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НАУКА – ПРАКТИцІ

НЕУСПІШНІСТЬ МОЛОДШИХ УЧНІВ 
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВцІВ 1950–70-х РОКІВ

Для періоду 1950–70-х рр. в Європі та США харак-
терним було значне розмаїття наукових течій, які дослі-
джували проблеми індивідуального розвитку людини. 
Тема дитини в школі стала предметом наукових зацікав-
лень багатьох зарубіжних педагогів, психологів і соціо-
логів. Значну увагу вчені приділили такому складному 
явищу шкільної дійсності, як неуспішність у навчанні.

Однак через ідеологічну заангажованість гу-
манітристики в СРСР, у радянській педагогічній і  
психологічній літературі використання підходів за-
рубіжних науковців до проблеми шкільної неуспіш-
ності не набуло поширення, а їхні праці сприймали 
переважно в критичному ключі. У цьому контексті 
показовим є таке зауваження відомого радянського 
педагога-компартивіста Бориса Вульфсона: «Сучас-
ний етап розвитку економіки, техніки і науки висуває 
відомий комплекс подібних вимог до систем освіти в 
країнах із різним суспільно-економічним ладом. Від-
носна спільність багатьох проблем, що постали перед 
школою в соціалістичних і буржуазних державах, ще 
більш різко відтіняє принципово різний підхід до їх 
розв’язання» [1, c. 3].

Виняток становили педагоги з країн, які належа-
ли в повоєнний період до радянського блоку, а тому  
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праці окремих дослідників із цих країн перекладали 
(наприклад, «Основи загальної дидактики» Ч. Купі-
севича) і були доступними для радянських педагогів. 
Дещо краща ситуація була з перекладом праць зару-
біжних психологів, які досліджували психологічні 
особливості індивідуального розвитку дітей молод-
шого шкільного віку.

Подібна ситуація наявна і в сучасній педагогіч-
ній науці. Таким чином, ознайомлення з підходами 
зарубіжних дослідників до проблеми шкільної неус-
пішності є актуальним як для збагачення інтелек-
туального горизонту вітчизняної педагогіки, так і в 
контексті кращого розуміння цього явища вчителями- 
практиками.

Отже, метою цієї статті є аналіз і характеристи-
ка підходів зарубіжних дослідників 1950–70-х рр. до 
проблеми шкільної неуспішності.

Історіографія окремих праць зарубіжних дослід-
ників 1950–70-х рр., що присвячені проблемі шкіль-
ної неуспішності, розглянуто у теоретичних частинах 
дисертаційних робіт Є. Морозова та А. Курєпіної. 

У дисертації Є. Морозова, що присвячена вико-
ристанню педагогічної терапії під час розв’язання 
проблеми шкільних невдач, визначено зміст поняття 

У статті проаналізовано праці зарубіжних науковців 1950–70-х років, присвячені проблемі шкільної неуспіш-
ності. Головну увагу було зосереджено на працях педагогів і психологів з США, Великої Британії, Німеччини та 
Польщі. Виокремлено декілька підходів щодо осмислення явища шкільної неуспішності: біологічний, психологічний, 
соціологічний та дидактичний. Визначено підґрунтя кожного з підходів і розглянуто праці головних представників. 
Описано окремі теорії, що виникли в межах зазначених підходів (нативістська, зрілості, глибинно психологічна, со-
ціально-психологічна, ціннісних орієнтацій). Висвітлено підходи зарубіжних науковців стосовно способів подолання 
шкільної неуспішності.

Ключові слова: неуспішність, біологічний підхід, психологічний підхід, соціологічний підхід, дидактичний підхід, 
полікаузальна зумовленість шкільної неуспішності.

Світлана Георгіївна Долженко,
учитель хімії,
здобувач лабораторії загальної педагогіки 
та історії педагогіки Інституту педагогіки 
НАПН України,
м. Київ

ORCID ID 0000-0003-2623-8554

1. НАУКА – ПРАКТИцІ

© Долженко С. Г., 2018



6

№ 2 (69) / ІІ квартал / 2018Освіта та розвиток обдарованої особистості

«шкільні невдачі» та причини їх виникнення у працях 
зарубіжних науковців. Так, автор ґрунтовно вивчає 
погляди на цю проблему відомого польського педаго-
га Ч. Купісевича [5, c. 14–32].

У дисертації А. Курєпіної в історико-педагогіч-
ній перспективі розглянуто соціальні, організаційно- 
педагогічні, психофізіологічні причини неуспішності, 
термінологічний апарат, за допомогою яких цю педа-
гогічну проблему осмислювали вітчизняні та зару-
біжні дослідники. Окремий розділ праці присвячено 
дослідженню неуспішності як освітнього феномену 
в XX століття. Однак використовуючи та аналізую-
чи праці окремих зарубіжних педагогів і психологів 
(Ж. Піаже, Е. Хьон, Ч. Купісевич), автор зосереджуєть- 
ся переважно на поглядах вітчизняних дослідників [2]. 

Підходи зарубіжних учених до проблеми попе-
редження шкільної неуспішності є недостатньо вив-
ченими. Вони не стали предметом окремого розгляду 
в українській педагогічній літературі.

У працях 1950–70-х рр. зарубіжні дослідники ви-
окремлюють біологічний, соціологічний, психоло-
гічний і дидактичний підходи до проблеми шкільної 
неуспішності. У межах кожного підходу можна ви-
ділити окремі теорії. Наявні теорії у вивченні явища 
шкільної неуспішності у вітчизняній літературі роз-
поділяють на однофакторні та багатофакторні. Про-
те однофакторних у чистому вигляді майже не існує, 
адже будь-яке теоретичне осмислення складного со-
ціального явища не може обмежуватися констатацією 
лише однієї причини його виникнення, враховувати 
одні факти та ігнорувати інші.

У межах біологічного підходу шкільну неуспіш-
ність пояснюють причинами, що зумовлені біологіч-
ним розвитком особистості: вродженими здібностя-
ми, фізичними даними тощо. Однією з біологічних 
теорій є нативістська. Її прихильники визначають 
розвиток людини як результат ендогенних факто-
рів. Яскравим представником цієї теорії був амери-
канський дослідник А. Гезелл (Arnold Gesell). Він 
вважав, що існує дві базові рушійні сили, що спря-
мовують процес розвитку. Роль домінантої сили він 
приписував генам, а другою силою вважав соціаль- 
не оточення, яка впливає на оформлення процесу 
розвитку організму, що диктують гени. Процес роз-
витку за наявності однакової генетичної програми 
в різних дітей може відбуватися різними темпами.  
Однак А. Гезелл вважає, що існує єдиний (залежний 
від генів) розклад розвитку від ембріонального стану 
до останніх хвилин життя. Тому найкраще вихован-
ня дитини полягає в тому, щоб чітко слідувати цьому 
розкладу і не починати навчати її того, до чого вона 
біологічно не дозріла [4, c. 299].

В одній зі своїх праць А. Гезелл писав: «у дитини є 
вродженні властивості та схильності, що визначають, 
як і коли необхідно її навчати». Визначальною для успі-
ху дитини у школі в межах нативістської теорії вважа-
ють природну обдарованість дитини [11, s. 37].

До біологічних теорій також належить теорія зрі-
лості, яку у 1967 р. розробив німецький дослідник  

А. Керн (Artur Kern). Відповідно до цієї теорії, учнів 
початкової школи ділять на такі групи: «цілковита 
зрілість», «середня зрілість», «недостатня зрілість». 
Оскільки головною причиною успішності постає не 
інтелектуальний рівень, а ступінь біологічної та емо-
ційної зрілості, то належність до названих груп і ви-
значає рівень успішності дитини. Головною тезою  
А. Керна є така: «якщо ми почекаємо з навчанням ди-
тини, поки вона не досягне необхідного рівня розви-
тку, тоді для кожної дитини можливе відносно легке та 
успішне просування шкільними дорогами» [15, s. 67].

Послідовником цієї теорії був також швейцар-
ський педагог Л. Кайзер (Lothar Kaiser), який дав 
власне визначення поняття шкільної зрілості [12, 
s. 12]. Показовим є те, що послідовниця цієї теорії, 
американська дослідниця Б. Карл (Barbara Carll) за-
пропонувала визначати рівень зрілості за допомогою 
спеціальних тестів, не пов’язаних з коефіцієнтом ро-
зумової обдарованості [9, p. 62]. Ключовий недолік 
теорії зрілості полягає в тому, що дослідниця не вра-
ховує соціального впливу на формування особистості 
дитини.

У світовій літературі описаного періоду шкіль-
ну неуспішність визначають як психологічну про-
блему. Для психологічного підходу характерною є 
зосередженість на індивідуальності дитини. Німець-
кий психолог Е. Хьон (Elfriede Höhn) у своїй пра-
ці «Поганий учень» (1967) описала чотири аспекти  
неуспішності: навчально-психологічний, глибинно- 
психологічний, психопатологічний та соціально- 
психологічний. Учену цікавила «психологічна реаль-
ність» явища шкільної неуспішності, а тому для неї 
важливо, щоб відставання розглядали у зв’язку з 
особистісними якостями дитини [12, s. 10]. Німець-
ка дослідниця зазначає, що навчально-психологіч-
ний аспект неуспішності було розроблено у працях  
Е. Торндайка, Е. Хельма, К. Левіна та ін. Ще Е. Торн-
дайк наголошував, що успіх і невдача – це рушійні 
сили навчально-виховного процесу, тобто діти нав-
чаються на власних досвіді та помилках. Неуспіх – це 
зло, якого необхідно уникати, що є важливою переду-
мовою навчання. Так, К. Левін не погодився з Е. Торн-
дайком і зазначав: «оскільки висота рівня вимог ви-
значає, чи сприймати певне досягнення як невдачу, то 
звичайний засіб подолати невдачу та запобігти май-
бутній поразці – зниження рівня потреб. Тривалі не-
вдачі рано чи пізно призводять до втоми». До того ж, 
Е. Хьон підтримує думку К. Левіна і стверджує: «по-
вторювані та довго тривалі невдачі негативно впли-
вають на успішність учнів» [там само].

Послідовники глибинно психологічної теорії неу-
спішності встановлюють зв’язок неуспішності з пору-
шенням норм поведінки внаслідок фрустрації (стану, 
пов’язаного з порушенням почуття власної гідності 
внаслідок повторюваної ситуації неуспіху у школі). 
Фрустрація викликає агресію, порушення психіки: 
«якщо поганий учень впертий, злий і нестерпний,  
то це, згідно з глибинно психологічною інтерпрета-
цією, не є причиною його неуспішності чи супутнім 
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У ФРН та США в досліджуваний період популяр-
ною була соціально-психологічна теорія. Її послідов-
ники шукали причини неуспішності в неблагополуч-
них соціальних взаєминах вдома, порушенні групової 
структури сім’ї чи в належності учня до непривіле-
йованої групи. Наприклад, чорношкірі студенти отри-
мували гірші результати, якщо знали, що їх порівню-
ватимуть із результатами «білих» студентів. Відчуття, 
пов’язані з усвідомленням чорношкірими студентами 
нижчого соціального статусу, заважали розвитку їхніх 
потенційних здібностей [14].

Американські психологи 1950–70-х рр. також 
здійснювали активні дослідження навчальної мо-
тивації. Так, Д. Макклелланд (David McClelland) та 
А. Альшулер (Alfred Alschuler) з колегами розробили 
спеціальні тренінги для формування мотивації досяг-
нення успіху в навчанні, що набули популярності за 
кордоном [18, с. 6].

Група американських психологів на чолі з 
Р. де Чармсом (Richard de Charms) створила тренінг 
особистого спричинювання. Концепція тренінгу поля-
гає в тому, що людину розуміють як «джерело», при-
чину змін. Мета тренінгу – навчити учнів і вчителів 
бути суб’єктами діяльності, а не об’єктами маніпулю-
вання. Після проведення тренінгу спостерігалося під-
вищення показників успішності в навчально-виховній  
діяльності (зокрема, відвідуваності), покращення пси-
хологічного стану вчителів та учнів [10].

У комуністичних (радянських) країнах переважав 
дидактичний підхід до проблеми шкільної неуспіш-
ності. Його прихильники не зосереджувались на 
причинах шкільної неуспішності та індивідуальності 
учня, а шукали пояснення відставання в недостат-
ній професійній діяльності педагогічного колективу,  
а також намагалися віднайти оптимальні форми орга-
нізації виховної та навчальної діяльності.

Яскравим прикладом такого підходу є теорія пе-
дагога з НДР В. Вольфа (Walter Wolf), який вважав, 
що ефективна педагогічно-методична діяльність вчи-
теля, – це основний фактор успішності в навчанні.  
На його думку, «головну причину відставання та дру-
горічництва окремих учнів необхідно шукати в якості 
викладання, у професійній діяльності вчителя, в його 
ідеологічній зрілості, педагогічному вмінні та знанні 
предмета» [19, s. 8].

Необхідно згадати дослідження іншого педагога 
з НДР Ганса Льове (Hans Löwe) «Причина невдач у 
школі» (1971). Для нього характерним є всебічний 
розгляд проблеми шкільної неуспішності. Науковець 
комплексно досліджував соціально-економічні, пси-
хологічні та фізіологічні особливості дитини та дидак-
тичні питання. Він дійшов висновку, що «розв’язання 
проблеми залежить головним чином від застосування 
ефективних освітніх та виховних методів в усіх сфе-
рах життя. Це стосується,  педагого-психологічної 
діяльності в школі – підвищення якості навчання та 
виховної роботи в сім’ї» [17, s. 211].

У працях польського педагога Ч. Купісевича 
(Czesław Kupisiewicz) також можна простежити  

явищем, що підтверджує, який він поганий у всіх сен-
сах цього слова, а є безпосереднім наслідком невдачі» 
[там само].

Так, С. Розенцвейг, К. Хорні, Дж. Доллард та 
інші представники глибинно психологічної теорії 
шукали причини зазначених порушень у прихова-
них конфліктах, а видимі причини (нестачу уваги) 
вважали вторинними. Цим вони підважували віру в 
незмінність розумових параметрів. Однак зведення 
причин неуспішності до підсвідомих явищ, недооці-
нює соціально-психологічні аспекти вказаної проб-
леми. У працях представників психопаталогічного 
напряму досліджено явище неуспішності у зв’язку з 
особливостями поведінки особистості в ситуації на-
вантаження. Результати проведених експериментів 
показали, що тривалі неуспіхи призводять до пору-
шень поведінки різного ступеню тяжкості. Встанов-
лено, що «погані учні боязливі, невпевнені, менш 
самостійні, вони гірше пристосовуються, показують 
менше старанності й активного співробітництва,  
погано володіють собою, несконцентровані, незіб-
рані» [там само].

У педагогічній літературі вказаного періоду наяв-
ні праці, де втілено соціологічний підхід у контексті 
пояснення причин шкільної неуспішності. 

Основоположником «середовищезнавства» й од-
ним із перших,хто почали досліджувати питання 
впливу соціальних факторів на шкільні успіхи дити-
ни, був у 1920–30-х рр. А. Буземан (Adolf Busemann). 
Його праці мали значний вплив на погляди видатного 
російського психолога Л. Виготського, який вважав, 
що одним із досягнень німецького вченого є подолан-
ня «теорії двох факторів» (середовища та спадковос-
ті) В. Штерна через введення нового фактора – осо-
бистості дитини, яка виявляється як у діяльності, так 
і в рефлексії [3, c. 103].

Актуальним досі є твердження з однієї зі статей 
вченого: «чим гірші соціальні умови, в яких зростає 
та розвивається дитина, тим нижчі її здібності до нав-
чання» [8, s. 308].

Педагоги 1950–70-х рр. розвинули ідеї німецького 
дослідника. У своїх працях вони зазначають, що кож-
на культура та соціум впливають на розвиток дитини, 
однак не зосереджуються на вихованні як засобі подо-
лання неуспішності.

Соціальні аспекти формування неуспішності охоп- 
лює теорія ціннісних орієнтацій, яку подано у працях 
англійського соціолога О. Бенкс (Olive Banks). Цінніс-
ні орієнтації дослідниця визначає як принципи, яки-
ми людина керується у процесі мислення та під час 
розв’язання повсякденних проблем [7].

Послідовники О. Бенкс прагнули встановити за-
лежність між ціннісними орієнтаціями батьків та 
успішністю дітей. Деякі дослідники сприйняли цін-
нісні орієнтації як критерії, що визначають успішність  
дітей. Було відокремлено фактори, які визначають 
характер ціннісних орієнтацій: активність чи пасив-
ність, орієнтування на минуле чи майбутнє, колекти-
візм чи індивідуалізм.
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дидактичний підхід до аналізу проблеми неуспіш-
ності в навчанні. Науковець трактує неуспішність як 
невідповідність підготовки частини дітей виробле-
ним суспільством стандартам, визначеним шкіль-
ною освітою. Він вважає, що головними причинами  
неуспішності є:

1) методичні помилки, допущені вчителем унаслі-
док недостатнього знання педагогічних теорій;

2) методичні чи виховні помилки, пов’язані з не-
достатнім знанням учителем учнів;

3) недостатня турбота вчителя про учнів, які не 
встигають у навчанні.

Польський педагог також порушив питання про 
приховані дидактичні невдачі, класифікував їх, а також 
проаналізував дидактичні невдачі у взаємозв’язку з еко-
номічними, соціальними та іншими причинами неус- 
пішності [16, s. 97]. На думку дослідника, головною 
формою діяльності вчителя на уроці має бути про-
блемне навчання, що постає одним із засобів успішної 
боротьби зі шкільними невдачами. Важливим етапом 
є своєчасна педагогічна діагностика, що передбачає 
контроль та оцінювання результатів навчання. Це дає 
змогу виявити прогалини в знаннях і вміннях учнів. 
Підґрунтям подібної діагностики є бесіди вчителя з 
учнями і батьками, спостереження за учнями, контакт 
з їхніми сім’ями, тестові дослідження, а також збори 
вчителів, методику проведення яких описано в працях 
польського педагога [5, с. 80–81].

Таким чином, ознайомлення з працями зарубіж-
них науковців 1950–70-х рр., що присвячені дослі-
дженню проблеми неуспішності молодших учнів, 
надає можливість дійти висновку, що це явище ґрун-
товно дос-ліджували вчителі, психологи та соціологи 
з різних методологічних позицій. У вказаний період 
активно розвивали біологічний, психологічний, со-
ціологічний та дидактичний підходи для розуміння 
цього явища. Це було втілено в сучасних теоріях: 
нативістській, зрілості, глибинно-психологічній, со-
ціально-психологічній, ціннісних орієнтацій. І якщо 
деякі з цих теорій мають здебільшого «архівний» ін-
терес (наприклад, нативістська, яку було сформовано 
під враженням від постання нової науки генетики в 
першій половині XX ст., тощо), то соціально-психо-
логічна і теорія ціннісних орієнтацій забезпечують 
цікавий інструментарій для поглибленого осмислен-
ня явища шкільної неуспішності. Цей інструмента-
рій можна застосовувати в умовах сучасної України 
для кращого розуміння кореляції шкільної неуспіш-
ності з належністю учнів до різних соціальних груп, 
а також для вироблення дієвих рецептів для подолан-
ня цього явища. Окрім цього, актуальності не втра-
тили дидактичні напрацювання польського педагога 
Ч. Купісевича та ґрунтовні дослідження навчальної 
мотивації американських психологів. Перспектив-
ним видається застосування мотиваційних тренін-
гів разом із традиційними для вітчизняної школи 
виховними та дидактичними засобами подолання  
неуспішності.
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EDUCATIONAL ISSUE OF JUNIOR SCHOOL 
STUDENTS’ UNDERACHIEVEMENT 
IN FOREIGN STUDIES OF 1950–70s 

The article analyzes the works by foreign scientists of 
the 1950–70s dealing with the issue of academic failure. 
The primary attention is given to the work of educators and 
psychologists from the USA, UK, Germany and Poland. 

Several approaches to the comprehension of the phenomenon 
of underachievement in school have been determined: bio-
logical, psychological, sociological and didactic. Students’ 
school performance has been the subject of scientific interest 
of many foreign educators, psychologists and social scien-
tists. Much attention has been paid by the scientists to such 
a complex phenomenon of school reality as lack of learning.

The basis for each approach has been clarified and 
the works of the main representatives have been analyzed. 
The individual theories that have arisen within these ap-
proaches have been described, in particular, nativistic, 
theory of maturity, of deep psychological aspects, socio-
psychological factors, and of values-based orientations. 
The views of foreign scientists on the way of overcoming 
underachievement in school have been highlighted.

There is a lack of adequately developed approaches of 
foreign scientists to the issue of preventing school failure. 
These approaches have not become the subject of separate 
consideration in Ukrainian educational literature.

In the articles published during the 1950–70s, foreign 
researchers singled out biological, sociological, psycho-
logical and didactic approaches to the issue of undera-
chievement in school. Within each approach, separate 
theories can be distinguished. In the local literature, the 
theories that have arisen during the study of the phenom-
enon of school failure can be divided into one-factor and 
multiple-factor. However, exclusively one-factor theories 
can scarcely exist, because any theoretical understanding 
of a complex social phenomenon cannot be limited to the 
statement of only one cause; it may not take into account 
certain facts only, while ignoring the others.

Key words: underachievement, biological approach, 
psychological approach, sociological approach, didactic ap-
proach, polycausal phenomena of underachievement in school.
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 НЕУСПЕВАЕМОСТЬ  МЛАДШИХ  УЧЕНИКОВ  
КАК  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  В  

ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗАРУБЕЖНыХ УЧЕНыХ 
1950–70-х  ГОДОВ

В статье проанализированы труды зарубежных 
ученых 1950–70-х годов, посвященные проблеме 
школьной неуспеваемости. Основное внимание сосре-
доточено на работах педагогов и психологов из США,  
Великобритании, Германии и Польши. Выделены 
несколько подходов в осмыслении явления школьной 
неуспеваемости: биологический, психологический, со-
циологический и дидактический. Выяснены основания 
каждого из подходов и рассмотрены труды основных 
представителей. Описаны отдельные теории, возник-
шие в рамках указанных подходов, в частности, нати-
вистская, зрелости, глубинно психологическая,  
социально-психологическая, ценностных ориента-
ций. Освещены взгляды зарубежных ученых на пути 
преодоления школьной неуспеваемости.

Ключевые слова: неуспеваемость, биологический 
подход, психологический подход, социологический 
подход, дидактический подход, поликаузальная обу-
словленность школьной неуспеваемости.
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