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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено сутність понять “навчальна діяльність”, “мотивація”, “мотив”. Визначено такі основні 
етапи організації навчальної діяльності: мотиваційний (створення навчально-проблемної ситуації, яка вводить у зміст 
майбутньої теми; формулювання основного навчального завдання як підсумку обговорення проблемної ситуації; роз-
гляд питань самоконтролю і самооцінки можливостей вивчення певної теми), операційно-пізнавальний (створення 
ситуацій різного характеру: інтелектуального – проблемна, пошукова, дискусія, протиріччя, сварка; ігрового – піз-
навальна гра, змагання; емоційного – успіх, захопленість темою), рефлексивно-оціночний (аналіз зробленого, помилок 
і надання необхідної допомоги, зіставлення досягнутого з поставленим завданням, оцінка роботи). Установлено, що 
мотивація є одним із основних компонентів, який входить до структури навчальної діяльності, виступаючи вирішаль-
ним фактором ефективності навчального процесу. Сформовано фактори мотивації навчання. Наведено класифікацію 
мотивів навчальної діяльності: пізнавальні (широкі – орієнтація на оволодіння новими знаннями, фактами, явищами, 
закономірностями; навчально-пізнавальні – орієнтація на засвоєння способів отримання знань, прийомів самостійного 
придбання знань; мотиви самоосвіти – орієнтація на придбання додаткових знань, на самовдосконалення особистос-
ті), соціальні (широкі – мотиви обов’язку та відповідальності, розуміння соціальної значущості навчання; вузькі або 
позиційні – прагнення зайняти певну позицію відносно оточуючих (наприклад, заслужити їхнє схвалення); мотиви 
соціального співробітництва – орієнтація на взаємини і способи взаємодії із іншими людьми). Узагальнюючи теоре-
тичні уявлення щодо мотивації навчальної діяльності, нами наведено її особливості для школярів початкової школи, 
учнів середніх класів і старшокласників, описано п’ять рівнів мотивації учнів до навчальної діяльності: високий; гарна 
шкільна мотивація; позитивне ставлення до школи, але школа привертає таких дітей позанавчальною діяльністю; 
низька шкільна мотивація; негативне ставлення до школи. Відмічено, що у навчальній літературі існує багато форм 
і методів стимулювання та мотивації навчальної діяльності. Виділено чотири блоки основних методів мотивації: 
емоційні, пізнавальні, вольові, соціальні. З метою посилення мотивації учнів нами запропоновано використовувати 
метод проєктів у навчальній і позаурочній діяльності. 
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Нині у сучасній школі досить гостро стоїть завдання підвищення ефективності навчання як провідного 
виду діяльності, а також виявлення умов підвищення якості освіти. Це пов’язано передусім із тим, що зрос-
тає обсяг інформації, який учні повинні опанувати. Тому проблема полягає в пошуку таких інноваційних 
технологій, які би сприяли міцному, свідомому засвоєнню знань учнями. В освітній системі проблема моти-
вації до навчання є однією із центральних. Зі свого боку позитивна мотивація учнів до навчальної діяльності 
є найважливішою умовою успішного та ефективного освітнього процесу.

Підкреслимо, що навчальний процес повинен бути організований таким чином, щоб він забезпечував 
перехід від навчальної до професійної діяльності. Розглянемо визначення, які, на нашу думку, найбільш 
повно відображають поняття “навчальна діяльність”. Науковець В. Б. Легін стверджує, що провідною діяль-
ністю школярів є навчальна, яка має яскраво виражену суспільну значущість і передбачає оволодіння як 
предметними (спеціальними), так і міжпредметними (загальнонавчальними) уміннями і навичками, фор-
муючи учня – суб’єкта навчальної діяльності, здатного вдосконалювати і вчити себе, розуміти навчальне 
завдання й усвідомлювати недостатність наявних знань і вмінь. Навчальна діяльність формується в дітей від 
6 до 10 років. На її основі в учнів виникає теоретична свідомість і мислення, розвиваються відповідні зді-
бності; у цьому віці в дітей відбувається також становлення потреб і мотивів навчання [10, с. 75].

Мета статті – дослідити особливості підвищення знань школярів шляхом мотивації навчальної діяль-
ності.

На думку науковців Л. В. Дзюбко та Л. І. Гриценок, під час організації навчальної діяльності вивчення 
кожного розділу або теми має складатись із трьох етапів: мотиваційного, операційно-пізнавального і реф-
лексивно-оціночного [4].

Мотиваційний етап – це повідомлення, чому і для чого учням потрібно знати цей розділ програми, яке 
основне навчальне завдання цієї роботи.

Цей етап складається зазвичай із трьох навчальних дій:
1) створення навчально-проблемної ситуації, яка вводить у зміст майбутньої теми, що досягається за 

допомогою таких прийомів: а) постановки перед учнями завдання, котре можна вирішити, лише вивчивши 
цю тему; б) розповіді вчителя про теоретичну і практичну значущість запропонованої теми; в) розповіді про 
те, як вирішувалася ця проблема в історії науки;

2) формулювання основного навчального завдання як підсумку обговорення проблемної ситуації, що 
є для учнів метою їх діяльності на цьому уроці;

3) розгляд питань самоконтролю і самооцінки можливостей із вивчення цієї теми.
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Після постановки завдання розробляють і обговорюють план майбутньої роботи, з’ясовують, що потрібно 
знати і вміти задля вивчення теми, чого учням не вистачає, щоб виконати завдання. Отже, створюється 
установка на необхідність підготовки до вивчення матеріалу. На цьому етапі важливо звернути увагу на 
пред’явлення вимог до учнів, які можуть бути такими: за змістом (до дисципліни, до роботи); за формою 
(розгорнуті, згорнуті: вказівки, зауваження, міміка); алгоритми; єдині та індивідуальні; групові, загальні 
й детальні; прямі і непрямі.

Відомо, що у багатьох випадках групова форма навчальної діяльності створює кращу мотивацію, ніж 
індивідуальна. Групова діяльність долучає до активної роботи навіть пасивних, слабко мотивованих учнів.

На нашу думку, мотивуюча роль оцінки результатів навчальної діяльності не викликає сумніву. Важливо, 
щоб в оцінці здійснювався якісний, а не кількісний аналіз навчальної діяльності учнів, підкреслювалися 
позитивні моменти, зрушення в освоєнні навчального матеріалу, виявлялися причини наявних недоліків, 
а не тільки констатувалася їх присутність.

Як ми бачимо, процес навчальної діяльності загалом і її мотивації зокрема цікавив багатьох провідних 
вітчизняних педагогів і психологів. Складність і багатоаспектність проблеми мотивації навчальної діяль-
ності зумовлює множинність підходів до розуміння її сутності, природи, структури, а також до методів її 
вивчення.

На противагу зовнішній мотивації розглядається внутрішня мотивація до будь-якої діяльності як невід-
дільний від людини стан радості, натхнення, задоволення від своїх дій. Внутрішня мотивація є результатом 
взаємодії людини з її оточенням і нерозривно пов’язана із самою діяльністю [4]. На думку М. Лук’янова, 
в основі внутрішньої навчальної мотивації лежить пізнавальний інтерес, пов’язаний із досліджуваним пред-
метом, причому отримання знань є метою діяльності учня, а не засобом досягнення інших цілей [12, с. 28].

Зокрема О. Е. Коваленко і Н. В. Корольова констатують, що зовнішня мотивація базується на заохоченні, 
покаранні та інших видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини. Внутрішня ж 
мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує само-
повагу особистості [8].

Зауважимо, що як і будь-який інший вид, мотивація навчальної діяльності визначається цілою низкою 
специфічних факторів. По-перше, самою системою, установою, де здійснюється діяльність; по-друге, орга-
нізацією навчального процесу; по-третє, суб’єктними особливостями членів шкільного колективу (вік, 
стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка і т.д.) та їхніми взаємовідносинами; 
по-четверте, суб’єктивними особливостями вчителя і системою його відносин до дітей, до справи [4].

Дослідник Е. І. Ільїн слідом за Г. Розенфельдом виділив такі фактори мотивації навчання:
- навчання заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу до предмету, що вивчається;
- навчання без особистих інтересів і вигод;
- навчання для соціальної ідентифікації;
- навчання для досягнення мети у повсякденному житті;
- навчання, засноване на соціальних цілях, вимогах і цінностях [6, с. 53].
Змістовний аналіз досліджень, присвячених проблемі мотивації навчання в учнів, виявляє велику різно-

манітність мотивів, які впливають на ефективність процесу навчання, що обумовлено багато в чому надзви-
чайною складністю самої навчальної діяльності, рівнем її організації, віковими особливостями учня і всією 
системою його відносин із навколишнім світом. 

Під мотивом навчальної діяльності розуміють усі фактори, що зумовлюють прояв навчальної активності: 
потреби, цілі, установки, почуття обов’язку, інтереси тощо. Різні види навчальних мотивів, взаємодіючи між 
собою і перебуваючи в ієрархічних відносинах, утворюють типи навчальної мотивації [15]. Отже, доміну-
вання пізнавального мотиву є оптимальним на всіх етапах навчання учнів.

У свою чергу, пізнавальні мотиви поділяються на широкі (орієнтація на оволодіння новими знаннями, 
фактами, явищами, закономірностями), навчально-пізнавальні (орієнтація на засвоєння способів отримання 
знань, прийомів самостійного придбання знань), мотиви самоосвіти (орієнтація на придбання додаткових 
знань, на самовдосконалення особистості) [17].

Як стверджує дослідник Я. М. Демченко, для успішнішого формування мотивації необхідно вести спо-
стереження за розвитком пізнавальних мотивів учнів на уроках за декількома критеріями: зосередженість 
уваги, захопленість процесом діяльності; прагнення за власним бажанням брати участь в обговоренні 
питань; прагнення з’ясувати незрозуміле; активність протягом усього уроку; доповнення, виправлення від-
повідей товаришів; постановка запитань учителю і товаришам; адекватність реакцій на успіх, на невдачу; 
поліпшення успішності з предмету [3, с. 15].

Науковець Л. І. Божович поряд із пізнавальними мотивами особливе місце відводить і соціальним моти-
вам, пов’язаним із тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю, мотивам, спрямованим на іншу 
людину під час навчального процесу; це мотиви, за яких саме знання не виступає метою навчання, учень 
відчужений від процесу пізнання, а мотивованою навчальна діяльність стає за умови, коли оволодіння зміс-
том навчального предмета служить не метою, а засобом досягнення інших цілей: отримання гарної оцінки, 
похвали, визнання товаришів, підпорядкування вимозі вчителя тощо [1].
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Відтак, аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що найгостріші проблеми у сфері навчання 
і виховання пов’язані або з негативною мотивацією поведінки (вплив негативного соціального середовища), 
або з демотивованістю основної маси школярів, отже, зі зниженням базових показників їх навченості 
і вихованості. Модель освітнього процесу (педагогіка здоров’я) передбачає насамперед здоров’язберігаючі 
і здоров’ярозвиваючі технології із метою формування здорового способу життя суб’єктів педагогічного про-
цесу (психічного, духовного, морального, фізичного здоров’я дітей). Позитивна мотивація – це потужний 
фактор збереження і розвитку психічного, духовного, морального і навіть фізичного здоров’я.

В основі цієї моделі лежить розуміння фундаментального значення формування мотиваційної сфери осо-
бистості школяра, перехід від сухої дидактики до проблеми пошуку особистісних мотивів засвоєння знань, 
умінь, навичок, отримання освіти.

Основні фактори, що впливають на формування позитивної мотивації до навчальної діяльності, зобра-
жені на рис. 1.
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Рис. 1. Основні фактори, що впливають на формування позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності

Джерело: складено автором на основі [11; 14; 17]

Узагальнюючи теоретичні уявлення про мотивацію навчальної діяльності, ми наведемо її особливості 
для школярів початкової школи, учнів середніх класів і старшокласників. Особливістю мотивації більшості 
школярів молодших класів є беззаперечне виконання вимог вчителя. Мотиваційну роль відіграють і одер-
жувані школярами оцінки, зокрема учні 1-2 класів сприймають її як оцінку своїх старань, а не якості вико-
наної роботи. Не всі мотиви усвідомлюються молодшими школярами однаковою мірою. Водночас мотив 
самовизначення, на який найчастіше вказують школярі, є не реально діючим, а просто “знаним”. Суттєвою 
особливістю мотивації навчальної діяльності молодших школярів є неможливість довго утримувати енергію 
сформованого наміру, тому між створенням у них відповідного наміру і виконанням його не повинно про-
ходити багато часу. Перед молодшими школярами доцільно ставити не віддалені та великомасштабні цілі, 
а найближчі й невеликі [10; 14]. 

Таблиця 1
Основні методи мотивації учнів до навчальної діяльності 

Методи Зміст

I. Емоційні
Заохочення, учбово-пізнавальна гра, створення яскравих наочно-образних уявлень; створення 
ситуацій успіху, що стимулює оцінювання; вільний вибір завдання, задоволення бажання бути 
значущою особистістю

II. Пізнавальні
Опора на життєвий досвід, пізнавальний інтерес, створення проблемної ситуації, спонукання до 
пошуку альтернативних рішень, виконання творчих завдань, “мозкова атака”, розвиваюча коопе-
рація (парна і групова робота, проєктний метод)

III. Вольові
Пред’явлення навчальних вимог, інформування про обов’язкові результати навчання, формування 
відповідального ставлення до навчання, пізнавальні труднощі, самооцінка діяльності та корекції, 
рефлексія поведінки, прогнозування майбутньої діяльності

IV. Соціальні
Розвиток бажання бути корисним суспільству, спонукання наслідувати сильну особистість, ство-
рення ситуації взаємодопомоги, пошук контактів і співпраці, зацікавленість у результатах колек-
тивної роботи, взаємоперевірка, рецензування

Джерело: складено автором на основі [5; 9; 17]
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Мотивація учнів середніх класів до навчальної діяльності характеризується виникненням у них стійкого 
інтересу до певного предмету. Водночас у багатьох підлітків спостерігається загальне зниження мотивації 
навчання і, як наслідок, змінюються мотиви відвідування школи: не тому, що хочеться, а тому, що треба. До 
таких установок відноситься, наприклад, засудження тих учнів, які не дають списувати або не хочуть під-
казувати на уроці [13].

Мотиви навчання у старшокласників суттєво відрізняються від таких у підлітків через їх заплановану 
професійну діяльність. Мотиви, пов’язані з прагненням за допомогою гарних оцінок завоювати певне поло-
ження у класі, типові для підлітків, у старших класах відходять на другий план. Відмітка стає критерієм 
знань, вона значною мірою втрачає свою спонукальну силу, навчальна активність визначається прагненням 
до знань [2; 12].

Узагальнення отриманих відомостей дає змогу описати п’ять рівнів мотивації учнів до навчальної діяль-
ності (рис. 2).

Окрім того, необхідно зазначити, що у навчальній літературі існує багато форм і методів стимулювання 
і мотивації навчальної діяльності. Зазвичай виділяються чотири блоки основних методів мотивації (табл. 1).

Як видно з табл. 1, задля підвищення інтересу до навчання і посилення мотивації необхідно використо-
вувати різні методи навчання. Одним із таких методів є метод проєктів, застосування якого передбачається 
в навчальній і позаурочній діяльності. 

Проєктна діяльність відіграє величезну роль в освітньому процесі. Такий підхід є одним із головних 
у навчанні, що дає змогу учням засвоїти практичні навички від ідеї до готового продукту. Організація і здій-
снення проєктної діяльності вчителем впливає на формування психологічних новоутворень особистості 
дитини, способів і засобів розумової діяльності.

В основі проєктної діяльності лежить самостійна цілеспрямована дослідницька діяльність учнів. Сут-
ністю технології проєкту є процес розв’язання учнем цікавої проблеми. Отже, можна дійти висновку, що 
в основу проєктної діяльності покладено ідею про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності на 
результат.

Застосування елементів проєктного навчання в освітньому процесі має позитивні результати. Беручи 
участь у проєктній роботі, учні реалізують свої приховані можливості, розкривають себе як особистість. 
Проєктна діяльність полягає у створенні таких навчальних ситуацій, за яких підвищується мотивація і усві-
домлення важливості своєї роботи, що викликає позитивні емоції, пов’язані з навчальним процесом.

 

Рівні мотивації учнів до навчальної діяльності 

Перший рівень – високий  У таких дітей є пізнавальний мотив, прагнення най-
більш успішно виконувати всі запропоновані шкі-
льні вимоги. Учні чітко дотримуються всіх указівок 
учителя, сумлінні та відповідальні, сильно пережи-
вають, якщо отримують незадовільні оцінки 

Другий рівень – гарна 
шкільна мотивація 

Учні успішно справляються з навчальною діяльніс-
тю. Подібний рівень мотивації є середньою нормою 

Третій рівень – позитивне 
ставлення до школи, але 
школа привертає таких 
дітей позанавчальною 
діяльністю 

Такі діти досить благополучно почуваються у 
школі, щоб спілкуватися з друзями, з учителями. 
Їм подобається відчувати себе учнями, мати гар-
ний портфель, ручки, пенал, зошити. Пізнавальні 
мотиви таких дітей сформовані меншою мірою і 
навчальний процес їх мало приваблює 

Четвертий рівень – низь-
ка шкільна мотивація 

Ці діти відвідують школу неохоче, воліють пропу-
скати заняття. На уроках часто займаються сто-
ронніми справами, іграми. Відчувають серйозні 
труднощі у навчальній діяльності. Мають пробле-
ми з адаптацією до школи 

П'ятий рівень – негативне 
ставлення до школи 

Такі діти зазнають серйозних труднощів у навчан-
ні: вони не справляються з навчальною діяльністю, 
відчувають проблеми у спілкуванні з однокласни-
ками, у взаєминах із учителем 

 
Рис. 2. Рівні мотивації до навчальної діяльності

Джерело: складено автором на основі [1; 4; 15]
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Метод проєктів дає змогу підходити до особистості кожного учня індивідуально й диференційовано, 
а також дозволяє працювати у групі за інтересами, що дуже важливо.

Теми досліджень вибираються учнями, а вчитель виступає в якості експерта й організатора цього виду 
діяльності. Вчитель повинен володіти такими особистісними якостями, як креативність, відповідальність, 
організованість і творчість, необхідними для успішного застосування метода проєкту.

Навчання з використанням проєктних прийомів у школі має цілу низку переваг. Можна виділити кілька 
груп навичок, на які найбільше впливає проєктна діяльність: дослідні, соціальні, оціночні, інформаційні, 
презентаційні, рефлексивні.

Робота над проєктом закладає основи формування навчальної діяльності учнів, створює умови для 
прояву пізнавальної активності. Результатом цієї діяльності обов’язково має бути відкриття і отримання 
нової інформації, невідомої для учня. Зростає інтерес до навколишнього світу, створюється ситуація успіху 
[9, с. 26].

Науковець В. Ф. Калошин розглядає ситуацію успіху як цілеспрямований, спеціально організований 
комплекс умов, який дозволяє учню досягти значних результатів у діяльності, що супроводжується пози-
тивними емоційними і психологічними переживаннями. В ситуації успіху учень набуває почуття власної 
гідності, успіх сприяє усвідомленню власної компетентності [7, с. 48].

Застосування проєктної діяльності у навчальному процесі в разі дотримання всіх вимог впливатиме не 
тільки на розвиток пізнавальної діяльності учнів, але й на підвищення навчальної мотивації.

Отже, посилення мотивації учнів до навчальної діяльності є одним із способів підвищення ефектив-
ності навчання. Тому необхідно створювати такі умови, в яких надається можливість кожному учню пере-
жити радість успіху в навчальній діяльності, повною мірою актуалізувати й реалізувати свій особистісний 
потенціал.
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Malyar L. V., Vakolia Z. M. Peculiarities of students motivation for learning activities
The article highlights the essence of the concepts "educational activity", "motivation", "motive". The main stages of the organ-

ization of educational activity are defined: motivational (creation of an educational-problematic situation introducing the con-
tent of the future theme; formulation of the main educational task as a result of discussion of a problematic situation; consid-
eration of questions of self-control and self-assessment of different nature: intellectual – problematic, exploratory, discussion, 
contradictions, quarrels; game – cognitive game, competition; emotional – success, enthusiasm for the topic), reflexive-eval-
uative (analysis of what has been done, mistakes and providing the necessary assistance, comparison work). It is established 
that motivation is one of the main components, which is part of the structure of educational activities and is a decisive factor 
in the effectiveness of the educational process. Factors motivating learning are formed. The classification of motives of educa-
tional activity is given: cognitive (broad – orientation on mastering new knowledge, facts, phenomena, regularities; education-
al-cognitive – orientation on mastering of ways of receiving knowledge, receptions of independent acquisition of knowledge; 
motives of self-education – orientation on acquisition of additional knowledge, on self-improvement ) and social (broad – 
motives of duty and responsibility, understanding of the social significance of learning; narrow or positional – the desire to take 
a position in relation to others (for example, to earn their approval); motives for social cooperation – focus on relationships 
and ways of interacting with others people). Summarizing the theoretical ideas about the motivation of educational activities, 
its features for primary school students, middle school students and high school students are presented. As a result, five lev-
els of student motivation for learning are described: high; good school motivation; positive attitude to school, but the school 
attracts such children with extracurricular activities; low school motivation; negative attitude towards school. It is noted that 
in the educational literature there are many forms and methods of stimulating and motivating educational activities. There are 
four blocks of basic methods of motivation: emotional, cognitive, volitional, social. It is proposed to use the method of projects 
in educational and extracurricular activities in order to strengthen the motivation of students.

Key words: educational activity, student, teacher, motivation, motive, cognitive interest, project method, personal develop-
ment.


