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І. Вступ 

Проблема педагогічної занедбаності в 
психолого-педагогічній літературі не є дос-
татньо вивченою. Саме поняття “педаго-
гічна занедбаність” в сучасній теорії і прак-
тиці часто вживається як синонім поняттю 
“важкі діти”. Проте між ними є певна від-

мінність: поняття “педагогічна занедбаність” 

характеризує процес навчання і виховання 
дитини, а “важкий” – вказує на результати 
такого виховання і навчання. Педагогічно 
занедбаний учень, який “випадає” на пев-
ний період із навчально-виховного процесу 
школи, рано чи пізно стає “важким”. 

Проаналізуємо деякі підходи до визна-
чення психологічної сутності поняття педа-
гогічної занедбаності та її особливостей. 

У науково-психологічній та педагогічній 
літературі немає однозначного визначення 
поняття педагогічної занедбаності. Разом із 
поняттям “педагогічна занедбаність” (Г. Мед-

вєдєв, В. Давидов) можна зустріти “со-
ціально-педагогічна занедбаність” (А. Бєл-
кін), “діти з відхиленням в етичному розви-

тку” (В. Обухів), “важко виховуваний” (А. Ко-
четов). 

Російська педагогічна енциклопедія по-

няття “педагогічна занедбаність” розглядає 
як стійке відхилення від норми в моральній 
свідомості та поведінці дітей, зумовлене 
негативним впливом середовища та недолі-
ками виховання. 

У педагогічному словнику це саме по-
няття розглядається як відхилення у нормі 

поведінки особистості, що зумовлене недо-
ліками виховання. 

У психолого-педагогічній енциклопедії 
поняття “педагогічна занедбаність” розгля-
дається як відхилення від норми поведінки 
в навчальній діяльності, яке зумовлене не-

доліками навчально-виховного процесу. 

С. Гіль пропонує таке визначення педа-
гогічної занедбаності: це нерозвинутість 
дитини, відставання у розвитку, що викли-
кане психолого-педагогічними причинами 
та піддається корекції психолого-педаго-
гічними засобами. 

Тобто, проаналізувавши ці підходи до 
визначення педагогічної занедбаності, виді-
ливши загальні риси, на які вказують авто-
ри, ми будемо дотримуватися такого визна-
чення. Педагогічна занедбаність – це стійке 
відхилення від норми в поведінці, навчаль-
ній діяльності, що виявляється в нерозви-

нутості, неосвіченості та невихованості ди-

тини, відставанні в розвитку, що зумовлено 

впливом сім’ї, школи, навколишнім середо-
вищем. Власне ця проблема зумовлена 
психолого-педагогічними причинами і, та-
ким чином, усувається за допомогою коре-
кції психолого-педагогічними методами, 
прийомами та засобами. 

ІІ. Постановка завдання 

Мета статті полягає у вивченні теорети-
чних засад системного підходу щодо подо-
лання проблеми педагогічної занедбаності 
в процесі навчання молодшого школяра. 

Задля досягнення мети було поставлено 
такі завдання: 

– узагальнити напрями розробки психо-
логічної проблематики явища педагогі-

чної занедбаності як результат неуспі-
шності в навчальній діяльності; 

– проаналізувати проблему методичних 

аспектів осмислення явища педагогіч-
ної занедбаності та можливе її вирішен-
ня в процесі навчання молодшого шко-
ляра. 

ІІІ. Результати 

Під педагогічною занедбаністю розумі-
ють такий стан особистості, який є наслід-
ком неправильної організації вчителем на-
вчальної роботи. 

Вона зумовлюється недоліками у: 
1) навчально-практичних і соціально-

етичних знаннях учнів молодшого шкільно-
го віку; 

2) розвитку психологічних рис і якос-
тей особистості; 

3) набутті соціальних ролей у суспільстві; 
4) відносинах із оточуючими; 
5) реалізації власної особистості в шкі-

льному колективі. 
Розглянемо сутність педагогічної зане-

дбаності учнів молодшого шкільного віку в 

дидактичному аспекті. Для неї є характер-
ними певні ознаки, динаміка та прояви. 

У дошкільному віці це: 
а) неуспішність у рольовій грі як прові-

дному виді діяльності; 
б) непідготовленість до навчання в 

школі, яка виявляється у несформованості 
уявлень дитини про навколишнє середо-
вище, дисгармонійній емоційно-вольовій 
сфері, нерозвинутості психічних процесів, 

відсутності або слабкій мотивації навчання, 
невмінні виділяти конкретні навчальні за-
вдання у грі чи інших видах діяльності; 

в) відхилення в поведінці. 
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Педагогічна занедбаність молодших шко-

лярів характеризується: 
а) психологічною й етичною непідготов-

леністю до навчання, в основі якої лежить 
незбалансований розвиток індивідуально-
психологічних якостей особистості, що є 
наслідком виховання в сім’ї чи навчання і 

виховання у дитячому садку та школі; 
б) неуспішністю, труднощами в навчанні, 

наявністю прогалин у засвоєних знаннях; 
в) несформованістю пізнавальних інте-

ресів; 
г) несформованістю особистісно-значу-

щих пізнавальних мотивів навчання; 

ґ) наданням учнями переваги грі, у якій 
їх супроводжує успіх; 

д) нерозвинутістю якостей спілкування; 
е) неадекватною самооцінкою. 
У зв’язку з вищезазначеним занедбалос-

тями ми можемо виділити певні стадії її “ро-
звитку”. А саме: 

– перша стадія припадає на дошкільний 
вік і виникає у результаті неправильно-
го виховання в сім’ї, через помилки ви-
хователів дошкільних закладів, що при-
зводить до несприятливого становища 
дитини в колективі; 

– друга стадія – це наслідок низької психо-
логічної і педагогічної підготовки дошкі-
льного навчання. У молодших школярів 
з’являються початкові форми негативно-
го ставлення до норм і правил поведінки 
в дитячому колективі. Основною причи-
ною цього є відсутність успіхів у навчан-

ні; 

– третя і четверта стадії виявляються 
здебільшого в підлітковому віці, коли 
учні не мають можливості реалізувати 
себе в групі тощо. 

Отже, можна зазначити, що дитина про-
ходить через три стабільних виховних се-

редовища: сім’я, дошкільний заклад і шко-
ла, кожне з яких створює чимало соціаль-
но-педагогічних та психологічних ситуацій 
для її розвитку, що зрештою впливає на 
рівень успішності школяра. 

Таким чином, можна зробити висновок, 

що педагогічна занедбаність закладається 
як “фундамент” ще в ранньому дитинстві в 
дошкільному віці, і якщо не вживати заходів 
щодо її подолання, то вона продовжує роз-

виватись і переходить на етап закріплення 
негативних психологічних рис і якостей у 
процесі шкільного навчання, і як наслідок 

це призводить до того, що школяр не фор-
мується як суб’єкт навчальної діяльності. 

Елементами педагогічної занедбаності 
залежно від перебігу навчальної діяльності 
учнів є [4, с. 225]: 

1) неоволодіння мінімально необхідни-
ми операціями творчої діяльності, комбіну-

вання і використання у новій ситуації наяв-
них знань, умінь і навичок; 

2) небажання одержувати нові знання 
теоретичного характеру; 

3) уникнення труднощів творчої діяль-

ності; 
4) пасивність у виконанні завдань під-

вищеної складності; 
5) небажання оцінювати власні досяг-

нення, удосконалювати набуті уміння й на-
вички; 

6) незасвоєння понять у системі. 
Педагогічна занедбаність включає такі 

три компоненти: 
– відхилення від норм поведінки та неви-

конання поставлених навчальних за-
вдань, як наслідок, проявами цього є 
неуспішність, невстигання, труднощі в 

навчанні. Тут особлива роль приділя-
ється віковим психологічним особливо-
стям учнів, їх індивідуальному досвіду; 

– відставання в розвитку таких психоло-
гічних процесів, як пам’ять, мислення, 

уява, емоційно-вольових, етичних рис і 
якостей особистості. Це пояснюється ві-

ковими особливостями учнів: нестій-
кість настрою, швидка стомлюваність, 
конфліктність тощо; 

– це відхилення у ставленні педагогічно 
занедбаних учнів до себе та своїх влас-
них можливостей, до однолітків, вчите-

лів, а також батьків. Усе це впливає на 
організацію навчальної діяльності. Тому 
вчителі педагогічну занедбаність ви-
значають як непідготовленість до шко-
ли, психологічну нерозвинутість та не-
вихованість учня. 

Систематична неуспішність призводить 

до педагогічної занедбаності, під якою на 

сучасному етапі розвитку школи розуміють 
комплекс негативних якостей особистості, 
що суперечать вимогам школи, суспільства. 
Це явище вкрай небажане та негативне з 
моральної, соціальної, економічної позиції. 
Неуспішність – складне та багатовимірне 

явище шкільної діяльності, що вимагає різ-
нобічних підходів при її вивченні та обґрун-
туванні. 

Причини труднощів у навчальній діяль-
ності молодших школярів у загальноосвіт-
ній школі розглядалися багатьма педагога-

ми і психологами (М. Данилов, Н. Мен-
чинська, Т. Власова, А. Леонтьєв, А. Смір-
нов, Л. Славіна, Ю. Бабанський та ін.). Во-
ни вважали, що причинами неуспішності є 

такі чинники: 
1) непідготовленість до шкільного на-

вчання (соціальна, психологічна і педагогі-

чна занедбаність); 
2) вади розумового розвитку; 
3) вплив оточення. 
У психолого-педагогічній літературі неу-

спішність дітей молодшого шкільного віку 
пояснюють багатьма факторами: 

1) недосконалість навчального процесу; 

2) нестача підручників, наочних і дида-
ктичних матеріалів; 

3) непідготовленість вчителів індивіду-
ально працювати з такими учнями. 
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Педагоги, які необізнані з індивідуальни-

ми та психологічними особливостями роз-
витку таких дітей, тимчасове відставання у 

навчанні пояснюють патологічними проце-
сами, а отже, не надають їм кваліфікованої 
педагогічної допомоги. Не використовують 
значні компенсувальні можливості дитячого 

організму, тому з кожним наступним роком 
такі учні все більше відстають у розвитку. 

Складність дослідження цієї проблеми 
зумовлюється тим, що причинами неуспіш-
ності водночас стають як педагогічні фак-
тори, так і особливості психічного розвит-
ку, і саме тому проблема має вивчатися 

шляхом комплексного аналізу, визначення 
адекватних умов навчання дидактично за-
недбаних учнів. 

Часто неуспішність зумовлена недоско-
налістю педагогічного процесу: програмні 

вимоги не дають змоги вчителеві довгий 
період спинятися на тому чи іншому, важко-

му для учнів матеріалі. У деяких школах не 
завжди регулюється та контролюється зага-
льний обсяг домашніх завдань, виконання 
яких потребує не лише наявності певних 
здібностей, а й ретельнішої працездатності. 

Відсутність спокійних і позитивних сто-

сунків у сім’ї, несприятливі умови навчання 
негативно впливають на весь процес роз-
витку особистості, її навчальну діяльність і 
поведінку. 

На жаль, часто трапляються випадки анти-
гуманного поводження батьків із своїми ді-
тьми через негативні оцінки, невдачі в 

школі. Це породжує в дитини страх пока-

рання, загальмовує її психологічно-розумо-
ву діяльність і сприяє негативному став-
ленню до навчання. 

Головне завдання педагога та психолога 
– запобігти неуспішності. 

Різке погіршення успішності дітей ви-

кликане, насамперед, розбіжностями між їх 
потенційними можливостями та вимогами, 
які висуваються до них у класі. Варто за-
значити, що іноді вимоги бувають не надто 
легкими і тому не активізують пізнавальної 
діяльності таких школярів. 

Коли вони без особливих труднощів ви-
конують завдання у початкових класах і їх 
хвалять, то в них формується підвищена 
самооцінка. У результаті, учні не звикають 

долати труднощі, легкі завдання не стиму-
люють їх пізнавальної активності. У середніх 
класах, коли труднощі засвоєння нав-

чального матеріалу зростають, а школярі, як 
і раніше, продовжують працювати недостат-
ньо і тому не досягають успіхів у навчанні. 

Це викликає в них спочатку негативне 
ставлення до вчителя, а потім і до всієї на-
вчальної діяльності. Замість того, щоб пра-
цювати самостійно та долати труднощі в 

навчанні, вони роблять це менше і менше. 
Розрив між знаннями та вимогами до них 
все зростає, і разом з тим зростає негатив-
не ставлення до школи та навчання. 

Таким чином, діти не реалізують свої мо-

жливості. А для подолання вказаних недолі-
ків треба враховувати потенційні можливості 

учнів і давати їм адекватні завдання. 
Розкриваючи сутність і особливості при-

чин занедбаності молодших школярів, не-
обхідно зазначити, що в основі неуспішнос-

ті лежить не одна причина, а декілька, і що 
характерно – всі вони взаємопов’язані та 
діють у комплексі. 

Буває й так, що на первинну причину 
неуспішності накладаються нові, вторинні і, 
як наслідок, це призводить до тривалого 
відставання у навчанні. 

Причини педагогічної занедбаності є рі-
зноманітними за своїм характером, по-
різному впливають на класне навчання та й 
самі школярі не однаково реагують на свою 
неуспішність. 

Виділяють три групи причин педагогіч-
ної занедбаності [10, с. 155–156]. 

Перша група: 
– низький педагогічний і культурний рі-

вень батьків; 
– неблагополучна сім’я; 
– відсутність чіткої організації життя та 

діяльності дитини в сім’ї; 

– порушення єдності вимог до дитини, їх 
послідовності; 

– грубе ставлення до дитини, принижен-
ня її гідності, фізичне покарання, над-
мірна опіка. 

Друга група: 
– незнання педагогами психологічних 

аспектів особистості дитини, умов ви-

ховання в сім’ї; 
– недостатня робота щодо психолого-

педагогічної підготовки батьків дошкі-
льників (молодших школярів); 

– низька індивідуальна робота щодо усу-
нення відхилень у поведінці, етичному 

вихованні та розвитку дітей; 
– недосконалість навчально-виховного про-

цесу; 
– психолого-педагогічна некомпетентність 

вчителя. 
Третя група: 

– вади в загальному розвитку дитини; 
– генотип; 
– стан здоров’я; 
– психоемоційний стан; 

– внутрішня позиція; 
– рівень активності при взаємодії із на-

вколишнім середовищем. 

Оскільки явище педагогічної занедбанос-
ті взаємопов’язане з неуспішністю, розгля-
немо класифікацію причин неуспішності. 

Так, наприклад, А. Гельмонт, своїм за-
вданням вбачав співвіднесення причини неу-
спішності з її категоріями. Він виділив причи-
ни трьох категорій неуспішності: глибокого і 

загального відставання (І категорія), частко-
вої, але стійкої неуспішності (ІІ категорія), 
епізодичної неуспішності (ІІІ категорія) [3]. 

Зазначимо причини першої категорії: 
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– низький рівень попередньої підготовки 

учня до навчальної діяльності; 
– вади фізичного розвитку; 

– недоліки виховання; 
– слабкий розумовий розвиток. 

До другої категорії належать є такі при-
чини: 

– недопрацювання вчителем у попередніх 
класах щодо формування у школярів 
адекватних способів організації навча-
льної діяльності; 

– недостатній пізнавальний інтерес учня 
до предмета, що вивчається; 

– слабка воля до подолання труднощів. 

Причини третьої категорії: 
– недоліки в методиці викладання навча-

льного предмета; 
– формалізм у засвоєнні нових знань; 
– слабкий поточний та фронтальний кон-

троль; 
– невміння зосередитись на об’єкті, пре-

дметі, що вивчається; 
– нерегулярне виконання домашніх за-

вдань. 
Найближче до вирішення завдань опису 

системи причинно-наслідкових зв’язків не-
успішності, що відповідає теоретичним ви-

могам, підійшов Ю. Бабанський [1]. 
До внутрішніх причин неуспішності він 

зараховує: 
– дефекти здоров’я дітей, їх психологіч-

ний розвитку; 
– недостатній обсяг знань, умінь і нави-

чок. 

Зовнішніми причинами неуспішності є: 

– недоліки дидактичних і виховних дій; 
– причини організаційно-педагогічного та 

психологічного характеру (організація 
педагогічного процесу в школі, матері-
альна база, психологічний клімат); 

– недоліки навчально-тематичних планів. 

Також Ю. Бабанський виділяє умови, 
якими слід керуватися в організації на-
вчання [2, с. 134–141]: 

1. Умови внутрішнього плану: 
– особливості психологічного розвитку 

школяра; 

– рівень сформованості навичок органі-
зації навчальної діяльності. 

2. Умови зовнішнього плану: 
– побутові умови; 

– особливості виховання в сім’ї; 
– особливості навчання і виховання у 

школі. 

Спроби згрупувати причини неуспішнос-
ті представлені автором П. Борисовим. Він 
розглядає три групи причин: 

а) загальнопедагогічні: 
– недотримання принципів і правил дида-

ктики в організації шкільного навчання; 
– недооцінювання ролі позакласної та 

позашкільної роботи з дітьми; 
б) психофізіологічні: 

– порушення нормального фізичного роз-
витку дітей; 

– порушення інтелектуального розвитку 

дітей; 
в) соціально-економічні: 

– матеріальна база школи; 
– низький рівень дошкільного виховання 

дітей; 
– культурний рівень батьків; 

– компетентність вчителів. 
Таким чином, класифікація причин пе-

дагогічної занедбаності (неуспішності) має 
на меті показати не лише різні підходи до її 
побудови, а й зазначити головне і спільне, 
що притаманне вищезазначеному явищу. 

Зокрема, педагогічна занедбаність може 

також розглядатися через певні форми, які 
відображають рівень і характер занедбаності. 

Перша форма – несформованість елеме-
нтів і навичок навчальної діяльності. При-
чиною цього є індивідуально-психологічні 

особливості інтелектуального розвитку, 
недоліки в розвитку пам’яті, неуважність, 

невпевненість, занижена самооцінка. 
Друга форма – несформованість мотива-

ції навчання. Причиною цього можуть бути 
неадекватна оцінка навчальної діяльності, 
міжособистісні стосунки. 

Третя форма – нездатність довільної ре-

гуляції уваги, навчальної діяльності. Недо-
ліки виховання і навчання в сім’ї, дошкіль-
ному закладі, школі – ось причини такого 
явища. 

Під труднощами навчальної діяльності 
молодших школярів С. Костроміна розуміє 
[7, с. 128]: 

– пропуск букв у письмових роботах; 

– орфографічні помилки при знанні пра-
вил; 

– неуважність; 
– труднощі при розв’язанні математичних 

задач; 
– труднощі при переказі тексту; 

– невміння правильно та раціонально ор-
ганізовувати навчальний час у поєд-
нанні з позанавчальною діяльністю; 

– невміння виділяти головне та суттєве 
при засвоєнні нового матеріалу; 

– труднощі у виконанні завдань творчого 

характеру, які вимагають застосування 
знань у нових, незвичних умовах. 

IV. Висновки  
Отже, педагогічна занедбаність – це 

стан, який протилежний розвитку, освіті, 
навчанню, а саме: 

1) відсутність необхідного запасу знань; 

2) слабке оволодіння способами і при-
йомами їх набуття; 

3) а отже, як наслідок – неуспішність у 
навчанні. 

Систематичність у вивченні та вирішенні 
завдань неуспішності – ось першочергове 
завдання шкільної освіти, зокрема психоло-

гії та дидактики. Усю сутність педагогічної 
занедбаності варто розглядати в єдності 
всіх ознак, причин, явищ, критеріїв, форм її 
прояву в навчанні. 



Теорія і практика сучасної психології 

 72 

Таким чином, педагогічна занедбаність 

виникає там, де не створюються умови для 
повноцінного розвитку та індивідуалізації 

кожної особистості молодшого школяра: 
оточуюче середовище, а це, перш за все, 
батьки і вчителі, значною мірою, впливає 
на рівень навчання, успішності, на форму-

вання особистості дитини як суб’єкта на-
вчально-виховного процесу. 

Важливо допомагати кожному реалізува-
ти себе в різних видах діяльності, враховую-
чи принципи індивідуалізації та вікові пси-
хологічні аспекти навчання кожного учня. 
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