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У статті уперше здійснено реконструкцію концепції особистісної детермінації на-
вчання видатного вітчизняного ученого І.О. Сікорського. Окреслено напрями до-
слідження проблеми детермінації у сучасній вітчизняній психології. Здійснено 
аналіз історіогенези розробки І.О. Сікорським проблеми особистісної детермінації 
навчання. Констатовано, що учений перший у  вітчизняному психологічному про-
сторі розкрив проблему особистісної детермінації навчання і увів у сенсове поле 
поняттєву єдність «особисті чинники». Здійснена концептуальна характеристика 
проблеми особистісної детермінації навчання І.О. Сікорського у проекції «особи-
стих чинників». Акцентовано на взаємозалежній єдності у концепції двох магіст-
ральних площин ‒ особистісної детермінації і екології особистісного становлення 
школяра ‒ у спектрах: «охорона сил посеред учіння», «здоров’язбереження посе-
ред розумової праці», «розвиток і охорона почуттів», «симетричний розвиток ду-
шевних здібностей». 
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Постановка проблеми і актуальність дослідження. Проблема еко-
логічного особистісного розвитку є особливо значущою у час суспільних і 
освітніх трансформаційних змін. У сучасних реаліях парадигма «екологіч-
ність як цінність та принцип організації життєвого простору особистості» 
набуває рангу пріоритетності  [10]. Здійснюються різновекторні наукові 
розвідки системи «особистість ‒ освітній простір»: її організація за модел-
лю «школа ‒ парк» як шлях до екосистеми освіти [3]; феномен репетиторс-
тва у сучасному освітньому середовищі та побудова репетиторської взає-
модії [1]; теоретико-методологічний аналіз різних систем освіти у контекс-
ті культурно-психологічних витоків форм освіти [15] й ін. При цьому стрі-
мко зростає необхідність продуктивного розв’язку проблеми детермінації 
та самодетермінації, результівною якої є розвиток і саморозвиток ефектив-
ної особистості у освітньому і суспільному просторі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних дослі-
джень різноманітних аспектів детермінації вирізняється своєю системніс-
тю, креативністю та масштабністю дослідження наукового колективу ла-
бораторії екологічної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка 
під керівництвом Ю.М. Швалба. Уперше у процесі розробки проблеми 
«еколого-психологічних чинників якості життя в умовах розвитку сучасно-
го суспільства» була досліджена детермінантна система у єдності спектру 
детермінант: середовищних, соціально-психологічних, індивідних і особи-
стісних детермінант якості життя особистості (Ю.М. Швалб, О.Л. Вернік, 
О.М. Гарнець, О. С. Килимник, К.В. Костюкова А.М. Льовочкіна, 
О.В. Матвієнко, О.В Рудоміно-Дусятська) [5]. У педагогічній та віковій 
психології нами здійснено вивчення особистісних детермінант навчальних 
досягнень учнів, зокрема: творчого мислення; особливостей фрустрації по-
треби досягнення успіху й ін. [8; 9]. 

Ефективність здійснення сучасних трансформаційних процесів з не-
обхідністю вимагає також включення у простір сучасного знання самобут-
ніх надбань вітчизняної психологічної спадщини, значна частина якої і до-
нині залишається не актуалізованою. При цьому зазначимо, що перша 
чверть ХХІ ст. відзначається зрослою увагою вітчизняних учених до нау-
кової спадщини І.О. Сікорського. Так, висвітлені: проблема становлення 
особистісної ефективності школяра у психологічній системі 
І.О. Сікорського [4]; внесок І.О. Сікорського у розвиток педагогічної та ві-
кової психології [2]; характеристика І.О. Сікорським шкільної неуспішнос-
ті [6]; особливості концептуального взаємозв’язку положень 
І.О. Сікорського з сучасними теоріями обдарованості [7].  

Водночас поза контекстом наукових розвідок залишається розгляд 
проблеми особистісної детермінації навчання, розробку якої саме 
І.О. Сікорський уперше здійснив у вітчизняній психології.  

Мета статті ‒ здійснити уперше реконструкцію концепції особистіс-
ної детермінації навчання видатного вітчизняного ученого 
І.О. Сікорського. 

Виклад основного матеріалу. Історіогенеза розробки 
І.О. Сікорським проблеми особистісної детермінації навчання засвідчує, 
що первинний контур її репрезентації був здійснений ученим у визначній 
його праці дитячої психології, а саме ‒ «Виховання у віці першого дитинс-
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тва», яка вийшла окремим друком у 1884 році. Вже у наступному, 1885 ро-
ці, ця праця виходить у Франції  у відомому психологічному часописі 
Revue philosophique de la France et de l'étranger [11].  

Здійснений теоретико-методологічний аналіз наукової спадщини 
І.О. Сікорського переконливо свідчить про те, що саме в цей період бере 
початок дослідницька стратегія вченого, сенсотвірним стрижнем якої є дві 
центровані проблеми. З одного боку, це проблема детермінації психічного 
розвитку зростаючої особистості, а з іншого ‒ проблема, у сучасному зву-
чанні, екологічного особистісного становлення дитини у різних системах 
«виховної діяльності». Ці дві площини у своїй взаємозалежній єдності є 
магістральними для психологічної системи І.О. Сікорського, незалежно від 
того чи того спектру, який учений робить предметом свого розгляду. Так, у 
квітні 1884 року в передмові до першого видання праці «Виховання у віці 
першого дитинства» учений так окреслив детермінантну проекцію розгля-
ду: «Автор запропонованої праці зробив спробу простежити найголовніші 
фази нервово-психічного розвитку дитини у віці першого дитинства і ви-
значити умови, що сприяють цьому розвитку або можуть уповільнити 
його» (курсив наш. ‒ Н.М.) [11, c. 3]. При цьому принципово важливим є 
розкриття проблеми екологічності особистісного становлення, яку 
І.О. Сікорський вбачає у векторі упередження, запобігання деструкції. У 
тому ж, 1884 році, учений зазначає в передмові: «Додана невелика стаття, 
що є зведенням найголовніших факторів, які стосуються зв’язку між хара-
ктером дитини і умовами її народження. Факти ці складають підставу того, 
що можна було б назвати упереджувальною або профілактичною гігієною» 
[11, c. 3].  

І.О. Сікорський уперше концептуально репрезентував проблему осо-
бистісної детермінації навчання у праці «Про розумовий і моральний роз-
виток учнів у середній школі  у зв’язку зі здоров’язбереженням», яка спо-
чатку була опублікована у 1901 році у журналі «Питання Нервово-
Психічної Медицини» [12]  і у тому ж році ‒ окремим виданням «Про ро-
зумовий і моральний розвиток учнів у середній школі у зв’язку зі здо-
ровʼязбереженням» [13]. Згодом учений трансформує свій задум у книгу 
«Психологічні основи Виховання і Навчання» [14], у якій вказана вище 
праця склала другу її частину ‒ «Психологічні основи навчання». Про зна-
чущість цієї книги свідчить те, що у 1909 році вона мала вже третє, допов-
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нене видання. Отже, на початку ХХ ст., а саме ‒ у 1901 році ‒ учений ре-
презентує вперше архітектоніку концепції особистісної детермінації на-
вчання. Прикметно, що саме в цей період уперше у вітчизняному психоло-
гічному просторі І.О. Сікорський піднімає проблему «чинників школи і 
виховання», ‒ означуючи їх як «особисті чинники».  

Чому І.О. Сікорський вважав за необхідне поставити проблему осо-
бистісної детермінації у освітньому просторі, яку до нього ніхто не підні-
мав? У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на аналіз самим ученим 
змістової та інституційної характеристики сучасного йому освітнього се-
редовища. Майже 120 років тому І.О. Сікорський акцентував: «Вимоги 
життя і широкий розвиток наук створили зовсім нові умови для сучасної 
середньої школи» [14, с. 41]. Він з уболіванням говорить про шкільні нега-
разди: «Це надмірні вимоги, що ставляться нашими сучасними програмами 
середньої школи. Зло, проте, полягає не в одному розширенні програм: 
з’явилися нові розділи знань, зросли до надзвичайної міри потреба і необ-
хідність у мовознавстві, програми виявилися значно менш координовани-
ми і узгодженими, ніж були раніше. Навчання у середній школі стало все 
більше і більше набувати характеру простого викладання наук за участю 
багатьох спеціалістів, а найголовніша мета середньої школи ‒ всебічний 
розвиток душевних здібностей ‒ відступила на другий план» (курсив наш. 
‒ Н.М.) [14, с. 42]. 

І.О. Сікорський окреслює складнощі іншого важливого спектру ‒ 
здоров’язбереження у шкільному середовищі: «У той же час школа почала 
поступово втрачати традиційні здоров’язбережувальні звичаї: 

‒ з’явилася надмірна концентрація учбових годин, 
‒ знехтувані основні вимоги, що стосуються руху і  їжі зростаючого 

організму,  
‒ послаблене значення ігор та естетичних занять, 
‒ і саме навчання виродилося зі свого високо-педагогічного ‒ ex`ore 

excellentissimi magistri в сучасне ‒ ex libro. 
При таких умовах стало неминучим виникнення великого зла сучас-

ної школи ‒ втоми навчаючого і того, хто вчиться» [14, с. 42]. 
Нами дещо змінена просторова організація тексту з метою унаочнити 

ті спектри здоров’язбереження, які учений вважав важливими і такими, що 
несуть деструкцію екологічності шкільного середовища.  
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У сенсі вищеокресленого стану і проблем середньої школи, учений 
ставить перед собою мету «наукового обґрунтування найголовніших за-
вдань середньої школи». Що це був на той час інноваційний підхід до 
розв’язку  освітніх проблем свідчить його акцентування на тому, що 
«спроба наукового обґрунтування» цих завдань буде ґрунтуватися на «но-
вітній психології і нервово-психічній гігієні» і дасть змогу «накреслити і 
нові шляхи у завданнях виховання і у проблемах здоров’язбереження». Ось 
як логічно струнко І.О. Сікорський обґрунтував своє завдання: «Але,  по 
нашому крайньому розумінню, для сприяння успіхам педагогічної справи 
видається суттєво необхідною спроба наукового обґрунтування найголов-
ніших завдань середньої школи з точки зору новітньої психології та нерво-
во-психічної гігієни. Ця точка зору не лише допоможе висвітлити деякі 
сторони віковічного педагогічного емпіризму, але  вона здатна, також, на-
креслити і нові шляхи щодо завдань виховання і у проблемах здо-
ров’язбереження учнів» (курсив наш. ‒ Н.М.) [14, с. 42]. Тобто, учений не 
лише відчуває необхідність здійснення аналізу гострих проблем сучасної 
йому школи, але й чітко визначає для себе інноваційну стратегію ‒ пошук   
нових шляхів їх розв’язку.  

У цьому сенсі принципово інноваційним є означення  ученим за-
вдань середньої школи і цим самим він виходить на проекцію проблеми 
цілепокладання. У контексті проблеми особистісної детермінації навчання 
важливо з’ясувати підхід І.О. Сікорського до проблеми цілепокладання. 
Зазначимо, що ця проблема  є і нині не лише однією із кардинальних осві-
тніх проблем, але і складає теоретико-методологічне підґрунтя сучасної 
педагогічної та вікової психології, у розв’язок якої вніс свій значущий вне-
сок вітчизняний психолог Ю.М. Швалб [15; 16]. 

Отже, за І.О. Сікорським: «Основне завдання середньої школи добре 
передається словами виховуюче навчання. Таке навчання розраховане не 
лише на  повідомлення знань, але і на розвиток самих здібностей. Якщо до 
цього ми приєднаємо ще охорону сил посеред учіння, або посеред розумо-
вої праці, то поняття про істинні завдання середньої школи стане повним» 
[14, с. 42].  

Як видно з наведеного вище,  означення І.О. Сікорським основних 
завдань середньої школи є однією з самобутніх відповідей навіть на сучас-
не різновекторне їх розуміння. Він однозначно окреслює у цих завданнях 
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місце знаннєвого аспекту  ‒ «не лише». Водночас включення до трьох ос-
новних завдань школи ‒ розвиток здібностей школяра і охорону сил  шко-
ляра у процесі учіння ‒ це пряме постулювання екологічно зберігаючого 
навчання ‒ є значущим і необхідним для сучасного освітнього простору.  

Наступна площина розгляду означена І.О. Сікорським ‒ «фактори 
школи і виховання» ‒ саме у цьому контексті вчений уперше піднімає пи-
тання особистісної детермінації навчання: «найважливіше завдання шкіль-
ного життя ‒ навчання зумовлюється трьома складовими частинами: з боку 
навчаючого це ‒ він сам, його особистість і його діяльність або виховуюче 
навчання, з боку учня ‒ наслідування і засвоєння. Обидва особисті чинники 
повинні бути діяльними, інакше навчання суттєво знижується. Якщо з од-
ного боку справедливо, що необхідні зусилля учня, то з іншого боку, осо-
бистість і діяльність викладача мають ще більше значення» [14, c. 42‒43]. 
Прикметно, що детермінантність, зумовленість навчання І.О. Сікорський 
однозначно вбачає у особистісній проекції, увівши у контекст розгляду по-
няттєву єдність «особисті чинники».  

Інтегральною рисою обох «особистих чинників» учений вважає діяль-
нісну; до того ж домінантним чинником, який «має ще більше значення», він 
беззаперечно вважає особистість і діяльність навчаючого, викладача, при 
цьому підкреслюючи як стрижневу ідею здійснення ним «виховуючого на-
вчання». Другий  «особистий чинник» ‒ учень, який теж, за визначенням 
ученого, «має бути діяльним». І хоча визначальними рисами діяльності учня, 
на думку І.О. Сікорського, є «наслідування і засвоєння», учений як істотну 
ознаку виокремлює активність ‒ «необхідні зусилля учня». 

«Учитель» і «Учень» ‒ так лаконічно учений називає розділи, у яких 
він дає характеристику обом «особистим чинникам». Здійснюючи аналіз 
шкільного середовища, І.О. Сікорський звертає увагу читача на те, що у 
його підґрунті лежить власна практична діяльність. Ще двадцять років до 
того, «у вісімдесятих роках, ‒ зазначає учений, ‒ автор цих рядків був чи-
новником особливих доручень при Головному Начальнику Військово-
учбових закладів, відомому педагогу М.В Ісакові» і здійснював, за його 
висловом, «педагогічні екскурсії  і спостереження» [14, c. 43]. При співста-
вленні текстів обох праць 1901 і 1909 рр., у яких І.О. Сікорський розкрив 
проблему особистісної детермінації навчання [13; 14], у праці «Про розу-
мовий і моральний розвиток учнів у середній школі у зв’язку зі здо-
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ров’язбереженням» нами було знайдене ще одне підтвердження участі 
ученого у розробці кардинальних освітніх проблем. У 1901 році він напи-
сав: ««Вихід із сучасного ненормального положення педагогічної справи у 
середній школі можливий за допомогою всебічних заходів, над розробкою 
яких працювала створена в 1900 році, під керівництвом Міністра Народної 
Освіти, Компетентна Комісія. Автор цих рядків мав високу честь  брати 
участь у Комісії» [13 с. 2]. Це є свідченням визнання освітянським загалом 
І.О. Сікорського як ученого і фахівця у питаннях освіти і виховання.   

Характеристика учителя як «чинника школи і виховання» є єдиною у 
своїй своєрідності у просторі педагогічної та вікової психології за сутніс-
ними ознаками діяльності вчителя. У процесі її аналізу стрижнем розгляду 
І.О. Сікорський робить не знаннєвий аспект, не «вчитель ‒ дидакт», а 
«вчитель ‒ фасилітатор», у сучасному термінологічному звучанні, який 
психологічно витончено вибудовує свою взаємодію з учнем, «угадує ду-
шевний стан і думки учнів»  [14, c. 43]. Аргументуючи які питання він 
першочергово повинен з’ясувати,  І.О. Сікорський підкреслює, що вчитель 
є «головний психологічний фактор школи, як живе знаряддя виховання» 
[14, с. 46]. І школа для ученого ‒ не стільки інституційний заклад, а ‒ прос-
тір, сповнений життєдіяльності. І тому І.О. Сікорський часто вживає кон-
цепти «шкільне життя», «учбове життя».  

Прикметно, що визначаючи як одне з найголовніших завдань середньої 
школи ‒ «охорону  сил посеред учіння» ‒  І.О. Сікорський першим піднімає 
проблему екології особистісного становлення школяра у освітньому середо-
вищі. Учений системно окреслює спектри екологічного статусу зростаючої 
особистості у проекції «особистих чинників» ‒ «здоров’язбереження посеред 
розумової праці», «розвиток і охорона почуттів», «симетричний розвиток 
душевних здібностей», що вимагає окремого розгляду. 

Висновки. Теоретико-методологічний аналіз наукової спадщини 
І.О. Сікорського дав нам підстави дійти висновку про те, що  на межі  ХІХ 
та ХХ століть вченим була створена перша у вітчизняному психологічному 
просторі самобутня концепція особистісної детермінації навчання. Нами 
здійснена уперше реконструкція цієї концепції, яка репрезентована у стат-
ті. Висвітлена історіогенеза розробки І.О. Сікорським проблеми особистіс-
ної детермінації навчання, а також витоки її дослідження.  Акцентовано на 
тому, що учений перший увів у сенсове поле концептуального розгляду  
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проблеми особистісної детермінації навчання поняттєву єдність «особисті 
чинники». З’ясовано, що ключовою ознакою архітектоніки концепції осо-
бистісної детермінації є взаємозалежна єдність двох магістральних пло-
щин: особистісної детермінації і екології особистісного становлення шко-
ляра у процесі навчальної діяльності. 

Перспективи подальшого дослідження полягатимуть у змістово-
структурній характеристиці «особистих чинників» у екологічному вимірі 
розробленої І.О. Сікорським концепції особистісної детермінації навчання.  
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Musiiaka N. 
I.O. SIKORSKYI: THE FIRST NATIONAL CONCEPT OF PERSONAL  
DETERMINATION FOR LEARNING (ECOLOGICAL-PSYCHOLOGICAL 
ASPECT) 
The article reconstructs, for the first time, the concept of personal determination for 

learning proposed by the outstanding national scientist I.O. Sikorsky. The research fields for 
the concept of determination in the modern national psychology are outlined. The historical 
development of personal determination in I.O. Sikorskyi’s works is analyzed. The article 
states that the scientist was the first researcher in the national psychological science who re-
vealed the problem of personal determination and introduced its conceptual unity with “per-
sonal factors”. The idea of personal determination proposed by I.O. Sikorskyi in its projection 
on "personal factors" is characterized and generalized. The interdependent unity of two fol-
lowing main planes is emphasized: personal determination and the ecology of pupils’ personal 
formation, which includes “health preservation during mental work”, “development and pro-
tection of feelings”, “the symmetrical development of psychic forces". 
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Мусияка Н.И. 
И.А. СИКОРСКИЙ: ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ЛИЧНОСТНОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
(ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
В статье впервые осуществлена реконструкция концепции личностной детерми-

нации обучение выдающегося отечественного ученого И.А. Сикорского. Определены 
направления исследования проблемы детерминации в современной отечественной пси-
хологии. Осуществлен анализ историогенезиса разработки И.А. Сикорским проблемы 
личностной детерминации обучения. Констатировано, что ученый первый в отечест-
венном психологическом пространстве раскрыл проблему личностной детерминации 
обучения и включил в смысловое поле понятийное единство «личные факторы». Осу-
ществлена концептуальная характеристика проблемы личностной детерминации обу-
чения И.А. Сикорского в проекции «личных факторов». Акцентировано на взаимосвязи 
в концепции единства двух магистральных плоскостей ‒ личностной детерминации и 
экологии личностного становления школьника ‒ в спектрах: «охранение сил среди уче-
ния»,  «здровоохранение среди умственного труда», «развитие и охранение чувства», 
«симетрическое развитие душевных способностей». 

Ключевые слова: личность, детерминация, личностная детерминация, личные 
факторы, обучение. 

 




