. Поза навчанням 

і без нього немає психічного розвитку”. [1,С.384]  

- Розгляд експериментування в якості одного з елементів наукового 

мислення, в контексті наукового мислення, а не як одного із способів 

емпіричного збору даних; розуміння експериментування як способу 

умовиводів, розмірковування, тлумачення емпіричних даних, обговорення, 

інтерпретації, пошуку пояснення,  аргументованого відхилення конкуруючих 

гіпотез, розуміння експериментального методу, як певної логіки 

розмірковування дослідника. У вивченні феноменів освітнього простору 

дослідницькій підхід грунтувався на розумінні того, що значна частина  цих 

феноменів не може  спостерігатись дослідником безпосередньо и потребує 

інтерпретації,  розуміння. Розрізнявся експериментальний метод і емпіричні 

методи отримання даних.  

- Єдність теоретичного розуміння предмету дослідження, методичних 

засобів і принципів інтерпретації результатів психологічного дослідження, 

способів інтерпретації встановленних закономірностей саме в межах, що 

відповідають теоретичному підходу. Експеримент потрактовувався, як спосіб 

наукового мислення в загальній теоретичній системі[2]. 

- Суб єктний підхід у визначенні рушійних сил розвитку. Розповсюджене 

в той час широке розуміння психологічного експериментування, домінування 

науково-природничої парадигми, як єдино можливої в розумінні об єкта 

дослідження нівелювало, або, навіть, виключало феноменологію активності 

суб єкта дослідження. Натомість, в українській  педагогічній психології 

основною парадигмою декларувалась  і відстоювалась, реалізувалась на рівні 

психологічного дослідження ідея активності суб єкта (феноменологія: 

самокерування, самовиховання, самопізнання, самосвідомість, самостійність, 

самооцінка, рефлексія) [1]. Відповідно цій парадигмі  “Виховання успішно веде 

розвиток особистості до поставленої мети, якщо робить вихованця активним 

учасником  процесу її досягнення” [ 1,C.181].  

Вищеозначені теоретичні настанови дозволили розгорнути серію 

експериментальних досліджень, які грунтувались на цих настановах і 
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довизначали їх, розширювали предметне поле експериментальних досліджень і 

формували концептуальні положення. Експериментальна робота здійснювалась 

одночасно із розробкою методологічної основи педагогічних досліджень. 

Доводилось виборювати можливості самостійного наукового пошуку,  

існування  незалежних концепцій,  альтернативних підходів. Закладались 

основи розуміння формувального експерименту, як одного із методів 

дослідження психіки дитини в саме навчальному процесі. Практика навчання 

потребувала не простого механістичного застосування методів емпіричного 

вивчення психіки, привнесених із загальної психології і покладених на грунт 

педагогічної психології, а теоретично обгрунтованого  наукового дослідження з 

застосуванням експериментального методу, побудови власних теоретично 

обгрунтованих психологічних досліджень в галузі педагогічної 

психології[2,4,5]. Визнавалось, що експеримент в психології може проводитись 

як з науковою, так і практичною метою. Разом з тим, в школі Г.С.Костюка 

розуміли, що ефективне використання психологічних знань в освітньому 

просторі можливе лише у формі спеціально  організованого 

експериментального навчання, що  має відповідати вимогам наукового 

дослідження, на відміну від  окремих дослідницькіх проектів незалежних від 

завдань навчання[6].  

В організації психологічних досліджень в галузі психології навчання,  ці 

теоретичні настанови втілювались і теоретично розроблялись І.О.Синицею і 

співробітниками очолюваних ним підрозділів. Накопичений ними емпіричний 

матеріал та здійснені узагальнення, запропоновані   напрями дослідження 

проблеми на сьогоднішній день мають велику наукову і практичну цінність. 

Дотримання теоретичних настанов прийнятої на той час наукової парадигми 

поєднувалась І.О.Синицею з науковою критичністю щодо парадигмальних 

обмежень.  

Середина ХХ століття характеризується розвитком експериментальних 

досліджень у галузі психології мовлення, зокрема в школі Г.С.Костюка 

проводяться дослідження присвячені висвітленню мовлення як найважливішого 

засобу людського спілкування та обміну інформацією (Г.С.Костюк)[6],  

вивчається смислова сторона мовлення (Т.В.Косма,Г.С.Костюк,   

О.М.Раєвський)[1].  

В цьому ряду  досліджень І.О.Синицею започатковано грунтовний 

системний напрямок експериментального вивчення  психологічних 

особливостей і механізмів писемного і усного мовлення учнів[7,8,9]. В своїх 

роботах І.О.Синиця вводить теоретично  вмотивоване розрізнення понять, що 

описують процес становлення мовлення дитини, доповнює проблемне поле 

якісно новими інтерпретаціями, теоретично спрямовує пошук нового 

методичного інструментарію. В числі нових дослідницьких  напрямків 

вивчення означеної проблеми І.О.Синицею здійснено  експериментальне 
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обгрунтування самостійного шляху розвитку  усного та писемного мовлення,  

структурних, процесуальних їх характеристик, складного опосередкованого 

взаємного впливу.[7,8] Обгрунтовується необхідність вивчення   особливостей 

усного мовлення  підлітків, як самостійної наукової проблеми, що відображує 

індивідуальні, структурні, кількісні та якісні особливості, мотиваційну основу 

розвитку  лексики, фразеології підлітків. Дослідницький   матеріал дав 

можливість розкрити певні особливості розвитку писемного і усного мовлення; 

умови та шляхи його активізаціі; специфічні особливості  функціонування; 

труднощі засвоєння писемного мовлення. 

В контексті суб єктного підходу І.О.Синицею розглядається питання  

участі внутрішнього мовлення у становленні самосвідомості особистості, 

проблема збагачення мовленнєвого запасу учнів украінською фразеологією[9]. 

Протягом тривалого відрізку часу під керівництвом І.О.Синиці здійснювалось 

експериментальне вивчення індивідуальних особливостей писемного мовлення. 

Уважне поєднання дослідницької та навчальної мети в організації 

експерименту дозволили визначити  суттєвий ряд відмінностей, що 

характеризують індивідуальні особливості писемного мовлення,  

між усним і писемним мовленням[8,9].  

Необхідною складовою  експериментального вичення проблем навчання 

та учіння І.О.Синиця вважав є практичне впровадження дослідницьких 

результатів, практичні висновки та рекомендації, як cуттєвий елемент, етап 

дослідження. Психолого-педагогічний експеримент розглядався, як особлива 

ситуація співпраці, взаємодії учня і педагога, що  поєднує вивчення психіки 

учня, завдання дослідження з завданням розвитку  учня, навчанням. І.О.Синиця 

пропонує розглядати експеримент в сфері психології навчання як цілісну 

ситуацію взаємодії учнів і педагога, спільну діяльність, що має обов язковим 

результатом нове знання і розвиток особистості учня, професійне зростання 

вчителя[9].  

Особливе місце в ситуації взаємодії учня і вчителя у І.О.Синиці займали 

проблеми педагогічного такту, майстерності педагога і експериментатора, а 

також  проблеми впливу особистості учня на процес взаємодії учень-вчитель, 

на процес і результат експериментального навчання. 

Окреслені теоретичні та експериментальні напрацювання наукової 

спадщини І.О.Синиці, їх аналіз у розрізі проблеми становлення 

експериментального методу в психології навчання не лише поглиблюють 

інформаційні запити сучасних дослідників, але й є міцним підгрунтям 

майбутніх  перспективних та продуктивних наукових пошуків.  

 

 

 

 



[«НАУКОВА СПАДЩИНА І.О.СИНИЦІ В КОНТЕКСТІ 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»                                                                           

З нагоди 70-ї річниці від заснування                            
Інституту  психології імені Г.С. Костюка НАПН України  

 
Матеріали круглого столу 

                              
Жовтень 2015 року 

 

 

Матеріали Круглого столу видаються у спеціальному номері міжнародного наукового періодичного журналу 

"FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCHES IN PRACTICE OF LEADING SCIENTIFIC SCHOOLS"- ISSN 2313-7525 |  
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України  

 

Література 

1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості /Під ред. Л.М. Проколієнко; Упор. В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, 

Г.О. Губко, О.В. Проскура.- К.:Рад.шк., 1989. 

2. Костюк  Г. С.  Про стан науково-дослідної роботи в галузі психології 

// Наукові записки НДІ психології УРСР / за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. 

шк., 1959. – Т. 11  

3. Костюк Г. С. Провідні ідеї радянської психології /  // Рад. шк. – 1967. – 

№ 11. – С. 22–32 

4. Костюк Г. С.  Психологические аспекты опытно-экспериментальных 

педагогических исследований // Теория и практика педагогического 

эксперимента / под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – Москва : 

Педагогика, 1979. – С. 174–190. 

5. Костюк Г. С. Психологічні дослідження в дев’ятій п’ятирічці /  // Рад. 

шк. – 1976. – № 2. – С. 61–71. 

6. Костюк Г. С. Психологічні питання поліпшення якості уроку /  

// Психологічні умови поліпшення якості уроку: зб. статей / за ред. 

Г. С. Костюка, І. О. Синиці. – Київ : Рад. шк., 1959. – С. 3–17. 

7. Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів в 4-8 класах / І.О. 

Синиця. – К. : Радянська школа, 1974. – 207 с. 

8. Синиця І.О. Психологічний аналіз труднощів оволодіння писемною 

мовою учнями 5-7 класів // Питання психології засвоєння учнями мови / За ред. 

Г.С.Костюка. Наукові записки. –К.: Радянська школа, 1957. Т. 7. С. 111 -158.  

9. Синиця І.О. Психологія писемної мови. К.: Радянська школа, 1965. 

315с. 

 

 

 

 


