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Анотація. У статті представлено результати експериментального дослідження щодо визначення 
сформованості пізнавальної ініціативності старшокласників у процесі навчання предметів гуманітарного 
циклу, а саме англійської мови, зарубіжної літератури та всесвітньої історії, а також охарактеризовано рівні 
сформованості означеної якості. На сучасному етапі пізнавальна ініціативність старшокласників 
знаходиться на низькому рівні. Це зумовлено використанням викладачами неоптимальних педагогічних 
умов, що не є спрямованими на розвиток цієї риси.  
Ключові слова: рівні сформованості пізнавальної ініціативності, показники пізнавальної ініціативності. 
Аннотация. Манько В.А. Характеристика реального уровня сформированности познавательной 
инициативности старшеклассников в процессе обучения предметам гуманитарного цикла. В статье 
представлены результаты экспериментального исследования по определению сформированности 
познавательной инициативности старшеклассников в процессе обучения предметам гуманитарного цикла 
(английский язык, зарубежная литература, всемирная история), а также охарактеризовано уровни 
сформированности этого качества. На современном этапе познавательная инициативность 
старшеклассников находится на низком уровне. Это обусловлено использованием преподавателями 
неоптимальных педагогических условий, которые не направлены на развитие этой черты.  
Ключевые слова: уровни сформированности познавательной инициативности, показатели познавательной 
инициативности. 
Annotation. Man'ko V.A. Performance of real level generated cognitive initiative of senior pupils during 
learning subjects of humanitarian cycle. The research results about the formation of senior pupils cognitive 
initiative during the studying humanitarian subjects  (English, Foreign Literature, World History) and characteristics 
of its levels are represented in the article. At the present stage cognitive initiative of senior pupils is on a low level. It 
is stipulated by use by teachers of not optimum pedagogical conditions which are not directed on development of 
this feature.  
Key words: levels of cognitive initiative formation, insicators of cognitive initiative. 

 
Вступ 
Інтеграція  України в європейське і світове освітнє співтовариство висуває певні потреби до 

формування особистості старшокласника – завтрашнього студента, здібного до постійного саморозвитку та 
самовдосконалення, спроможного до швидкого оновлення знань, розширення арсеналу вмінь, навичок, 
усвоєння нових форм діяльності.  Особливу роль при цьому відводиться формуванню таких рис як 
самостійність, активність та ініціативність у навчанні.  

Актуальність цієї проблеми пояснюється потребою у вирішенні суперечностей, які виникли між 
сучасними вимогами до старшокласників як ініціативних в пізнавальному плані учнів, та реальним рівнем 
сформованості цієї якості у учнів старших класів. 

Робота виконана за планом НДР Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета статті – висвітлити рівень сформованості пізнавальної ініціативності старшокласників у процесі 

навчання предметів гуманітарного циклу. 
Організація і методи дослідження. 
У проведенні дослідження взяли участь 125 старшокласників: 80 учнів (експериментальна група), 25 

учнів ( контрольна група). Експеримент проходив з учнями  9 – х та 10 –х класів Будянського 
технологічного ліцею Харківського району Харківської області і був розповсюджений на предмети 
гуманітарного циклу ( зарубіжна література, історія та англійська мова). 

В педагогічній літературі  з причини складності визначення пізнавальної ініціативності ми не 
знайшли загальноприйнятої думки стосовно рівнів її формування, критеріях оцінки та  їх показниках. 
Оскільки пізнавальна ініціативність розглядається нами як інтегративна якість особистості, до структури 
якої входять мотиваційний, когнітивний та емоційно – вольовий компоненти, доречним є виділити критерії 
для кожного структурного компоненту. Аналіз та узагальнення  результатів теоретичних та емпіричних 
досліджень з питання дозволили нам виділити критерії, які стали основою для розробки діагностичних 
методик виявлення рівнів сформованості пізнавальної ініціативності у процесі навчання предметів 
гуманітарного циклу, а саме англійської мови, зарубіжної літератури та історії. Серед таких критеріїв ми 
виділили наступні: 

1. для мотиваційного компоненту – характер мотивації учня, рівень сформованості пізнавального 
інтересу, здібність до цілепокладання; 

2. для когнітивного компоненту – рівень володіння знаннями, вміннями, навичками; 
3. для емоційно – вольового компоненту – емоційне відношення до діяльності, вольові риси. 



Спираючись на особливості розвитку загальних сфер особистості старшокласника, для визначення 
моніторингу сформованості пізнавальної ініціативності старшокласників нами були використані наступні 
діагностичні методики: 
1. по мотиваційному компоненту  – „Мотивація успіху та мотивація боязні невдач” (опитувач МУН 

А.А.Реана), „Оцінка рівня сформованості навчально – пізнавального інтересу” (по Г.Б.Ксензовій); 
2. по когнітивному компоненту – „Визначення рівня навчаємості старших підлітків” (по П.І.Третьякову); 
3. по емоційно – вольовому компоненту – „Діагностика емоційного відношення до навчання у старшому 

шкільному віці” (модифікований тест Ч.Д.Спілберга). 
 У нашому дослідженні при виділенні рівней пізнавальної ініціативності старшокласників ми 

спиралися на такі положення: 
1. ініціативність виявляється як складне та багатокомпонентне поняття, тому не існує 

загальноприйнятих рівней її сформованості та точних критеріїв її оцінки; 
2. ініціативність, виступаючи як риса особистості, повинна розглядатися та вимірюватися з 

урахуванням ступеня сформованості всіх її компонентів. Тільки у цьому випадку ми можемо отримати 
найбільш цілісну та об’єктивну картину її сформованості. 

Крім того, ми враховували загальні вимоги до виділення рівней: рівні повинні виступати як чітко 
помітні індикатори розвитку об’єкту; перехід від одного рівня до іншого повинен відбивати ступінь 
розвитку об’єкта, при цьому кожен рівень повинен взаємодіяти як з попереднім, так і з наступним, 
виявляючись при цьому або умовою або результатом розвитку об’єкта 

Меті нашого дослідження відповідає 4 – рівнева шкала сформованості пізнававльної ініціативності. 
Ми розрізняємо такі рівні: безініціативність, ситуативна ініціативність, виконавча ініціативність та творча 
ініціативність. 

Результати дослідження 
Отримані нами дані констатуючого експерименту про кількість учнів кожного рівня сформованості по 

шести критеріям ініціативності в експериментальних та контрольній групах представлені нами в таблицях. 
Таблиця 1 

Сформованість пізнавальної ініціативності старшокласників  в експериментальних групах (Е 1, Е 2, Е 3) 
1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень рівні 

сформованості 
пізнавальної 
ініціативності 

 
 
 
критерії 

Е 1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 Е1 Е2 Е3 

Характер мотивації 
учнів, % 

36 33 37 37 40 35 20 21 18 7 6 10 

Рівень 
сформованості 
пізнавального 
інтересу, % 

13 10 12 52 55 48 26 30 32 9 5 8 

Здібність до 
цілепокладання, % 

15 13 16 40 38 44 32 35 30 13 14 10 

Знання, вміння, 
навички, % 

5 6 8 39 38 40 30 32 35 26 24 17 

Емоційне 
позитивне 
відношення до 
діяльності, % 

7 6 9 36 38 41 34 36 31 23 20 19 

Вольові риси, % 7 6 7 40 41 42 24 26 29 29 27 22 
 

Таблиця 2 
Сформованість пізнавальної ініціативності старшокласників  в контрольній групі 
 рівні 

сформованості 
пізнавальної 
ініціативності 

 
 
критерії 

1 рівень 2 рівень 3 рівень 4 рівень 

Характер мотивації 
учнів, % 

10 44 36 10 



Рівень 
сформованості 
пізнавального 
інтересу, % 

11 52 30 7 

Здібність до 
цілепокладання, % 

8 40 43 9 

Знання, вміння, 
навички, % 

8 42 37 13 

Емоційне 
позитивне 
відношення до 
діяльності, % 

9 45 40 6 

Вольові риси, % 7 48 39 6 
 

Перша група старшокласників – рівень безініціативності –  об’єднана байдужим відношенням до 
навчання і часто мотив навчання таких учнів зводиться лише до отримання атестату. Саму необхідність 
вчитися учні пояснюють вимогами дорослих ( вчителів або батьків). Часто пізнавальний інтерес та мета 
навчання, яку старшокласники іноді не приймають, відсутні. Юнакі та дівчата цього рівня виявляють досить 
неширокий кругозір. Наявні знання мають поверховий характер на рівні уявлень, вони мало пов’язані з 
життєвим досвідом.  Здебільшого учні є пасивними та аморфними в навчанні.  Навчальні вміння та навички 
здійснюються тільки під керівництвом та тиском з боку вчителів. Взагалі можна сказати, що 
старшокласники, яких віднесено до цієї групи, спроможні діяти тільки за зразком. Для них характерне 
відсутнє намагання до виявлення та розкриття своїх можливостей та потенцій. У разі виникнення 
ускладнень та помилок йде руйнування діяльності, що дозволяє говорити про відсутність вольових рис.  
Емоційних відношень до навчання не виявляють.  Учні цієї групи взагалі безвідповідально відносяться до 
навчання. У школярів, яких віднесено до рівня безініціативності, відсутнє бажання вступати у спілкування з 
оточуючими і вести діалог, тому й комунікативні навички розвинуті слабо. 

Для другої групи учнів – рівень ситуативної пізнавальної ініціативності – характерною є нестійка 
мотивація, орієнтована тільки на успішне досягнення результату. Пізнавальний інтерес виявляється тільки 
під впливом зовнішніх стимуляторів та базується на задоволенні особистісної допитливості в емоційно – 
приваблюючих ситуаціях.  Постановка найближчих цілей старшокласниками відбувається з урахуванням 
своїх можливостей. При цьому старшокласники цього рівня сформованості пізнавальної ініціативності 
обмежуються лише стереотипними діями, що не потребують затрат значних зусиль. Учні цієї групи 
усвідомлено приймають цілі ззовні та дотримуються їх на рівні знань та розумінь, тобто спроможні 
трансформувати вивчений матеріал з однієї форми вираження в іншу, при цьому пояснюють його, роблять 
припущення стосовно подальшого перебігу подій. Проявляють навчальні вміння, діючи не за прикладом, а 
за алгоритмом. Що стосується виконання додаткових завдань, то учні цього рівня виконують лише ті 
завдання, що виконуються усіма учнями. Взагалі, можна сказати, що учні пристосовуються до потреб 
середовища. Навчання визиває нестійкі позитивні емоції в деяких навчальних ситуаціях. Учні цієї групи є 
здібними до реалізації своїх особистісних якостей, які є яскраво вираженими, але вольові якості прицьому 
виявляються досить рідко та імпульсивно, що робить учня неспроможними діяти у ситуаціях, що 
потребують неординарного підходу або нових прийомів. Відповідальність переживається, але не завжди 
виявляється. 

Третя група учнів старших класів характеризується розвинутими навчально – пізнавальними 
мотивами, що базуються на розумінні та усвідомленості необхідності та важливості знань, прагненням 
досягти високих результатів в межах вимог, що висуває вчитель, прагненням зайняти певну позицію у 
відносинах з однолітками, заслужити авторитет. Пізнавальний інтерес у учнів цієї групи відносно стійкий. 
Разом із вчителем, а також самостійно, ставлять цілі навчання та беруть участь у пошуках раціональних 
шляхів їх досягнення. Провідні знання знаходяться на рівні розуміння та використання в нових навчальних 
ситуаціях. Виявляють вміння оперувати законами та теоріями в конкретних практичних ситуаціях, частково 
володіють прийомами активізації мислительної діяльності: аналізом, синтезом, узагальненням та 
систематизацією. Вміння отримують характер звичного, усвідомленого, мимовільного. Дії більш 
емпульсивні, інтуітивні, відносно більше мають відтворюючий характер, ніж творчій. Виявляють стійке 
позитивне відношення до навчальної діяльності репродуктивного характеру, але емоційна реакція більш 
спрямована на результат, ніж на сам процес пізнання. В вольовій сфері переважають відповідальність, 
цілеспрямованість, старанність та виконливість. 

Четверта група учнів – рівень творчої пізнавальної ініціативності – демонструє стійкі творчі 
проявлення пізнавальної ініціативності. Для старшокласників цієї групи звичним є стійкий пізнавальний 
інтерес, який виявляється у намаганні пізнати складні теоретичні питання окремих наук, дійти до сутності 
явищ.  Закономірність стає для них не кінцевим пунктом процесу, а проблемою, самостійною метою 
дослідження. У старшокласників розвинуто самоцілепокладання та вміння вибору шляху його досягнення. 
Учні є гарно проінформованими. Вони спроможні приймати рішення, виявляючи при цьому автономність, 
та несуть певну відповідальність відповідальність за його виконання. Знання знаходяться на більш високому 



інтелектуальному рівні, вони міцні та усвідомлені. Учні взмозі самостійно їх використовувати.  Навчальні 
вміння виявляються у здібності обирати з відомих їм засобів рішення найбільш раціональні та дієві у даній 
ситуації, продумувати наслідки застосування відібраних засобів. Старшокласники цієї групи усвідомлено 
володіють вмінням саморегуляції, самоорганізації та навичками самоконтролю. При вирішенні завдань 
виявляють нестандартність рішень, ерудованість, часто беруть на себе роль лідера. Для учнів є характерною 
розвинута навчальна інтуїція. Емоційна сфера навчання стійко позитивна, навіть при зіткненні з 
ускладненнями.  Для юнаків та дівчат цього рівня сформованості ініціативності характерною є яскраво 
виражена емоційна реакція на сам процес пізнання. Найбільш виражені вольові риси учнів, у яких 
сформована творча пізнавальна ініціативність, – енергійність, критичність, рішучість та креативність. 

Таблиця 3 
Співвідношення кількості учнів різних рівней сформованості в експериментальних та контрольній групах. 
Рівні сформованості пізнавальної 

ініціативності 
Експериментальні групи Контрольна група 

Безініціативність, % 14 15 
Ситуативна ініціативність, % 41 36 
Виконавча ініціативність, % 27 33 
Творча ініціативність, % 18  16 

 
Результати таблиці свідчать, що на початок формуючого експерименту ми маємо майже однакові 

результати для експериментальних та контрольної групи. 
Висновки 
Проведена дослідна робота засвідчила, що на сучасному етапі пізнавальна ініціативність 

старшокласників знаходиться на низькому рівні, що зумовлено використанням викладачами неоптимальних 
педагогічних умов, що не є спрямованими на розвиток цієї риси.  

Таким чином, навчальний процес старшокласників потребує організації та активного застосування  
певних педагогічних умов, які сприяють формуванню пізнавальної ініціативності. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем сформованості 
пізнавальної ініціативності старшокласників у процесі навчання предметів гуманітарного циклу.  
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