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ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ! 

 

Науково-методичний збірник «Пізнавальна діяльність та мотивація 

навчання» є просвітницьким виданням для педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

До даного збірнику ввійшли статті із педагогіки та психології, у яких 

розглядається такий багатогранний процес як пізнавальний інтерес, методи та 

засоби його формування й умови розвитку у навчальній діяльності школярів, 

особливості мотивації навчальної діяльності учнів у різних вікових періодах, вплив 

мотиваційного компоненту на особистісний розвиток дитини та його здібності, а 

також проблеми мотивації в діяльності вчителя. 
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Будь-яка діяльність передбачає наявність 
компоненту мотивації. Це стосується і 
навчальної діяльності, яка буде більш 
успішною, коли сформовані позитивне 
ставлення учня до навчання, пізнавальний 
інтерес, потреба в одержанні знань, почуття 
обов'язку і відповідальності. 
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В основі  сучасних  досліджень  

пізнавального інтересу лежать праці 

Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, 

А.О.Смірнова, Б.М.Теплова, В.Н.Мясіщева, 

Л.В.Занкова, Д.Н.Узнадзе, Г.С.Щукіної та 

інших відомих психологів.  Поняття інтересу 

трактується по-різному,  інтерес виступає як 

вибіркова спрямованість  особистості  на ту 

чи іншу діяльність, як прояв емоційної та 

мислительної активності, як своєрідний 

сплав емоційно-вольових та інтелектуальних 

процесів, як структура, що складається з 

домінуючих потреб, як ставлення людини до 

світу. Таким чином,  психологічне поняття 

"інтерес" характеризується багатогранністю 

свого змісту, форм прояву та ролі для становлення і життєдіяльності особистості. 

Єдиним для  всіх  авторів  у  розумінні  інтересу  є  поняття вибірковості, яке 

відображає сутність цього,  у багатьох відношеннях загадкового і досі до кінця не 

вивченого явища. Через інтерес поновлюється зв'язок суб'єкта з об'єктивним  світом. 

Та предметом інтересу для людини буває далеко не все, а лише те, що має для неї 

необхідність, значимість, цінність і привабливість. Чому людей, що живуть в 

одному й тому ж соціально-культурному економічному та побутовому середовищі,  

цікавлять різні об'єкти навколишнього світу? Чому діти, що  виховуються  в  одній  

сім'ї  або вчаться в одному класі, залюбки наслідують або відкидають досвід 

старших? Чому однакові педагогічні  умови  спонукають  до  різних висновків,  дій, 

післядій і бажань? Відповісти на ці запитання науці вдалося поки що частково,  

головним чином на основі експериментальних спостережень, статистичного аналізу,  

вивчення психічних процесів та узагальнення тенденцій розвитку людського 

суспільства в цілому та окремих вікових груп дітей і дорослих. 

Не вдаючись до аналізу визначення інтересу, дозволимо припустити, що саме 

він дає людині шанс залишитись неповторною індивідуальністю, йти своїм шляхом  

у  житті,  творчо  самостверджуватись, ініціативно працювати.  Через  пізнання  

предмета інтересу зрештою відбувається розвиток особистості. А інтереси, що 

об'єднують людей, являють собою основу свідомого розвитку суспільства та 

збільшують ефективність управління соціальними процесами. 

В.Н.Мясіщев відзначає,  що інтерес - це  активне  пізнавальне ставлення 

людини   до   світу.  Отже,  інтерес  і  пізнання  тісно пов'язані між собою,  і якщо 

пізнання в якійсь  мірі  можливе  без інтересу, то інтерес виникає, активізується, 

розвивається і зникає при умові здатності людини до пізнання і внаслідок його. 

Інтерес як  вибіркове  ставлення  особистості   розглядається соціологією. 

Ставлення  (атитюди  /attitudes/) проявляються в системі диспозицій особистості,  
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які обумовлюють її спрямованість  та спонукають до  діяльності.  В.А.Ядов  

розглядає  інтереси як прояв потреб, з одного боку, і як передумову соціальних 

установок, ціленосних орієнтацій та мотивів – з другого.  На наш погляд, інтереси 

посідають особливе місце в мотиваційній сфері,  бо вони характеризуються більшою 

конкретністю порівняно з іншими вищезгаданими елементами системи диспозицій.  

В останнє десятиріччя ряд  досліджень присвячено соціальним   установкам   

(В.Г.Циплюк, Н.Н.Чавчавадзе, Д.А.Чарквіані) та ціннісним орієнтаціям 

(С.Г.Єлізаров, І.Ф.Ерш). 

Педагогічний підхід до проблеми інтересу пов'язаний  із  вивченням умов  

його  розвитку  в навчальній та позанавчальній діяльності, а також з виявленням 

методів і прийомів формування інтересу як цінної риси особистості і основи 

успішності.  Зацікавити,  а не дати знання в готовому вигляді - завжди було метою 

дидактики і теорії виховання. Це завдання розглядалося педагогами всіх епох. 

В усіх  підходах затвердилось поняття "пізнавальний інтерес", яке вживалося в 

значенні інтересу до  опанування  будь-якою  новою інформацією, у тому числі - до 

навчання.  Систематизація інтересів включає інтереси глобальні та локальні,  

державні та окремих категорій населення,  професійні  та сімейні,  колективні та 

індивідуальні, технічні, художні, гуманітарні, спортивні і таке інше. Вважаємо, що  

пізнавальний інтерес має відношення до будь-якої з названих - адже всі вони не 

існують  без  усвідомлення  нового.  Тому правомірно назвати пізнавальний інтерес 

особливим видом інтересів, який, за висловом Х.Д.Ушинського, є інтересом, повним 

змісту. 

У педагогіці можна зустріти термін  "навчальний  інтерес"  як синонім 

"пізнавального інтересу". У зарубіжних джерелах використовується поняття 

"інтелектуальний  інтерес".  Пізнавальний  інтерес включає в  себе  навчальний  і  

інтелектуальний інтереси.  Він матеріалізується в  єдності  важливих   для   розвитку   

особистості психічних якостей,  таких як активний пошук,  домисли,  готовність 

дати оцінку,  тощо. В пізнавальний інтерес також вплетені емоційні прояви: 

здивування,  чекання  нового,  переживання інтелектуальної радості та успіху. У 

цьому сплаві психічних процесів і станів важливим елементом є вольове зусилля.  

Адже пізнавальний процес, який протікає під   впливом   пізнавального   інтересу,   

являє собою своєрідний рух, що супроводжується подоланням труднощів 

сприймання нової інформації, її розуміння та інтеріорізації. 

У загальному пізнавальний інтерес являє собою вибіркову спрямованість до  

області  пізнання,  до її предметної і процесуальної сторін. Інтерес до пізнання є 

самоцінною сутністю людини, без якої вона перестає бути особистістю і реагувати 

на навколишній світ,  у якому живе  (Б.Г.Ананьєв,  А.Д.Іхтомський).  Втрата  

пізнавального інтересу призводить,  як відомо,  до спустошення і психічних 

порушень особистості.  Тому створення умов для активізації та розвитку 

пізнавальних інтересів втілює, перш за все, гуманістичну ідею. Та не менш 

важливим є завдання підготовки молодого покоління до вибору професії, 

спілкування в колективі, виконання соціальних функцій. 

Кожний педагог  намагається  своїми методами розширити пізнавальні 

інтереси школярів.  Їх узагальнення дозволило  визначити  найбільш ефективними в 

шкільній практиці такі стимули: 

- приклад дій педагога в різних ситуаціях; 

- висока ерудиція і вміння цікаво і доступно передавати знання; 
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- вірна порада, цікава пропозиція; 

- поважливе ставлення до учнів; 

- надання безкорисливої допомоги в скрутній ситуації; 

- заслужена похвала,  адекватна оцінка; 

- цікаві бесіди з врахуванням інтересів школярів. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Інтерес являє собою ланку системи диспозиції особистості, її потреб та 

основу соціальних установок, ціннісних орієнтацій і мотивів; інтерес 

матеріалізується у вибірковому ставленні  особистості до навколишнього світу і до 

самої себе. 

2. Пізнавальний  інтерес – є самоцінна сутність людини,  без якої вона 

перестає бути особистістю;  пізнавальний інтерес – особливий вид інтересів, 

притаманний кожному з інших видів. 

3. Пізнавальний інтерес найбільш ефективно активізується в навчальній 

діяльності, засобами якої можна управляти процесом розвитку інтересів 

особистості. 

4. Функціональна модель пізнавальних інтересів старшокласників включає 

зміст (основні  і  додаткові  інтереси),  форми  активізації інтересів та стимули їх 

розвитку. 
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Методи стимулювання — методи, 

спрямовані на формування позитивних 

мотивів учіння, що стимулюють 

пізнавальну активність і сприяють 

збагаченню школярів навчальною 

інформацією. 

До них належать методи 

формування пізнавальних інтересів та 

методи стимулювання обов'язку й 

відповідальності в навчанні. 

 

Методи формування пізнавальних інтересів 

 

Метод навчальної дискусії — суперечка, обговорення будь-якого питання 

навчального матеріалу. Цей метод ґрунтується на обміні думками між учнями, 

вчителями й учнями, вчить самостійно мислити, розвиває вміння практичного 

аналізу і ретельної аргументації висунутих положень, поваги до думки інших. 

Навчальна дискусія використовується під час спільного розв'язання проблеми 

класом або групою учнів, її мета — обговорення наукових положень, даних, що 

потребують безпосередньої підготовки учнів за джерелами ширшими, ніж матеріал 

підручника. Як метод формування інтересу до знань, вона покликана не лише дати 

учням нові знання, а й створити емоційно насичену атмосферу, яка б сприяла 

глибокому проникненню їх в істину, отриманню від цього позитивних емоцій. Під 

час дискусії учні взаємно збагачуються навчальною інформацією. Одні з них 

усвідомлюють, що ще не все знають, і це спонукає їх до заповнення «прогалин», 

інші — відчувають задоволення від того, що знають більше за інших, і прагнуть 

утриматися на такому рівні. 

Навчальна дискусія створює оптимальні умови для попередження можливих 

помилкових тлумачень, для підвищеної активності учнів і міцності засвоєння ними 

матеріалу. Вона вчить прийомів аргументування, наукового доведення. Участь у 

дискусії виховує в учнів уміння активно обстоювати власну точку зору, критично 

підходити до чужих і власних суджень. Але цей метод тільки тоді дає бажаний 

результат, коли навчальний процес відбувається в атмосфері доброзичливості, 

поваги до думки товариша, що дає змогу кожному висловлюватися, не боячись 

осуду, скептицизму тощо. 

 

Метод забезпечення успіху в навчанні — метод, який передбачає допомогу 

вчителя відстаючому учневі, розвиток у нього інтересу до знань, прагнення 

закріпити успіх. Цей метод ефективний у роботі з учнями, які мають проблеми з 

навчанням. Учитель надає такому учневі допомогу доти, поки він наздожене 

однокласників і отримає першу хорошу оцінку, яка піднімає настрій, пробуджує 

усвідомлення власних можливостей і на цій основі прагнення закріпити успіх. 

Уважно спостерігаючи за навчальною діяльністю кожного учня, вчитель може 
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своєчасно прийти на допомогу тому, кому вона потрібна. Так запобігають появі 

прогалин у знаннях окремих учнів і водночас усувають причини незадоволення й 

небажання вчитися. Забезпечення успіху в навчанні ефективніше, коли в учнів зміц-

нюють віру у власні сили, пробуджують почуття власної гідності. 

 

Метод пізнавальних ігор — спеціально створена захоплююча розважальна 

діяльність, яка має неабиякий вплив на засвоєння учнями знань, набуття умінь і 

навичок. Гра у навчальному процесі забезпечує емоційну обстановку відтворення 

знань, полегшує засвоєння навчального матеріалу, створює сприятливий для 

засвоєння знань настрій, заохочує до навчальної роботи, знімає втому, 

перевантаження. За допомогою гри на уроках моделюють життєві ситуації, що 

викликають інтерес до навчальних предметів. 

Наприклад, навчальна гра на уроці-КВК, як правило, нагадує телевізійну гру і 

може бути проведена за схемою: розминка — домашнє завдання— індивідуальна 

робота — конкурс «Вгадай» — конкурс майстрів мистецтва — конкурс оповідачів 

— конкурс капітанів. Це повторювально-узагальнюючий  урок. Завдання мають 

репродуктивний і продуктивний характер, але подаються в гумористичній формі. 

Для проведення такого уроку з учнів класу формують дві команди, а також 

обирають журі. 

Розминка передбачає складання розповіді на вивчену тему. Форма розповіді 

може бути гумористичною й водночас такою, щоб у ній брали участь усі члени 

команди. Інсценізація домашнього завдання може охоплювати окремий параграф 

або весь матеріал теми. Для індивідуальної роботи пропонують двом-трьом членам з 

кожної команди цікаве завдання. Його виконання оцінюють за правильністю, 

повнотою та естетичністю пояснення. Під час конкурсу «Вгадай» учні розгадують 

загадки, тести, розв'язують різні завдання. Для конкурсу майстрів мистецтва від 

кожної команди обирають по 3—4 учні, які виконують роль художника, поета, 

співака. Кожен з них має виконати свій номер, який за змістом розкриває тему КВК. 

У конкурсі оповідачів обом командам пропону-

ють картинку, за якою потрібно скласти 

розповідь. Конкурс капітанів передбачає 

розв'язування задач і аналіз картини. 

 

Метод створення ситуації інтересу в 

процесі викладання навчального матеріалу — 

використання цікавих пригод, гумористичних 

уривків тощо, якими легко привернути увагу 

учнів. Особливе враження справляють на учнів 

цікаві випадковості, несподіванки з життя й 

дослідницької діяльності вчених. 

 

Метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу — передбачає, що у 

процесі викладання вчитель прагне на кожному 

уроці окреслити нові знання, якими збагатилися 

учні, створює таку морально-психологічну 

атмосферу, в якій вони отримують моральне 
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задоволення від того, що інтелектуально зросли хоча б на йоту. Коли учень відчує, 

що збагачує свій багаж знань, свій словниковий запас, свою особистість, він 

цінуватиме кожну годину перебування в школі, намагатиметься ефективніше 

працювати над собою. 

 

Метод опори на життєвий досвід учнів — полягає в тому, що у 

повсякденному житті за межами школи вони щодня спостерігають 

найрізноманітніші факти, явища, процеси, події, які можуть базуватися на певних 

закономірностях, з якими учні знайомляться під час вивчення шкільних предметів. 

Наприклад, спостерігаючи за процесом зведення будівлі, вони бачать, як за 

допомогою важелів пересувають важкі предмети, як подають на висоту цеглу або 

розчин за допомогою простого пристрою, не підозрюючи, що ці механізми діють на 

основі певних принципів (принцип дії важеля, принцип дії рухомого і нерухомого 

блоків). «Відкриття» на уроці наукових основ протікання процесів, які учні 

спостерігали в житті чи самі брали в них участь, викликає інтерес до теоретичних 

знань, формує бажання пізнати суть спостережуваних фактів, явищ, що оточують їх 

у житті. Тому, готуючись до уроку, вчитель повинен визначити, що в новому нав-

чальному матеріалі може бути відоме учням, на що можна буде спертися. 

 

Методи стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні 

 

Ці методи передбачають пояснення школярам суспільної та особистої 

значущості учення; висування вимог, дотримання яких означає виконання ними 

свого обов'язку; заохочення до сумлінного виконання обов'язків; оперативний 

контроль за виконанням вимог і в разі потреби — вказівки на недоліки, зауваження. 

Почуття відповідальності виховують залученням слабших учнів до повторного 

виконання зразків роботи (варіантів) сильніших (наприклад, можна запропонувати 

учневі розв'язати виконану вже задачу раціональнішим способом або задачу, 

розв'язану сильним учнем, повторити оригінальне обґрунтування історичного явища 

та ін.); закріпленням усталених способів діяльності (постійним ускладненням їх); 

повторним залученням школярів до аналізу складних завдань; підтриманням 

емоційно-творчої атмосфери на уроці; вмінням учителя висувати вимоги і 

перевіряти їх виконання (повторно, в системі, засобами багаторазових відповідей на 

одне й те саме запитання, кооперуванням, порівнянням) 

 

Методи контролю і самоконтролю у навчанні 

Методи контролю — сукупність методів, які дають можливість перевірити 

рівень засвоєння учнями знань, сформованою вмінь і навичок. 

Існують такі методи контролю і самоконтролю. 

 

 Метод усного контролю — найпоширеніший у шкільній практиці. Під час 

його використання учні вчаться логічно мислити, аргументувати, висловлювати свої 

думки грамотно, образно, емоційно, набувають досвіду обстоювати свою точку 

зору. Усне опитування учнів здійснюється у певній послідовності: формулювання 

вчителем запитань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; 

підготовка учнів до відповіді та викладу своїх знань; корекція і самоконтроль 

викладених знань у процесі відповіді; аналіз і оцінка відповіді. Для усної перевірки 
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знань важливо визначити, які запитання чи завдання дати учневі. За рівнем 

пізнавальної активності вони є репродуктивними (передбачають відтворення 

вивченого); реконструктивними (застосування знань у дещо змінених ситуаціях); 

творчими (потребують застосування знань і вмінь у значно змінених 

(нестандартних) умовах, перенесення засвоєних принципів доведення (способів дій) 

на розв'язання складніших мислительних завдань. 

Запитання для усної перевірки поділяють на: основні, додаткові й допоміжні. 

Основне запитання формулюють таким чином, щоб учень міг дати на нього 

самостійну розгорнуту відповідь. Додаткові запитання ставлять для уточнення, як 

учень розуміє певне питання, формулювання, формули та ін. Допоміжні запитання 

часто є навідними, допомагають учневі виправити помилки, неточності. За формою 

викладу розрізняють запитання звичайні («Які умови є важливими для життя 

рослин?») і запитання у вигляді проблеми або задачі («Чи можливо, щоб функція бу-

ла водночас і прямою, і непрямою?»). Запитання мають бути логічними, 

цілеспрямованими, чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність — 

послідовною і систематичною. 

Запитання для перевірки і оцінки знань учнів формулюють так, щоб вони не 

тільки передбачали відтворення вивченого, а й активізували мислення учнів. Це 

передусім запитання й завдання, що мають на меті: 

— порівняння різних явищ і процесів («Яка відмінність між постійним і 

змінним струмом?», «Порівняйте державний лад Афін і Спарти»); 

— встановлення взаємозв'язків між фактами, явищами, процесами, подіями 

(«Яка існує залежність між напругою і силою електричного струму?», «Який спосте-

рігається взаємозв'язок між кліматом, рослинністю і тваринним світом певного 

району?»); 

— визначення характерних рис, ознак і особливостей предметів і явищ («Які 

особливості скелета птаха?»); 

— встановлення доцільності дій, процесів, використання предметів («Яке 

практичне застосування трансформатора електричного струму?»); 

— класифікацію предметів або явищ за певними ознаками («На які групи 

поділяють кислоти?», «За якими ознаками рослини об'єднують у класи?»); 

— підведення конкретного під загальне («Наведіть приклади, які ілюструють 

закон Ньютона»); 

— перехід від загального до конкретного («Дайте характеристику фізичних і 

хімічних особливостей»); 

— встановлення значення явища, події, процесу («Яку функцію виконують 

еритроцити крові?»); 

— пояснення причин, доведення певних закономірностей явищ і процесів 

(«Доведіть, що в трикутнику сума внутрішніх кутів дорівнює 180°», «Поясніть 

явище дифузії газів»); 

— висновки та узагальнення («Який висновок можна зробити, аналізуючи 

повоєнну ситуацію в Європі?»). 

Корисні також запитання на зразок: «Яка твоя думка про...?», «Що 

позитивного (негативного) в ...?» та ін.. 

У навчальному процесі практикують індивідуальне, фронтальне та ущільнене 

усне опитування. Індивідуальне опитування передбачає розгорнуту відповідь учня 

на оцінку. Він повинен не лише відтворити текст підручника чи розповідь учителя 
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на попередньому уроці, а й самостійно пояснити матеріал, довести наукові 

положення, навести власні приклади. Проводячи індивідуальне опитування, вчитель 

має визначитися, кого викликати, скількох учнів опитати, скільки часу відвести на 

опитування, а також передбачити, що в цей час робитимуть інші учні. Педагогіка не 

дає однозначних відповідей на ці запитання, проте досвід переконує, що в кожному 

конкретному випадку вони вирішуються залежно від завдань, які ставить перед 

собою вчитель. Під час індивідуального опитування важливо організувати роботу 

всіх учнів класу, їм можна запропонувати уважно слухати відповідь товариша, 

виправляти допущені ним помилки, доповнювати відповідь. За таку активну роботу 

може бути виставлена оцінка. Якщо біля дошки відповідає слабший учень, учитель 

слухає його відповідь сам, а решта учнів виконує самостійне завдання. 

Велике виховне значення має залучення учнів до оцінювання знань 

однокласників через взаєморецензування відповідей. Досвідчені вчителі привчають 

їх уважно слухати відповіді товаришів, визначати правильність, точність викладу 

фактичного матеріалу, досконалість мовного оформлення й доказовість прикладів. 

Для цього організовують спеціальне тренування. На дошці записують основні 

запитання, за якими слід рецензувати: 

1. Чи правильно й точно викладено теоретичний матеріал? 

2. Чи все, що стосується питання, розповів учень? 

3. Чи вдалі приклади навів? 

4. Чи точно добирав слова і правильно будував речення? 

5. Якої оцінки заслуговує така відповідь? 

Прослухавши відповідь, учитель дає учням зразок усної рецензії на неї, 

пропонує висловлюватися від першої особи. Щоб залучити всіх дітей до роботи, 

оцінюють одну й ту саму відповідь кілька учнів. 

На уроках повторення практикують взаємоопитування учнів. За завданням 

учителя діти самостійно формулюють запитання, на які відповідає викликаний 

учень. Відтак учитель пропонує школярам ставити запитання, відповіді на які 

доповнять упущене. Учень, який запитував, визначає ступінь правильності відповіді, 

а в разі потреби відповідає сам. 

Рецензування відповідей однокласників і взаємоопитування сприяють 

активізації уваги учнів, вихованню чесності, справедливості, переконують дітей, що 

об'єктивне оцінювання — вельми складна справа. 

Мета фронтального опитування — перевірка знань, умінь і навичок одразу 

багатьох учнів. Його проводять переважно тоді, коли необхідно виявити рівень 

засвоєння знань, які слід запам'ятати, оскільки вони є підґрунтям для засвоєння 

певного складного матеріалу. Таке опитування стимулює активність учнів, сприяє 

повторенню та систематизації знань. 

На практиці фронтальне та індивідуальне опитування нерідко поєднують: 

учитель ставить учням запитання і проводить з ними перевірочну бесіду. 

Ущільнене (комбіноване) опитування дає змогу перевірити знання відразу 

кількох учнів: один відповідає усно, решта — за вказівкою вчителя виконує певні 

завдання. Його проводять переважно тоді, коли весь матеріал в основному засвоєно і 

необхідно перевірити набуті знання, вміння та навички учнів. 

Коли учень виконав завдання, учитель розбирає його разом з викликаним 

учнем, який пояснює хід його виконання (якщо це буде корисним для всього класу). 
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За будь-якого виду усного опитування важливим є педагогічний такт учителя. 

Передусім треба визначитися, як звертатися до учнів. Неприпустимим є підкреслено 

лагідне звертання до одних учнів («Відповідати піде Галинка»), просто на ім'я 

(«Відповідатиме Михайло») — до других, на прізвище («Відповідатиме Петренко») 

— до третіх. Ще гірше, коли, викликаючи учня, він демонструє своє негативне 

ставлення до нього («Відповідатиме Давиденко, може, хоч сьогодні на щось 

спроможеться»). Педагог повинен однаково звертатися до всіх учнів, щоб не 

склалося враження, що одним він симпатизує, а інші йому антипатичні. 

Оцінюючи метод усної перевірки знань загалом, слід наголосити, що він 

сприяє встановленню тісного контакту між учителем і учнем, дає змогу стежити за 

його думкою всьому класу, виявляти прогалини чи неточності в знаннях учнів і 

відразу їх виправляти. В процесі опитування одного учня здійснюється повторення, 

узагальнення і систематизація знань цілим класом. Таку перевірку можна проводити 

з будь-якого навчального предмета. 

Крім позитивних рис, цей метод перевірки має й недоліки. Передусім той, що 

на перевірку витрачається надто багато навчального часу, вона збуджує нервову 

систему опитуваного учня, нерідко буває суб'єктивною, а об'єктивність важко 

встановити, бо відповідь учня не фіксується. Крім того, вона нерідко буває 

нерівнозначною, оскільки різним учням ставлять різні запитання, часто неоднакові 

за складністю, що дає змогу сміливішим дітям отримати вищий бал, ніж тим, хто 

знає, але не вміє впевнено висловлювати свої думки. 

 

Метод письмового контролю — письмова перевірка знань, умінь та навичок. 

З таких предметів, як мова і математика, його використовують не рідше, ніж усну 

перевірку. Письмовим методом перевіряють знання учнів і з географії, історії, 

біології, хімії. Залежно від навчального предмета письмовий контроль знань 

здійснюють у формі контрольної роботи, твору, переказу, диктанту та ін. Мета 

письмової перевірки — з'ясування ступеня оволодіння учнями вміннями і 

навичками з предмета. Водночас існує можливість визначити і якість знань — їх 

правильність, точність, усвідомленість, уміння застосовувати ці знання на практиці. 

Важливим питанням письмової перевірки є підбір тем, завдань, системи вправ, 

чітке їх формулювання. Теми контрольних робіт, завдання і вправи мають бути 

посильними для учнів, відповідати рівневі їх знань, але водночас потребувати 

певних зусиль, виявляти знання фактичного матеріалу. Визначаючи обсяг письмової 

контрольної роботи, слід враховувати необхідний для виконання час: залежно від її 

призначення — від 15 до 45 хв. Письмові роботи можуть виконуватись і як домашні 

завдання. 

Контрольну письмову роботу перевіряє вчитель. За її результатами він 

аналізує якість знань, умінь та навичок класу загалом та окремих учнів і вживає 

заходів для усунення помилок і недоліків. 

З метою запобігання перевантаженням учнів письмовими контрольними 

роботами необхідно складати графік проведення усіх їх видів для кожного класу на 

семестр. Небажано одного дня в одному класі проводити більш як одну письмову 

роботу. Позитивним у письмовій перевірці є те, що за короткий час можна 

перевірити знання багатьох учнів; результати перевірки зберігаються; є змога 

виявити деталі й неточності у відповідях учнів, її недолік — потребує чимало часу 
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для перевірки учнівських робіт, призводить до зниження грамотності учнів, якщо 

вчителі нехтують єдиними орфографічними вимогами. 

 

Метод тестового контролю (від англ. їезі; — іспит, випробування, дослід) 

передбачає відповідь учня на тестові завдання за допомогою розставляння цифр, 

підкреслення потрібних відповідей, вставляння пропущених слів, знаходження 

помилок тощо. Це дає змогу за короткий час перевірити знання певного навчального 

матеріалу учнями всього класу. Зручні тести і для статистичної обробки результатів 

перевірки. 

За основним призначенням їх поділяють на: тести розумової обдарованості 

(інтелекту) і тести навчальної успішності. 

Тестові завдання, що потребують конструювання відповідей, поділяють на: 

завдання у вигляді питальних або стверджувальних речень, зміст яких передбачає 

коротку й точну відповідь, і завдання, в яких учні повинні заповнити пропуски. За 

дидактичним призначенням тести з конструйованими відповідями класифікують на 

тести на доповнення, тести на використання аналогії й тести на зміну елементів 

відповіді. Тестова перевірка дає змогу ефективно використати час, висуває до всіх 

учнів однакові вимоги, усуває суб'єктивізм, сприяє дотриманню єдності вимог, не 

настроює учня проти вчителя. Важливо, що об'єктивність оцінки унеможливлює 

випадковість в оцінці знань, стимулює до їх самооцінки. 

Однак така перевірка може виявити лише знання фактів, але не здібності, вона 

заохочує механічне запам'ятовування, а не роботу думки, до того ж потребує багато 

часу для складання програм. 

 

Метод графічного контролю — метод перевірки, який застосовують на 

уроках малювання, креслення, географії, геометрії та ін. Він передбачає відповідь 

учня у вигляді складеної ним узагальненої наочної моделі, яка відображає певні 

відношення, взаємозв'язки у виучуваному об'єкті або їх сукупності. Це можуть бути 

графічні зображення умови задачі, малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці. 

Наприклад, перевіряючи знання з історії, можна запропонувати учневі зобразити 

схему історичної битви, скласти цифрові таблиці чи діаграми. Перевіряючи знання з 

біології, пропонують схематично зобразити будову клітини чи кругообігу, на уроках 

географії — нанести на контурні карти певні географічні та історичні об'єкти. 

Графічна перевірка може бути самостійним видом або як органічний елемент 

входити до усної чи письмової перевірки. 

 

Метод програмованого контролю — полягає у висуванні до всіх учнів 

стандартних вимог, що забезпечується використанням однакових за кількістю і 

складністю контрольних завдань, запитань. При цьому аналіз відповіді, виведення і 

фіксація оцінки можуть здійснюватися за допомогою індивідуальних 

автоматизованих засобів. 

Наявність у школі комп'ютерів дає змогу механізувати процес перевірки, але її 

схема залишається. 

 

Метод практичної перевірки — застосовують з таких предметів, як фізика, 

біологія, хімія, трудове навчання та інші, що передбачають оволодіння системою 

практичних умінь і навичок. Таку перевірку здійснюють під час лабораторних і 
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практичних занять з цих предметів. Стежачи за тим, як учень виконує певні дії, 

вчитель з'ясовує, якою мірою він усвідомив теоретичні основи цих дій. Так, спо-

стерігаючи за рослинами на пришкільній ділянці чи проводячи вдома досліди з 

рослинами, учні усвідомлюють процес утворення крохмалю на світлі, проростання 

насіння, дихання кореня, випаровування води через листя та ін. 

 

Метод самоконтролю —усвідомлене регулювання учнем своєї діяльності 

задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали поставленим цілям, 

вимогам, нормам, правилам, зразкам. Мета самоконтролю — запобігання помилкам 

та їх виправлення. 

Показником сформованості контрольних дій, а отже, й самоконтролю є 

усвідомлення учнями правильності плану діяльності та її операційного складу, тобто 

способу реалізації цього плану. Ефективний засіб формування в учнів навичок 

самоконтролю — використання колективних (фронтальних) перевірок у поєднанні з 

контролем з боку вчителя. У процесі навчання слід знайомити учнів з метою 

виконуваної роботи, вимогами до неї, способами виконання, прийомами 

самоконтролю і шляхами їх удосконалення. Важливу роль у самоконтролі 

відіграють педагогічна оцінка та самооцінка. Від ефективності самооцінки залежить 

здатність учня знаходити помилкові дії, запобігати їм і таким чином підвищувати 

результати самоконтролю. Для самоконтролю нерідко використовують звукозапис. 

Прослуховуючи запис власного читання тексту, учень може виявити недоліки в 

техніці читання, інтонуванні, артикуляції окремих звуків. За наявності записів 

окремих тем підручника з іноземної мови учням неважко виявити й виправити свої 

мовні огріхи. 

 

Метод самооцінки передбачає критичне ставлення учня до своїх здібностей і 

можливостей та об'єктивне оцінювання досягнутих успіхів. Стосовно самооцінки 

учнів поділяють на таких, що переоцінюють себе, недооцінюють себе, оцінюють 

себе адекватно. Для формування самоконтролю і самооцінки педагог повинен 

мотивувати виставлену учневі оцінку, пропонувати йому оцінити свою відповідь; 

організовувати в класі взаємоконтроль, рецензування відповідей інших учнів тощо. 

Самоконтроль та самооцінку можна застосовувати до тієї частини знань, умінь 

і навичок, рівень засвоєння яких можуть легко визначити самі учні — формул, 

правил, географічних назв, історичних фактів, віршів тощо. 

Для організації самоконтролю знань учнів ознайомлюють з нормами і 

критеріями оцінювання знань, звертаючи увагу, що помилки можуть бути істотні та 

менш істотні з огляду на мету контролю. Результати самоконтролю і самооцінки 

знань з окремих тем фіксують у класному журналі. Це робить їх вагомими, впливає 

на посилення відповідальності учнів за навчальну роботу, виховання почуття 

власної гідності, чесності. 
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ВСТУП 
 

Стимулювання навчання. 
Древньогрецьке слово «стимулус» не з 

благородних: так колись називали 

довгу загострену палку, якою поганяли 

биків і мулів. «Стимулювати» в 

сучасному розумінні значить 

«підштовхувати, спонукати людину до 

чого-небудь». Так уже ми влаштовані, 

що без постійних нагадувань і 

спонукань, власних або зовнішніх 

зусиль, а часто і прямого примушення 

не можемо зрушитися з місця, 

недостатньо активно працюємо, живемо через інерцію. «Доки грім не пролунає 

мужик не перехреститься», свідчить російське прислів'я, що виникло, треба вважати, 

не без основ і що відбило глибинну сутності людської натури. 

Був час, коли недбайливе ставлення до справи розцінюється як проста лінь і 

для подолання цього ускладнення застосовувалося такий ж простий і природний 

засіб примушення, що виступав в різних формах і видах і що пустило глибоке 

коріння в історії людських відносин. Багато праці витратили вчені щоб намацати 

головні нитки в найскладніших тенетах людської душі. Згодом прийшло і розуміння 

різноманітності впливів на людину, спонукати якого до активної діяльності 

примітивними понуканням ставало все важче. Вільна і незалежна особистість, 

захищена Хартією про права, вимагає іншого підходу.  

Рівень теоретичних досліджень в області стимулювання досить високий. Тим 

часом мало знайдеться факторів, порівнянних зі стимулюванням по ефективності 

свого впливу на продуктивність педагогічного процесу. Місце стимулювання в 

першій трійці найбільш впливових причин говорить саме за себе. 

Потреби, мотиви, стимули -- ягоди одного поля. Можна довго сперечатися про 

ієрархію цих понять, місце і роль їх в системі, чому в основному і займаються 

теоретики, безсумнівно одне стимули спираються на потреби і мотиви, невіддільні 

від них. Важливо підкреслити, що людина звичайно відчуває одночасну дію різних 

потреб і мотивів і поступає відповідно до найбільш сильного спонукання. Але може 

трапитися так, що одночасно діють з однаковою силою різноспрямовані потреби і 

мотиви, що  вступають  між собою в конфлікт. У цих випадках людина виявляється 

перед необхідністю вибирати з декількох можливих напрямів те, по якому він буде 

діяти. Не останню, а можливо, навіть головну роль при цьому виконують стимули, 

їм відводиться роль «спускового гачка» в здійсненні наміру. Ще найважливіше їх 

значення в конфліктній ситуації, коли з одного боку стоять мотиви, що мають для 

людини етичне значення (почуття обов'язку, відповідальності), а з іншого боку 

протилежні потреби, раціонально менш цінні, але емоційно більш привабливі. 
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Зробити вибір, визначитися, ухвалити правильне рішення і діяти в потрібному 

напрямі допомагають стимули. 

Вибір стимулу вимагає спеціальних зусиль, які в свою чергу пов'язані з 

свідомим подоланням протистоянь. Це дуже важкий процес, з яким не завжди 

справляється і доросла людина, а тим більше учень. Одного лише розуміння того, як 

треба поступити, далеко не досить. Нерідко виявляється, що інтелект іде на поводі 

емоційних переживань, пов'язаних з безпосередніми спонуками, і тоді учень шукає і 

знаходить виправдання для вибору більш привабливої лінії поведінки. Вирішують 

справу знову ж правильно підібрані і застосовані стимули. 

 

ЕМОЦІЙНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПОТРЕБ ШКОЛЯРІВ 
 

Педагоги-практики знають, що для 

позитивних змін фізіологічного, 

психологічного та особистісного порядку у 

дітей є зміна соціального становища, яким 

може бути вступ до школи. Це покладає велику 

відповідальність на вчителя-класовода, котрий 

забезпечує не тільки умови для цих змін, а й 

подальший розвиток дитини в удосконаленні 

своєї особистості за рахунок навчально-

виховного процесу. Але практика показує, що 

вже в другому півріччі бажання першокласника 

ходити до школи зникає разом з потребою 

навчатися. Відомо, що кожна дитина, як і всі 

живі істоти, прагне удосконалюватися. З 

приходом до школи вона має усвідомити 

можливості навчального процесу, які забезпечуються педагогічним стимулюванням 

та задо-воленням навчально-пізнавальних потреб, а вони є домінуючими для 

першокласника. Психолого-педагогічна умова такого забезпечення - вирішення 

цілої низки дидактичних протиріч, їх не так і багато: найперше - зовнішні 

(педагогічні) та внутрішні (особистісні), що забезпечують успішність навчального 

процесу. Педагогічна майстерність учителя полягає в природному переводі 

зовнішніх педагогічних у внутрішні - психологічні протиріччя та створенні 

оптимальних умов для їх усвідомлення учнем. Це дасть змогу педагогові підняти 

процес навчання учнів на більш високий рівень завдяки свідомому просуванню від 

мети уроку до бажаного результату. Крім того, такий підхід вкрай необхідний для 

усунення формалізму в діяльності сучасної школи, оскільки дає змогу учневі 

сприймати себе як активного суб'єкта навчального процесу, від якого залежить якщо 

не все, то більшість у самовдосконаленні. 
 

Організаційний етап 
 

Отже, починаючи з організаційного етапу, вчителеві необхідно формувати 

ціннісні орієнтації учнів на використання всіх можливостей у самовдосконаленні та 

соціально-психологічні установки (готовність) до їх реалізації в умовному та 
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реальному процесі життєдіяльності. В основу цієї роботи покладається актуалізація 

знань про духовні, моральні та матеріальні цінності людства і свого народу, що 

сприяє самовдосконаленню і є визначальною умовою поліпшення особистого та 

соціального буття. В такому разі не досить нагадувати дітям, який буде урок зараз і 

що відбуватиметься на ньому. Важливіше, аби учні самі визначили, що вони вже 

досягли на даний момент і які почуття у них викликає цей рівень, чи задоволені 

вони собою і чи мають зупинятися на досягнутому. 

 Отже основною педагогічною метою цього етапу є емоційне стимулювання 

позитивних почуттів дітей, які їм дадуть змогу зафіксувати у свідомості відповідні 

можливості навчальної діяльності, її цінність для подальшого самовдосконалення та 

готовність використовувати все можливе в цьому плані, що буде запропоноване 

вчителем під час вивчення цієї дисципліни.  

Як показує шкільна практика, сьогодні запізно орієнтуватися на вікові 

обмеження молодших школярів. Діти народжуються з гарними розумовими 

здібностями, однак батьки, які займаються вихованням дитини з моменту появи на 

світ і не мають спеціальної педагогічної підготовки, а потім працівники дошкільних 

закладів, учителі початкової школи, що не своєчасно підвищують свій професійний 

рівень і не ознайомлюються з якісними змінами психічних особливостей наступних 

поколінь, загальмовують розвиток актуальної зони дитини та не забезпечують 

своєчасний перехід її в зону найближчого розвитку.  

Найчастіше педагогічні працівники обмежуються тільки вимогами навчальної 

програми і, відтак, недостатньо уваги приділяють вивченню особливостей та 

можливостей психіки дітей молодшого шкільного віку, а також завдань, що 

складають зміст їхнього найближчого розвитку.  

У дітей, які народилися в 90-их роках, психологами та педагогами 

відмічаються певні характерні вікові відмінності, що відрізняють їх від попередніх 

поколінь. Це переважно позитивні зміни, які дають змогу учневі сприйняти, 

осмислити, усвідомити та зрозуміти більш складні явища за спрощеної подачі 

інформації.  

Крім того, діти цього вікового періоду дуже цікавляться всіма кількісно-

якісними змінами, що природно визначається наявністю кризового періоду життя. 

Ця цікавість за позитивного стимулювання стає для дитини важливим рішенням у 

самопізнанні та вдосконаленні. І в цьому, плані найважливішим є постійне 

створення умов виникнення навчально-пізнавальних потреб дитини, які б 

сприймалися нею як потреби самовдосконалення. 

Можна з певністю сказати, що сучасний учень молодшого шкільного віку не 

тільки здатен зрозуміти за кваліфікованого пояснення, а й потребує найпростіших 

знань про свою психіку та особистісні утворення. За їх відсутності потреба в 

самовдосконаленні не усвідомлюється учнем і не стимулює виникнення потреби в 

самоствердженні себе в ролі суб'єкта пізнавальної діяльності, як провідного засобу 

навчання.  

Таким чином втрачається не тільки навчально-пізнавальний інтерес, а й 

можливість педагога спиратися на нього в своїй роботі. В цьому контексті 

неприпустимим є зміщення акцентів у педагогічній діяльності з позитивних змін 

учня на негативні, отже висвітлення позитивних надбань дитини на організаційному 

етапі – психолого-педагогічна умова успішної реалізації будь-якої форми здійснення 

навчального процесу.  
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За такого підходу ефективними стають колективні форми роботи на початку 

уроку, що дають змогу учневі ототожнити себе з більшістю встигаючих учнів, мета 

яких – самовдосконалення за рахунок навчальної діяльності. Так групова емоційно 

насичена відповідь школярів на запитання: «Хто ми є?» - передбачає відповідь, як 

оцінку своїм прагненням стати досконалими членами високорозвиненого 

суспільства. Діти визначають, що їм необхідно зробити, аби досягти успіху. Це дає 

змогу педагогові не тільки формувати колективні та індивідуальні соціальне значимі 

навчально-пізнавальні установки, а й відпрацьовувати логіку організаційного етапу, 

що стає сталою навичкою сприйняття своєї ролі під час виконання дітьми будь-якої 

справи. 

 Підкріпленням позитивного стимулювання на цьому етапі має бути 

виконання учнями посильних самостійних чи колективних завдань, що мають 

підтвердити у свідомості дитини наявність відповідних змін. Це підготовчий етап до 

створення основних суперечностей між програмними вимогами, носієм яких є 

вчитель, та недостатніми можливостями учнів задовольнити їх за рахунок своїх 

досягнень. Ця суперечність створюється на основі введення дітей у ситуацію 

виконання наступного завдання, яке є звичним за формою, однак по суті потребує 

тих знань та умінь, які ще не сформовані у дитини і які відповідають сучасним 

програмним вимогам з відповідної навчальної дисципліни. Коли учень стикається з 

такою конфліктною ситуацією, почуття задоволення своїм рівнем змінюється на 

протилежне за модальністю, що має вирішальне значення для послідовних 

позитивних змін. Дитина, як і доросла людина, ніколи не змінюватиме те, чим вона 

задоволена на даний момент.  

Отже, створення ситуації особистого незадоволення межею своїх актуальних 

досягнень – необхідна умова здійснення мотиваційного та цільового етапів. Однак 

слід відзначити, що враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, вчитель 

має чітко вирахувати оптимальний час ситуації емоційної напруги, аби не допустити 

емоційної перенапруги, що призводить до розчарувань, втрати пізнавального 

інтересу, формування негативних комплексів тощо. Він на цьому етапі має 

сприйматися учнями як великий гуманіст, друг, помічник, який не тільки вказує 

шлях, яким учень має удосконалюватися, а й допомагає пройти ним з найменшими 

моральними, інтелектуальними та фізичними затратами, що дуже важливо під час 

формування вмінь учнів ефективно будувати будь-яку діяльність, а відтак і своє 

життя.  

Основним завданням педагогічного впливу на цьому етапі є перехід 

попередніх суперечностей у наступні: між зовнішніми (педагогічними) та 

внутрішніми (особистісними) вимогами учня до рівня своїх знань, умінь та навичок, 

а також їх послідовна інтеграція як психологічне новоутворення дитини. Ця робота 

потребує керованого аналізу одних та інших вимог з послідовною оцінкою їх 

учнями як: внутрішніх - недостатніх, так і зовнішніх -- необхідних і достатніх для 

самовдосконалення та. наступного життя. При цьому педагог має переконати учня, 

що основна проблема криється не в його неповноцінності, а у відсутності тих вимог, 

що актуалізувалися цим завданням, і що за відповідного бажання учня та допомоги 

вчителя їх легко реалізувати.  

Для цього вчителеві достатньо правильно побудувати евристичну бесіду, або 

створити програвання чи вирішення життєвої ситуації, що яскраво показує дітям, 

для чого необхідно навчитися розв'язувати задачі з двома чи кількома невідомими, 



 20 

вміти користуватися правилом грамотного мовлення, володіти тією чи іншою 

інформацією. За таких обставин емоційний стан учня закономірно змінюється в бік 

позитивної модальності, що зумовлюється появою у школяра надії на те, що він 

зможе, бо здібний, а також впевненості в тому, що це вкрай необхідно для його 

подальшого життя.  

Слід зазначити, що попередня робота не є самодостатньою, а лише створює 

умови для подальшого природного управління навчально-пізнавальною діяльністю 

учня, котрий вважатиме себе повноцінним її суб'єктом лише тоді, коли сам 

визначить відповідну мету. Для цього вчитель має актуалізувати в свідомості 

дитини: за рахунок чого вона може виконати свої вимоги і що конкретно для цього 

їй необхідно зробити. Який тип уроку не реалізовувався б учителем, він має на 

цьому етапі разом з учнями оцінити та визначити особистісні перетворення. Підхід 

це не новий, однак передбачає сприйняття учнем самого себе як особистості, з якою 

рахуються і думка якої вирішальна у самовизначенні, що дає змогу дитині 

усвідомлювати свій, керований учителем, вибір як самостійний, а, отже, необхідний 

до реалізації. Таким чином з інтегративно-цільового педагог має перевести дітей на 

пізнавальний, тобто когнітивний етап уроку. 
 

Когнітивний та заключний етапи 
 

Провідним протиріччям когнітивного етапу є невідповідність між бажаннями, 

чи то претензіями учнів та їх знаннями про те, за рахунок чого і яким чином їх 

задовольнити, яким шляхом піти, за яких умов він буде ефективним тощо. Тут дуже 

важливо звернути увагу дітей на роль засобів та методів навчання, що обираються, 

як способів їх використання у самостійній роботі чи взаємодії вчителя й учня. 

Наприклад, учитель запевняє школяра, або ж нагадує йому, що визначальним 

засобом навчання є інформація, яку можна отримати з різних джерел та опрацювати 

різними способами. Встановлюючи за допомогою тестів, комп'ютерних технологій 

стан та особливості ефективного опрацювання інформації, учень свідомо обирає її 

носія та спосіб вивчення, визначає наслідки, до яких має дійти в певний проміжок 

часу. Таким чином почуття незадоволення своїми знаннями, невпевненості тощо 

змінюються на почуття самоповаги учня та впевненості в тому, що свою долю 

людина вирішує сама, і надії на те, що в будь-який момент їй допоможе вірний друг 

та помічник - учитель. Такий емоційно привабливий навчальний процес забезпечує 

формування стійких навчально-пізнавальних потреб не стільки в оцінках. скільки в 

результатах та різних видах 

пропонованої вчителем діяльності, яка 

дає змогу почуватися в ролі учня - як 

дорослої, відповідальної людини. 

На заключному етапі 

організаційної та навчальної діяльності 

вчитель констатує позитивні 

особистісні зміни кожного учня та 

сприяє соціально-психологічному 

вдосконаленню сформованих надбань 

у позаурочний час.  
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ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА 

КОНКРЕТНИХ СТИМУЛІВ ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

 

 Думайте про те, чого хоче учень 

Розгляду конкретних стимулів виховання і 

навчання краще за все покластися на думку 

американського професора м. Оверстріта, висловлене в 

його повчальній книзі «Вплив на поведінку людини». 

Професор прямо і стверджує, що в основі нашої 

поведінки лежать наші таємні бажання... Найкраща 

порада, яку можна дати тим, хто поставить собі 

задачею умовити когось здійснити той або інший 

вчинок будь те в діловому світі, в сім'ї, в школі або 

політиці, зводиться до наступного: спочатку примусьте 

вашого співрозмовника пристрасно чогось побажати. 

Той, хто зможе це зробити, завоює весь світ, а хто не 

зможе той залишиться в самотності. Ось чому стимули, 

які рекомендується знаходити і застосовувати 

вчителям, спираються на тонкі, делікатні 

«підштовхування» певних дій, що вчаться до 

виконання, і виключають відкритий «тиск», грубе 

силування.  

 

 Спирайтеся на бажання. 

 Чого хоче навчаючий -- головне питання для вчителя. Коли ми збираємся 

піймати мишу, то кладемо в мишоловку не стиглу вишню, а шматочок сиру, 

враховуємо не наші власні смаки, а смаки гризуна. Так досягаємо своїх цілей. Треба 

раз і назавжди зрозуміти   важливо не тільки те, чого бажаємо ми самі, але і те, що 

хоче навчаючий. 

 

 Використайте ідентифікацію.  
Треба примушувати учнів пристрасно чогось побажати, нехай це будуть навіть 

бажання, які не зовсім узгодяться з педагогічними намірами. Головне, щоб вони 

виникли, і можна було б спиратися на них. 

Говоріть про те, що цікавить ваших учнів, точніше, з цього починайте. 

Виявляйте повагу до їх захоплень, думок, оцінок. Нехай велику частину часу кажуть 

ваші учні. Не бійтеся визнати свою недостатню обізнаність в деяких питаннях, 

нехай ті, що навчаються виступлять вашим «вчителем». Пам'ятайте:  наша мета 

переорієнтувати інтереси школярів на виховання і дидактичні цілі. 

 

 Визнавайте достоїнства. 

  Викликайте у учня ентузіазм і розвивайте все, що є кращого в людині за 

допомогою визнання його достоїнств. Якщо цього вимагають обставини, не 

зупиняйтеся і перед лестощами. Адже. Льстити -- це означає говорити людині саме 

те, що він сам про себе думає. Підіть на цей нешкідливий обман, він може 

викликати у вашого вихованця прилив нових сил. 
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Краще, звичайно щиро оцінити досягнення учнів, визнати їх достоїнства. Але 

у педагогів звичайно так багато педагогічного, що знайти єдині і нефальшиві слова 

для кожного буває дуже не просто. Акторствуйте. 

Особливо уникайте чіплятися по дрібницях. Не критикувати ,бути 

попереджувальним. Щиро старайтеся зрозуміти свого вихованця, дивіться на речі 

його очима. 

 

 Схвалюйте успіхи.  

«Образно виражаючись, поплескування по спині за добре виконану роботу  це 

незмінно стимулює учнів продовжувати старанно трудитися», пише американський 

педагог А. Дреєр. Слова і жести схвалення потрібно адресувати не тільки кращим 

учням, але і всім тим, хто виявляє старання в учбовій роботі. Відомі випадки, коли 

розумна і схвальна оцінка з боку вчителя виробляла могутню метаморфозу зі 

слабовстигаючим учнями. 

Дослідження показують, що основним мотивом творчості є прагнення людини 

до поліпшення результатів діяльності. У ньому знаходить вияв одна з 

фундаментальних соціальних потреб людини   потреба в успіху, в досягненнях. 

Вона характеризується як постійне змагання людини з самим собою в прагненні 

перевершити раніше досягнутий рівень виконання, зробити щось кращим, 

оригінально вирішити проблему, що виникла.  

Зробити роботу привабливою допоможуть вам і помилки учнів, точніше, наше 

до них відношення. Треба витягувати максимум стимулів з помилок що вчаться: 

«Прекрасна помилка!», «Невипадкова помилка!», «Помилка, яка веде до істини!», 

«Спасибі, твоя думка не зовсім правильна, але дає їжу для роздумів». Всіляко 

підкреслюйте точність і тонкість спостережень школярів: «Коли я був таким, як ти, 

мені здавалося...», «Раніше я думав, що...». треба діяти так, щоб помилка здавалася 

легко поправної, щоб те, на що спонукаємо учнів, здавалося ним неважким. 

«Спасибі вам, ви мені сьогодні допомогли», дякує після уроку своїх шестирічок Ш. 

Амонашвілі. 

Треба обов'язково надавати особисту спрямованість «Тобі треба, Саша! Ти 

чоловік» Школяр повинен випробовувати задоволення тому, долаючи труднощі, 

поступив як годиться дорослій, мужній людині. Крім того, він повинен бути радий і 

гордий, що справа зроблена. Це обов'язкові доповнення до «треба». 

 

 Правило: іграшки керують світом.  

«У своїх взаємовідносинах з людьми, нагадує Д. Карнегі,    не забувайте, що 

маєте справу не з логічно міркуючими створеннями, а з створеннями емоційними, 

виконаними забобонів і рухомими в своїх вчинках гордыней і пихатістю». 

«Внемлите», педагоги: цими недоліками страждають і підростаючі люди, все, що 

осіло у дорослому, спершу було в дитині. Приймайте його таким, яким він є, 

відмовтеся від ілюзій, спирайтеся на дійсне, а не бажане. Будемо вчитися розуміти 

учня, замість того щоб його насильно змінювати. Спробуємо відповісти собі, чому 

він поступає так, як він поступає, і чому він не може поступити інакше. Це набагато 

корисніше і цікавіше, ніж займатися критикою і понуканнями. І розвиває в нас 

співчуття, терпимість, доброзичливість. 

Поміркуємо трохи про ті «приховані пружини», які таяться в глибині нашої 

свідомості, натискаючи на які можна приводити людину в активний стан, повний 
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енергії і бажання діяти. Виходити будемо з того, що натура людська багатолика, а 

тому завжди переважніше застосовувати багато слабих стимулів, чим один 

сильнодіючий: в такому випадку що-небудь обов'язково спрацює, а сильнодіючий 

стимул, на який зроблена ставка, може і не влучити.  

 

 Звертайтеся до самолюбства.  

Немає людей, затверджують психологи, згідних все своє життя ходити в 

невдахах, нормальній людині властиве прагнення поліпшувати своє положення. Це 

прагнення потрібно заохочувати і активізувати його, волаючи до самолюбства, 

підкреслюючи можливість поліпшення досягнень. Будь-який школяр чудово 

розуміє, що займається недостатньо і міг би поліпшити свою успішність. Що ж йому 

не вистачає? Однієї свідомості мало, потрібен і поштовх. Його-то і повинен 

виконати педагог, спираючись на вже існуюче внутрішнє прагнення. У педагогічній 

літературі описано немало конкретних прийомів, що спонукають  учнів працювати 

краще; Велика частина стимулів, що застосовуються носить ситуаційний характер і 

спирається на особистість школяра. Але самолюбство, як правило, ігнорується. 

Включіть і його, примусьте того, що навчається вимовити: «І я не гірше інших!» 

треба, щоб учень відчув вашу заклопотаність і говорив вам. Тоді можливість 

довірчої бесіди збільшуються: «Саша, твій обов'язок перед собою, твоїми батьками і 

суспільством   вчитися краще. Не кожному дано бути генієм, але кожний може і 

повинен багато працювати. Ніхто не чекає тебе неможливого. Тобі чогось 

соромитися і розбудовуватися через те, що у інших справи йдуть краще, просто 

старайся щосили.  Ніхто не вимагає від тебе більшого. І ти обов'язково доб'єшся 

успіху».  

 

 Показуйте досягнення.  

Безсумнівно, стимулом до старанної учбової роботи служить представлення, 

що навчальна інформація -  це його індивідуальний пізнавальний прогрес, причому 

в порівнянні з іншими учасниками процесу. Кращим засобом для цього служить 

відкритий рейтинг або схема «відкритих перспектив» по В. Шаталову. Педагоги, що 

використовують ці прийоми стимулюванні, досягають більш високих темпів 

просування в навчанні. І секрету тут особливого немає   більшість людей люблять 

слухати, коли про них кажуть приємні речі: на якийсь час добре слово, «екран 

успішності», обнародуваний рейтинг додають почуття упевненості і задоволення 

собою. 

Дослідники (один з них   Д. Брофі з Мічиганського університету) встановили, 

що важлива не стільки похвала вчителя, скільки наявність зворотного зв'язку і 

позитивної підтримки від нього. 

Учасникам, залученим до пізнавального процесу, необхідно в кожний даний 

момент знати, де вони знаходяться, наскільки просунулися. Зворотний зв'язок в 

будь-якій формі повинен дійти до учнів вчасно. Контрольна (або конкурс) в середу, 

оголошення результатів в четвер  це вчасно; повідомляти ж про результати місяць 

опісля практично марно. 

 

 Обережно підтримуйте суперництво. 

 Людина істота конкуруюча, і від цього факту нам нікуди не подітися. Сучасне 

життя вимагає загартування, уміння вистояти в боротьбі з суперниками. На питання, 
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чи повинна школа заохочувати суперництво і в якій мірі, поки немає однозначної 

відповіді. Але, судячи по досвіду зарубіжної, зокрема американської, школи, 

суперництво між учнями необхідно заохочувати і використати його як стимул для 

спонукання їх до більш активної праці. Методи змагання в школі дозволяють не 

тільки передбачати майбутні життєві ситуації, але і формують готовність гідно 

зустрічати невдачі, радіти успіхам. 

   Так мені здається  , що до даного стимулу, необхідно добре все зважити. Треба 

врахувати, що ті, що програли виявляться в невигідному світлі, їх престиж 

знизиться. У них може розвинутися почуття невпевненості, безвихідності, власної 

неповноцінності, а в особливо важких випадках і аварійний емоційний стан - стрес. 

Тому , нехай суперництво між учнями більше нагадує спортивне змагання, де 

перемоги і невдачі чергуються, але азарт залишається завжди. Нехай у кожної групи 

що змагаються будуть однакові шанси на перемогу. Зрівнюйте групи так, щоб у 

кожної з них була рівна частка перемог і поразок. Якщо в процесі змагання у когось 

з учнів наступає надмірне емоційне напруження, постарайтеся його делікатно 

відчужити від участі в подальшому суперництві, призначивши, наприклад,  арбітром 

або розробником завдань, умов. 

 

 Хваліть 

Похвала повинна виникати спонтанно, її не варто планувати, її не можна 

призначати, як по розкладу. Не звеличувати до небес рутинну, а тим більше погано 

виконану роботу. Похвала халтурно зробленого стає образою інтелекту і того, хто це 

створив, і того, хто це нахвалює.  

Похвала повинна бути конкретною, точно адресованою. Вдячності отримувати 

завжди приємно, але загальні, безликі трафарети не йдуть ні в яке порівняння з 

написаними від руки, адресованими тобі одному теплими словами. Чітко сказати, за 

що «спасибі», чим обрадувані і захоплені. 

Хвалити так, щоб в похвалу вірилося. Мова міміки і жесту тут дуже важлива. 

Якщо вчитель говорить, що йому сподобався твір, але вигляд при цьому має 

насуплений і похмурого, то що вчиться, швидше усього, не повірить його словам. 
 

 Критикувати співпереживаючи.  

Психолог Ю. Красовський радить робити це грамотно, у всеозброєнні 

сучасних наукових досягнень:  

 підбадьорююча критика («Нічого. У наступний раз зробиш краще. А в 

цей раз не вийшло»); 

 критик-докір («Ну, що ж ти? А я на тебе так розраховувала», «Що ж ти 

зробив так неакуратно? Не вчасно?», («Ех, ти! Я був про тебе набагато 

більш високої думки...»);  

 критика-аналогія («Коли я був таким, як ти, я допустив точно таку ж 

помилку. Ну і попало ж мені тоді від мого вчителя»); 

 критика-надія («Сподіваюся, що в наступний раз ти виконаєш завдання 

краще»); 

 критика-похвала («Робота зроблена добре. Але тільки не для цього 

випадку»); 
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 безособова критика («В нашому класі є ще учні, які не справляються зі 

своїми обов'язками. Не будемо називати їх прізвища»); 

 критика-заклопотаність («Я дуже стурбований ситуацією, що 

склалася, особливо у таких наших учнів, як...»); 

 критика-співпереживання («Я добре тебе розумію, входжу в твоє 

положення, але і ти увійди в моє. Адже робота-то не виконана...»); 

 критика-жаль («Я дуже жалкую, але повинен сказати, що робота 

виконана не якісно»); 

 критика-здивування («Як? Невже ти не підготував урок? Не чекав...»); 

 критика-іронія («Робили, робили і... зробили. Робота що треба! Тільки 

як тепер в очі людям будемо дивитися?!»); 

 критика-натяк («Я знав однієї людини, яка поступила точно так само, 

як і ти. Потім йому довелося погано...»); 

 критика-пом'якшення («Напевно, в тому, що сталося, винен не тільки 

ти...»); 

 критику-зауваження («Не так зробив. У наступний раз постарайся 

зробити краще»); 

 критика-вимога («Роботу тобі доведеться переробити!»); 

 конструктивна критика («Завдання виконано неправильно. Що ти 

маєш намір тепер зробити?»); 

 критика-побоювання («Я дуже побоююся, що в наступний раз робота 

буде виконана на такому ж рівні»). 

 

 Пошук нестандартних рішень. 
 Краще все-таки діяти за перевіреними правилами. Адже комусь треба 

створювати і перевіряти нові.  

Дати навчаючому шанс врятувати свій престиж. У дев'яносто дев'яти випадках 

з ста, зазначають автори спеціальних психологічних досліджень, люди ні в чому 

себе не докоряють, як би не праві вони нe   були. Нехай той, що навчається думає, 

що в поганій оцінці винен не він, а виключно вчитель. Нехай він виправдовується 

несприятливим збігом обставин і невдачею. Не будемо поспішати з руйнуванням 

його ілюзій. Дати йому шанс врятувати свій престиж, виправдатися перед собою. 

Необхідно створити хорошу репутацію своїм вихованцям. Головне,  треба 

частіше  використовувати  заохочення. Створювати враження, що помилка, яку 

хочемо бачити виправленої, легко поправна. Нехай вони вірять у власні сили. Вони 

будуть раді зробити все, що їм запропонують. 

 

 Переходьте на контракти.  

Цей вид стимулювання останнім часом практикується в західних школах. 

Замітивши в характері навчаючого ділову хватку, вчитель пропонує йому скласти 

діловий контракт на виконання взаємних зобов'язань. Учень, що вчиться бере на 

себе зобов'язання виконати роботу на належному рівні, а вчитель об'єктивно і 

вчасно її оцінити. Контракт вважається однаково порушеним, якщо той, що 

навчається виконав свою роботу на більш високому рівні або вчитель виставив 

більш високу оцінку, ніж заслуговує дана робота. 
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 Дати навчаючому шанс врятувати свій престиж.  

 

У дев'яносто дев'яти випадках з ста, 

зазначають автори спеціальних психологічних 

досліджень, люди ні в чому себе не докоряють, 

як би не праві вони ні були. Нехай той, що 

навчається думає, що в поганій оцінці винен не 

він, а виключно вчитель. Нехай він 

виправдовується несприятливим збігом 

обставин і невдачею. Не будемо поспішати з 

руйнуванням його ілюзій. Дати йому шанс 

врятувати свій престиж, виправдатися перед 

собою. 
 

 Необхідно створити хорошу репутацію своїм вихованцям. 
Особливістю виховання дітей в єврейських сім'ях є вираження схвалення за 

кожний найменший успіх, кожний успіх. Єврейська мати або батько сімейства 

ніколи не скажуть, що їх дитина лінива, нездібна або неохайна. Вони хвалять її 

безсоромно і постійно, створюючи тим самим комплекс переваги і примушуючи 

дитину тягнутися до видуманого ідеалу. У єврейських школах педагоги прагнуть 

створювати своїм учням хорошу репутацію, яку вони будуть старатися виправдати. 

У цьому, здається, і складається головний секрет єврейського виховання, яке в 

переважній більшості випадків досягає успіху. 

Заохочення, які застосовуються в російських, українських, білоруських сім'ях і 

школах, куди більш скупі, невиразні і прямолінійні. Головне, що вони рідко 

здійснюються публічно, а неначе крадькома, мимохідь. Треба частіше 

використовувати заохочення. Створювати враження, що помилка, яку хочемо 

бачити виправленої, легко поправна. Нехай вони вірять у власні сили. Вони будуть 

раді зробити все, що їм запропонують. 

 

ПІДГОТОВКА УРОКУ 

 

Формула ефективності уроку включає дві складові частини: ретельність 

підготовки і майстерність проведення. Погано спланований, недостатньо 

продуманий, поспішно спроектований і не узгоджений з можливостями тих, хто 

навчається, якісним бути не може. Підготовка уроку – це розробка комплексу 

заходів, вибір такої організації учбово-виховного процесу, яка в даних конкретних 

умовах забезпечує найвищий кінцевий результат. 

У підготовці вчителя до уроку виділяються три етапи: діагностики, 

прогнозування, проектування (планування). При цьому передбачається, що вчитель 

добре знає фактичний матеріал, вільно орієнтується в своєму учбовому предметі. 

Він веде і поповнює власні так звані тематичні папки або робочі книги, куди 

заносить новітні відомості, що з'явилися в області предмета, що викладається ним, 

проблемні питання і завдання, тестові матеріали і т. д. Для успішної підготовки 

уроку, підкреслимо ще раз, важливо, щоб у педагога не було проблем з фактичними 

завданнями, щоб він упевнено володів учбовим матеріалом. 
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Підготовча робота зводиться до «пристосування» учбової інформації до 

можливостей класу, оцінки і вибору такої схеми організації пізнавальної праці і 

колективної співпраці, яка дасть максимальний ефект. Щоб вибрати оптимальну 

схему проведення уроку, необхідно пройти канонічний шлях розрахунку учбового 

заняття. У його основі алгоритм підготовки уроку, послідовне виконання кроків 

якого гарантує облік всіх важливих факторів і обставин, від них залежить 

ефективність майбутнього заняття. Реалізація алгоритму починається з 

діагностування конкретних умов. Діагностика (про неї вже говорилося в зв'язку з 

проектуванням виховної роботи) полягає в «проясненні» всіх обставин проведення 

уроку: можливостей що вчаться, мотивів їх діяльності і поведінки, запитів і 

схильностей, інтересів і здібностей, необхідного рівня навченості, характеру 

учбового матеріалу, його особливостей і практичної значущості, структури уроку, а 

також у уважному аналізі всіх витрат часу в учбовому процесі на повторення 

(актуалізацію) опорних знань, засвоєння нової інформації, закріплення і 

систематизацію, контроль і корекцію знань, умінь. Завершується даний етап 

отриманням діагностичної карти уроку, на якій наочно представляється дія 

визначальних ефективність заняття Найбільша якість очікується в тому випадку, 

коли фактори знаходяться в зоні оптимальних умов. 

 
 

 

 

 
 

Будь-яка діяльність передбачає 

наявність компоненту мотивації. Це 

стосується і навчальної діяльності, яка 

буде більш успішною, коли сформовані 

позитивне ставлення учня до навчання, 

пізнавальний інтерес, потреба в одержанні 

знань, почуття обов'язку і 

відповідальності. В самій назві "методи 

стимулювання і мотивації" відображено 

єдність діяльності вчителя й учнів: 

стимулів учителя і формування мотивації 

учнів. 

Для формування мотивів навчальної 

діяльності використовується весь арсенал 

методів навчання: словесні, наочні і 

практичні, репродуктивні і пошукові, 

індуктивні і дедуктивні та інші. Будь-який 

з цих методів, окрім інформаційно-

навчального, здійснює також 

мотиваційний вплив. Але практика 

навчання свідчить, що існують методи, які 
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спеціально спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, стимулюють 

пізнавальну активність і водночас сприяють збагаченню учнів навчальною 

інформацією. Наявність певних груп мотивів є основою для виділення двох великих 

груп методів стимулювання і мотивації учіння. 

В психології поняття "мотив" означає конкретне спонукання, причину, що 

вимагає дії, вчинків. Тому мотиви учіння можна визначити як ставлення учня до 

предмету діяльності, спрямованість на цю діяльність. 

Мотиви учіння поділяють на дві великі групи: 

1. Внутрішні - мотиви, пов'язані зі змістом навчальної діяльності і процесом її 

виконанння (пізнавальний інтерес, потреба в інтелектуальній активності, прагнення 

досягти кращого результату тощо). 

2. Зовнішні - мотиви, що характеризують взаємодією особистості із зовнішнім 

середовищем (вимоги, натяки, вказівки тощо). 

Відповідно до цієї класифікації мотивів методи стимулювання навчальної 

діяльності умовно поділяють на дві підгрупи: 

1.Методи формування пізнавального інтересу. 

2. Методи формування почуття обов'язку і відповідальності у навчанні. 

Інтерес характеризуються трьома основними ознаками: а) позитивною 

емоцією по відношенню до діяльності;  б) наявністю пізнавальної сторони цієї 

емоції;  в) наявністю безпосереднього мотиву, який є продуктом самої  діяльності 

(Г. Щукіна). 

 Виходячи з цього, в навчанні важливо забезпечити виникнення глибоких 

внутрішніх переживань, позитивних емоцій до пізнавальної діяльності, її змісту, 

форм і методів здійснення. Емоційний стан завжди пов'язаний з душевним 

хвилюванням: радість, гнів, здивування. Якщо цей внутрішній стан супроводжує 

процеси мислення, пам'яті, уваги, то останні стають більш ефективними. 

До основних методів формування інтересу належать: дискусія, диспут, метод 

включення учнів у ситуацію особистого переживання успіху у навчанні, в інші 

ситуації емоційно-моральних переживань (радості, задоволення, здивування тощо), 

метод опори на здобутий життєвий досвід, метод пізнавальної, дидактичної, 

рольової гри та ін. 

Названі методи надають словесним, наочним, практичним та іншим методам 

додатковий стимулюючий вплив. 

До методів стимулювання обов'язку і відповідальності належать: переконання, 

позитивного прикладу, практичного привчання до виконання вимог, створення 

сприятливих умов для спілкування, заохочення і пошуку, оперативного контролю за 

виконанням вимог, осуду. Методи і прийоми стимулювання обов'язку і 

відповідальності взаємодіють з методами виховання, що підкреслює єдність 

процесів навчання і виховання. 

Учіння – це система пізнавальних дій учня, спрямованих на вирішення 

навчальних завдань (теорія діяльності). У навчанні має місце предметна і внутрішня 

(психічна) діяльність учня. Остання особливо ефективно протікає в умовах, коли 

"навчання йде попереду розвитку", враховує зону найближчого розвитку 

особистості, тобто орієнтується не на сьогоднішній рівень, а на більш високий, 

якого можна досягти. 

Педагогічна психологія вважає, що кожний віковий період має свій, найбільш 

характерний вид діяльності: в дошкільному - гра, в молодшому шкільному віці - 
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учіння, в середньому - розгорнута суспільно корисна діяльність у всіх її варіантах 

(навчальна, трудова, художня, спортивна). В старшому шкільному віці провідною є 

особлива форма навчальної діяльності, яка має більш профорієнтаційний характер 

на ґрунті самостійності. 

Передумови навчальної діяльності учня: 

 наявність мети; 

 наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання; 

 наявність бажання вчитися; 

 зосередження уваги на навчальній діяльності; 

 наявність належного рівня розвитку. 

Виділяють два основних варіанти навчальної діяльності учнів: перший 

протікає під час уроку чи в інших формах (спрямовує вчитель), другий - під час 

самостійної роботи на уроці чи в домашніх умовах. 

Під керівництвом вчителя мають місце такі дії:  

1) прийняття навчальних завдань і плану дій, запропонованих вчителем;  

2) здійснення навчальних дій і операцій по вирішенню завдання; 

3) регулювання навчальної діяльності (під впливом вчителя і самоконтролю); 

4) аналіз результатів навчальної діяльності (під керівництвом вчителя). 

Під час самостійної навчальної діяльності виділяють такі дії:  

1) планування чи конкретизація завдань своєї навчальної діяльності;  

2) планування методів, засобів і форм навчальної діяльності;  

3) самоорганізація навчальної діяльності;  

4) самоконтроль;  

5) саморегулювання учіння;  

6) самоаналіз результатів навчальної діяльності. 

При характеристиці процесу навчання виділяють не тільки діяльнісний аспект, 

але й аспект спілкування, який створює умови для оволодіння знаннями і активізує 

цей процес. 

Одночасно з процесом викладання й учіння протікає внутрішній процес 

засвоєння знань і способів діяльності.  

Засвоєння - пізнавальна активність особистості, внаслідок якої формуються 

знання, уміння та навички. Засвоєння знань являє собою внутрішній, психологічний 

зміст процесу учіння В результаті засвоєння знання, уміння, способи 

інтелектуальної та практичної діяльності трансформуються у внутрішній досвід 

особистості, включаються в її структуру (Сметанський М. І.). 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ЗАСВОЄННЯ 

 

1. Сприймання (первинне ознайомлення з новим матеріалом) - відображення 

у свідомості окремих властивостей предметів і явищ, які в даний момент діють на 

органи чуття. Цей процес включає не тільки дані безпосереднього чуття (зорового), 

але й дані його (учня) безпосереднього досвіду. І тому, сприймання передбачає ніби 

впізнання предметів і явищ, віднесення їх до певних груп, які вже відомі для 

суб'єкта. Крім цього, цей процес передбачає забезпечення мотивації, зосередження 

уваги тощо. Сучасний підхід до процесу засвоєння передбачає не  пасивне, а 

активне самостійне сприймання навчальної інформації. 
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2. Осмислення і розуміння. Ця ланка процесу засвоєння передбачає 

встановлення зв'язків між явищами, визначення їх складу, будови, призначення, 

знаходження причин, мотивів. 

Осмислення характеризується більш глибокими процесами порівняння, 

аналізу зв'язків і причиново-наслідкових залежностей. Під час осмислення 

збагачується розуміння, для якого характерним є наявність відповідного ставлення 

до того, що вивчається. На цьому етапі зароджується переконання, формується 

вміння доводити справедливість висновків, робити навчальні відкриття. 

 

3. Узагальнення - це виділення і об'єднання суттєвих (істотних) рис предметів 

і явищ. Щоб узагальнити, треба проаналізувати їх ознаки і властивості, 

абстрагуватися від деталей, зробити висновки. 

 

4. Закріплення - повторне осмислення вивченого з метою його 

запам'ятовування. Для учня важливо завчити деякі основні факти, визначення, 

зв'язки, але при цьому "не зубрити". 

Закріплювати доцільно на новій основі, нових прикладах. 

 

5. Застосування - перевірка дієвості знань. Це – вправи, лабораторні роботи, 

трудова діяльність. 

Ефективність навчальної діяльності залежить передусім від її мотивації, 

основу якої становлять потреби, інтереси, потяги, емоції, установки та ідеали 

особистості. Мотивація учіння - комплекс мотивів, які спонукають і спрямовують 

пізнавальну діяльність учнів, значною мірою визначають її успішність. 

Навчальна діяльність завжди полівмотивована. В цій системі мотивів 

взаємодіють дві основні групи мотивів. 

 

І. Мотиви діяльності: 

1)  мотиви, зв'язані зі смислом діяльності: прагнення пізнати нові факти, 

оволодіти знаннями, способами дій, проникнути в суть явищ та ін.; 

2) мотиви, зв'язані із самим процесом діяльності: прагнення проявити 

інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди в процесі розв'язування 

задач, тобто особистість захоплює сам процес вирішення, а не тільки його 

результати. 

 

ІІ. Мотиви, що знаходяться поза межами навчальної діяльності: 

1) соціальні мотиви: а) мотиви обов'язку і відповідальності перед собою, 

учнями, учителями, батьками, суспільством; б) мотиви самовдосконалення 

(усвідомлення значення професійних знань, розвитку активності);  

2) вузькоособистісні мотиви: а) прагнення одержати схвалення, моральну чи 

матеріальну винагороду; б) бажання бути "першим", мати високий професійний 

рейтинг; 

3) негативні мотиви: прагнення уникнути неприємностей від керівництва 

школи, професійного оточення, учнів, їх батьків. 

Крім цієї класифікації існують й інші: зовнішні і внутрішні, усвідомлені і 

неусвідомлені, реальні й уявні. 



 31 

У практичній педагогіці мотиви навчання об'єднуються в групи (за 

спрямованістю та змістом): соціальні, пізнавальні, професійно-ціннісні, естетичні, 

комунікативні, статусно-позиційні, традиційно-історичні, утилітарно-практичні ( 

меркантильні). 

Діяльність учня спонукається, як правило, одночасно декількома мотивами, 

один з яких є основним, інші - другорядними. Особливість провідних мотивів 

полягає в тому, що крім функцій спонукання діяльності вони надають їй той чи 

інший суб'єктивний особистісний смисл. 

Важливим компонентом мотивації є інтереси.  

Розрізняють безпосередній інтерес, в основі якого лежить привабливість 

об'єкта як засобу досягнення цілей діяльності. Інтерес тісно зв'язаний із власним 

рівнем опанування дійсністю у формі знань. Про стійкість інтересу свідчить 

подолання труднощів у здійсненні діяльності, яка сама собою зацікавленість не 

викликає, але виконання якої є умовою її здійснення. 

Інтерес у процесі свого розвитку може перерости в стійку особистісну потребу 

в активному, діяльному ставленні до свого предмета. 

Для вчителя важливим є з'ясування основних причин інтересу. Американський 

психолог К. Ізард склав перелік причин і наслідків інтересів особистості. Серед 

основних причин він назвав: 

 почуття: 1) особистої участі, відповідальності; 2) пізнання, одержання нового 

знання; 3) допитливості; 4) активності, енергійності; 5) почуття, що ти 

потрібний комусь; 6) насолоди чим-небудь; 7) інші. 

 думки: 1) що захоплюють своєю логічністю, ясністю, ефективністю; 2) 

зв'язані з бажанням оволодіти новими знаннями; 3) про певну людину; 4) про 

форму діяльності; 5) про життя і майбутнє; 6) про особисті здобутки; 7) про 

приємних людей; 8) про те, що ти потрібний; 9) про навчальний предмет і 

зв'язані з ним питання; 10) інші. 

 дії і відношення: 1) що реалізуються разом з іншою людиною; 2) приємна дія; 

3) успішна дія; 4) нова, творча дія, відкриття чого-небудь; 5) цікаві речі; 6) те, 

що являє собою складне завдання; 7) праця з ентузіазмом; 8) інші. 

 

Наслідки інтересу:  

 

 почуття: 1) бажання вивчити, оволодіти знанням; 2) особиста участь, 

відповідальність; 3) інтерес-збудження; 4) напруженість, активність; 

5)впевненість у собі, задоволення собою; 6) задумливість, натхнення; 7) інші. 

 думки: 1) швидке, ясне, логічне мислення; 2) про нові предмети; 3) про 

бажання вивчити, здобути знання; 4) про можливі здобутки; 5) про привабливі 

і приємні речі; 6) інші. 

 дії: 1) вивчення, оволодіння знаннями, участь в чому-небудь і досягнення 

чого-небудь; 2) вдале виконання дії; 3) задоволення собою; 4) яка-небудь 

важлива дія; 5) інші дії. 

Таким чином, знаючи мотиви, вчитель завжди знайде причини і шляхи 

подолання труднощів. Формування мотиваційної сфери необхідно здійснювати у 

двох напрямках:  

1) розвивати мотиви обов'язку, суспільної значущості учіння;  



 32 

2) вчити розуміти суб'єктивну значущість учіння, забезпечувати розвиток 

здібностей, нахилів, професійної орієнтації. 

 Важливе значення для процесу засвоєння знань має емоційно-почуттєва 

сфера. Емоційні хвилювання (радість, здивування, сум, страх, співчуття) 

викликаються в першу чергу активною позицією вчителя, змістом навчального 

матеріалу. 

Для розвитку почуттів важливо проявити відвертість, створити атмосферу 

емоційного комфорту. Ефективним тут є індивідуальний підхід до учня. 

Основними прийомами стимулювання учнів у навчально-виховному процесі є: 

опора на бажання, використання ідентифікації, урахування інтересів та нахилів, 

заохочення бажання домогтися успіху, демонстрування наслідків навчальних дій, 

визнання успіхів, використання виховних ситуацій та інші. 
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ВСТУП 

 

             Навчальна діяльність є провідною 

діяльністю протягом періоду становлення   та 

самовизначення особистості. Навчальна 

діяльність, як і будь-яка інша, активується, 

спрямовується та припиняється мотивацією, 

яка є її   найважливішою складовою. Саме від 

мотивації залежить переважна частина   успіхів 

в навчанні, саме її становлення з початком 

навчання обумовлює   подальший розвиток 

особистості як частки суспільства. В навчанні   

відбувається процес перетворення, навіть 

спрямоване самоперетворення дитини в 

суспільно-корисну істоту. Але в процесі 

навчання відбувається формування і зміна 

особистості, в тому числі й її мотивації. Тому   

предметом цього теоретичного дослідження є 

особливості мотивації   навчальної діяльності 

школярів в різних вікових періодах, а об'єкт -   

мотивація навчальної діяльності. 

 

ПОГЛЯДИ НА МОТИВИ РІЗНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ШКІЛ 

 

 Психоаналіз - первинний розробник категорії  мотиву. 

 

    З початком формування наукової психології на арену теоретичного   

дослідження вийшов відомий австрійський психіатр Зигмунд Фрейд, який,   

виходячи з аналізу психічних хвороб, зумів розробити свою, достатньо   узгоджену 

теорію особистості, в якій суттєве місце приділялося розумінню   причин поведінки. 

Тому в сучасній психології за психоаналізом закріплена   первинність розробки і 

аналізу наукового трактування мотиву як детермінанти поведінки. Хоч сучасні 

критики можуть сказати, що З.Фрейд   занадто багато місця приділяв сексуальному 

аспекту як в патології, так в нормі життя людини, втім неможливо просто 

відмахнутися від кардинально нового підходу до людини і особистості в історії 

психології, який, доречи,   ліг в основу багатьох концепцій, які навіть заперечували 

психоаналіз як   наукове спрямування в психології. 

 Так, якщо відійти від проблеми первинності потягу, то можна побачити дуже   

чітку картину активації поведінки. З.Фрейд насамперед розглядав психіку як 

енергетичну систему, яка акумулює „напруження”, в якості якого можуть виступати 

і нереалізовані потяги, і недоступні свідомості влечіння,   і амбівалентні відчуття, 
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словом, все, що під тиском механізмів захисту психіки вийшло у сферу несвідомого. 

Крім того, і усвідомлені потяги   утворюють „напруження”, яке, сумуючись, активує 

людську поведінку. 

   Внаслідок активних дій людина тим чи іншим чином зменшує напруження,   

отримуючи задоволення. Таким чином все підпорядковується принципу   

задоволення/незадоволення, де незадоволення – акумуляція напруження, а   

задоволення - його редукція. Тому мотиви не зводяться до простого   задоволення 

потреб людини, а виступають як складний сукупний образ   багатьох влечінь і 

перепон на шляху їх реалізації. Таким чином, активація   поведінки в теорії 

З.Фрейда не зводиться к первинним, біологічним потягам,   як то кажуть критики, а 

виникає тільки під впливом взаємодії природних,   генетично закладених прагнень з 

соціумом, з об'єктивним середовищем. Саме   в цій взаємодії формується зверх-я та 

інші бар\\\'єри на шляху реалізації   влечінь людини, крім того Фрейд не обходить і 

ситуативну варіативність поведінки. Тому в теорії З.Фрейда мотив виступає 

виключно як інтегрований фактор, який неможливо звести до суми окремих потягів. 

 Також неможливо обійти і той факт, що З.Фрейд приділяв надзвичайну увагу   

виясненню справжніх причин поведінки - неусвідомленим та   передусвідомленим. 

Саме спираючись на визначення цих потягів і їх   усвідомлення пацієнтом він і 

розробив концепцію психоаналізу як   терапевтичного напрямку. А той факт, що ця 

терапія дійсно корегує психічно зумовлені патогенні процеси, при чому не 

прибігаючи ані до медикаментів, ані до сугестивних методів лікування, свідчить про 

її об’єктивне   теоретичне обґрунтування. Тому зараз дуже важко як сумніватися в 

наявності неусвідомлених мотивів, так і дати об'єктивне визначення мотивів в 

кожному   конкретному випадку поведінки. 

    Отже, такий погляд на активацію поведінки не тільки вивів психологію на   

вище, якісно нове, розуміння категорії мотиву, а й дав змогу пояснювати   дійсні 

причини поведінки людини, відокремлюючись від культурних,   естетичних і інших 

ненаукових обмежень в бік об'єктивного розуміння мотивів, правда, за допомогою 

дуже лонгітюдного аналізу вільних асоціацій. 

    Не позбавлена ця теорія і негативних сторін. Окрім лонгітюдності, вона не   

має змоги пояснювати складні прояви людської діяльності, і викликає безліч   спорів 

в психології. 

  Також великий інтерес являє собою теорія А.Адлера, учня, а в подальшому і   

опонента З.Фрейда. Він вважав, що в основі активації поведінки лежить не   потяг 

до задоволення, а властиве кожній людині від народження відчуття   

неповноцінності. Щоб подолати це відчуття людина і діє, прагнучі почуття   власної 

вищості, і це почуття, на думку Адлера, і є тим, на досягнення   чого спрямована 

будь-яка поведінка. Також серед активуючих детермінант він   виділяє „соціальний 

інтерес”, який формується протягом життя, і в більшій   мірі залежить від виховання 

і оточення індивіда в процесі його розвитку. 

 При цьому Адлер виходить з тих позицій, що сила мотивів індивідуальна, і   

вводить поняття ступеня „активності”, яким пояснює ефективність активації   

поведінки. 
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 Проблема мотиву в біхевіоризмі. 

 

    Біхевіоризм можна назвати самим об'єктивним напрямком в психології з тим   

лише застереженням, що багато категорій психології він взагалі не вважав   за 

можливе вивчати. Як казав засновник цього напрямку Дж. Уотсон [12]   

„Психологии человека не удавалось выполнить требований, предъявляемых к   ней 

как к естественной науке… Она запуталась в спекулятивных вопросах,   которые 

хотя и являются существенными, но не открываются   экспериментальному 

подходу”. Тому й розробці категорії мотиву як   внутрішнього чинника, що активує 

поведінку, не було надано достатньої   уваги. Класична формула біхевіористів S->R 

не залишала місця для   будь-якого визначення внутрішніх чинників діяльності. 

Активація поведінки   досліджувалася виключно як похідна від подразників. Але з 

розвитком   конфлікту між біхевіоризмом і паралельними напрямками психології,   

викликаними, з одного боку неможливістю прийняття біхевіористами   

неемпіричних методів вивчення психіки, а з іншого неможливістю подальшого   

конструктивного вкладу біхевіоризму в наукову психологію (а, може й   небажанням 

представників інших напрямків видаляти демаркаційну лінію між   собою і 

тваринами), відбулися зміни в основних поглядах „психології   поведінки”. На зміну 

класичним поглядам Уотсона прийшли підкріплені новими експериментами погляди 

необіхевіористів, яким все-таки довелося ввести у   класичну формулу „чорний 

ящик” суто внутрішню детермінанту поведінки. Тому поведінка стала пояснюватись 

як реакція, що опосередкована як зовнішнім подразником, так і внутрішніми 

властивостями організму. На мою думку, це в значній мірі було викликано 

експериментами на латентне навчання, згідно з результатом яких непідкріплене 

проходження лабіринту сприяло швидкому   навчанню в умовах необхідності. Суть 

цих опитів добре викладена Е.Толменом. Подальші зміни в біхевіоризмі дозволили 

навіть ввести „основні   інстинкти”. Так, У.Мак-Даугалл зумів навіть знайти 18 

природжених   інстинктів, які однаково властиві і людині і тварині, і тепер поведінка   

могла трактуватися навіть як імпульсивна. До того ж нове поняття „енергії   

інстинкту” давало можливість варіювати кількісні характеристики зовнішніх   і 

внутрішніх активаторів поведінки. Але подальшого розвитку цей напрямок   не 

отримав. 

 Так, біхевіоризм в своєму розвитку так і не дав чіткого визначення мотиву   і 

його місця в психіці, бо не зміг знайти можливостей об'єктивного вивчення 

активації поведінки, але розробки надзвичайно стали у пригоді   подальшому 

розвитку психології. 

 

 Трактування мотиву в гуманістичній  психології. 

 

    В контексті „мотив і гуманістична психологія” насамперед спадає на думку   

А.Маслоу, як найвідоміший спеціаліст з ієрархії потреб. Гуманістична   психологія, 

під впливом модного на той час екзистенціалізму, зверталась   насамперед до 

здорових особистостей, і своєю первинною задачею бачила не  пояснення психічних 

процесів, а розвиток особистості. Особливу цікавість становить твердження 

А.Маслоу про „метапатологію” - патологію людей з Б-цінностями, яка може 

походити „от постоянного проживания среди лжецов и   потери доверия к людям”. 
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Це свідчить про науковість підходу А.Маслоу до   психології взагалі і до категорії 

„мотив” в частковості. 

   Ще можна звернути увагу на Г.У.Олпорта, який вважав, що доросла людина 

є   функціонально автономною, незалежною від потреб організму, здебільшого   

свідомою, високоіндивідуальною. З цієї безумовно ідеалістичної точки зору   він 

вважав, що мотиви у людини тільки свідомі, причини всіх дій їй   зрозумілі, 

поведінка ретельно спланована, наслідки всіх дій ясні. В своїй   диспозиційній теорії 

особистості Олпорт відштовхувався від думки, що диспозиції в своїй єдності 

(пропріум) активують і спрямовують діяльність людини протягом життя. Активують 

поведінку індивіда в його теорії   спрямовані в майбутнє цілі, з яких неможливо 

повністю виділити якісь  ситуативно-варіативні мотиви, відокремлені від пропріуму, 

бо особистість знаходиться в постійному розвитку, який і слугує головною 

детермінантою  поведінки. 

 

 Погляди на мотив в когнітивній психології. 

 

 Когнітивний напрямок в психології може похвалитися самими складними   

теоріями, бо всі прибічники цієї школи спиралися на вивчення пізнавальних   

процесів психіки, і в трактуванні будь-якої категорії спирались на   інтелект. 

 Без всякого сумніву первинним розробником поняття мотиву з точки зору   

когнітивного напрямку належить Л.Фестингеру. Саме його теорія когнітивного   

дисонансу стала відправною точкою багатьох досліджень активації поведінки,   що 

надзвичайно сприяло великій кількості нових відкриттів ефектів та   

закономірностей. Під когнітивним дисонансом Фестингер розумів розходження   

між двома або більше когніціями, які становлять з себе будь-які знання або   

переконання у самому широкому розумінні цих понять. Це можуть бути і   уявлення 

людини про себе і про зовнішній світ, незалежно від того, чи були   вони 

інтеріорізовані, чи продукувалися самою людиною. Внутрішній світ   людини, як 

вважали всі представники когнітивного напрямку, підпорядкован   на сам перед 

чіткім законам логіки, і при їх порушенні виникає дисонанс,   що переживається 

людиною як дискомфорт. Логічність понять же викликає   почуття норми, до якої 

людина і прямує, при чому коли результати дій   людини співпадають з планами, то 

виникає емоція задоволення. Тому і в теорії когнітивного дисонансу можна 

побачити трактування чіткого підпорядкування поведінки принципу 

задоволення/незадоволення. Але чіткого трактування подібного принципу 

Фестингер так і не висунув. На його думку людина прямує до консонансу, 

несперечливості свого внутрішнього світу, і   активує поведінку для встановлення 

когнітивної гармонії. 

В результаті цих теоретичних розробок було сформульовано декілька правил   

стосовно когніцій і їх вплива на поведінку людини. Якщо когніції   суперечать 

поточній поведінці, то це викликає дисонанс, для редукції якого   людина повинна, 

при неможливості зміни поведінки, змінити когніції. Таким   чином пояснюється 

зміна переконань, понять і уявлень внаслідок дії зовнішніх факторів або 

неузгодження когніцій, що дозволяє простежити зміну мотивів діяльності. Також 

цікавий факт підвищення внутрішнього значення   окремих дій людини під впливом 

прийняття складних рішень з багатьма рівнозначними можливостями. Після 

прийняття людиною рішення, значення його   для людини підвищується, що впливає 
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на вибір подібного рішення в   подальшому, бо це сприяє зниженню когнітивного 

дисонансу, який виникає   після вибору, якщо альтернативні рішення були не менш 

привабливими. 

Теорія когнітивного дисонансу дозволила в значній мірі пояснювати   

утворення та зміну мотивів складних видів діяльності, до того ж підвести   під ці 

пояснення експериментальну основу, що звичайно сприяло розвитку   дійсно 

наукових понять в психології. Але в подальшому представники   когнітивної школи 

почали надзвичайно ускладнювати свої теорії введенням   великої кількості нових 

понять, що не дає можливості їх адекватного   трактування і практичного 

застосування для отримання емпіричного знання,   хоч і сприяло розвитку 

соціальної і педагогічної психології. 

 

 Розробка категорії мотиву в вітчизняній психології. 

 

    Під тиском комуністичної влади вся радянська психологія була переважно   

зосереджена на вивченні пізнавальних процесів, тому категорію „мотив”   старалися 

розробляти тільки в контексті з концепцією Ф.Енгельса. Тому практичних розробок 

в цій галузі майже не було. Виділити можна ише О.М.Леонтьєва, який визначає 

тільки механізми загального розвитку   мотивації людини в її діяльності. Леонтьєв 

визначає мотив як опредмечену   потребу, тому його утворення можливе тільки 

після визначення предмету   задоволення потреби, яке в свою чергу може виникнути 

тільки внаслідок діяльності. До своего первого удовлетворения потребность "не 

знает" своего предмета, он еще должен быть обнаружен.” До того ж він   стверджує, 

що з розвитком образа світу, відображенням більшої кількості предметів, пізнанням 

їх розвиваються і потреби, а відповідно і мотиви. Ще для Леонтьєва характерний 

різкий поділ мотивів на біологічні і соціально   детерміновані, при чому останнім він 

приділяє значно більше значення і вважає їх домінуючими у поведінці людини, 

особливо коли критикує   біхевіористичні і гедоністичні погляди на мотив. Також 

цікава його думка   по поводу детермінації емоцій мотивами: „роль положительного 

или   отрицательно "санкционирования" выполняется эмоциями по отношению к   

эффектам, заданным мотивом”, що в принципі протирічить загальновизнаним   

поглядам на активацію поведінки. 

 Тому погляди А.Н.Леонтьєва на активацію поведінки стосуються в першу 

чергу   загальних уявлень про мотиви, про їх причини і особливості формування,   

однак не пояснює механізму їх виникнення і функціонування. 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОТИВАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

 

 Перш ніж розглядати мотивацію навчання, необхідно визначити, як 

доцільніше   визначити процес навчання та привести його характерні риси. 

 

 Характеристика процесу навчання як активної діяльності. 

 

Задля виконання цілей даної роботи доцільно розглядати процес навчання в   

контексті конкретної системи освіти, яка історично склалася на руїнах   колишнього 

СРСР. Тому і визначення процесу навчання розумно робити з   огляду на радянські 
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підходи до його змісту, цілей та процесу. Так, Д.Б.Ельконін розглядає навчання як 

активну діяльність школярів по засвоєнню знань, способів їх самостійного 

придбання. Керування навчанням - це формування такої діяльності школярів. 

Головною особливістю цього   трактування навчальної діяльності є той факт, що 

школяр одночасно є об'єктом та суб'єктом діяльності, по його суб'єктивні дії 

спрямовані на перетворення себе як об'єкту. Таким чином теорія навчальної 

діяльності, основу якої розробив Д.Б.Ельконін, трактує навчальну діяльність як   

соціальну за змістом (в ній відбувається засвоєння всього культурного та   

наукового досвіду людства), соціальною за значенням (вона є суспільно   значущою 

та суспільно оцінюваною) та соціальною за формою свого існування (вона можлива 

тільки в суспільній взаємодії). До того ж навчальна діяльність є спрямованою, вона 

ставить своєю ціллю засвоєння узагальнених способів дії в сфері наукових понять. 

Задля цього в навчальній діяльності   повинні бути присутніми всі її компоненти: 

    1) навчальна задача (прийнята або самостійно поставлена) 

    2) навчальні дії (способи та прийоми учбової праці) 

    3) дії контролю (самоконтролю) процесу засвоєння 

    4) оцінювання (самооцінювання) процесу засвоєння. 

 Відповідно до цього навчальна діяльність повинна розпочинатися,   

регулюватися та зупинятися відповідними мотивами. 

 

 Поняття про мотиви навчальної діяльності. 

 

   Трактування мотивів навчальної діяльності носить в роботах психологів дуже   

широке значення, бо під мотивами діяльності взагалі різними психологами,   навіть 

прибічниками "одних шкіл", розуміються достатньо різні речі. Це і   мотиви як 

потреби, потяги, спонукання, схильності(X. Хекхаузен); і як   психічні процеси, 

стани, властивості особистості (К.К.Платонов); і як   предмети зовнішнього світу 

(А.М.Леонтьєв); і як наміри, уявлення, ідеї,   почуття, переживання (Л.І.Божович). 

Тому розумно буде визначити мотиви   навчальної діяльності як всі фактори, що 

обумовлюють прояви навчальної   активності (Є.П.Ільін), або як спрямованість учня 

на різні сторони навчальної діяльності (А.К.Маркова). Відповідно до такого 

широкого   визначення доцільно мотиви класифікувати, щоб можна було прослідити 

їх   динаміку. 

 

 Класифікація та характеристики мотивів навчальної діяльності. 

 

На думку А.К.Марковой, мотиви можна поділити на дві великі групи:   

пізнавальні та соціальні. Пізнавальні мотиви безпосередньо пов'язані з   навчальною 

діяльністю, нею генеруються та первинно в неї закладені. Ця   група мотивів може 

бути поділена на декілька підгруп: 

1) широкі пізнавальні мотиви, які складаються з орієнтації школярів на   

оволодіння новими знаннями. Вони також різняться по рівнях. Ці рівні   

визначаються глибиною інтересу до знань. Це може бути інтерес до нових   цікавих 

фактів, явищ, або інтерес до істотних властивостей явищ, до перших   дедуктивних 

висновків, або інтерес до закономірностей у навчальному  матеріалі, до теоретичних 

принципів, до ключових ідей і т.д.; 
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2) учбово-пізнавальні мотиви, які складаються з орієнтації школярів на   

засвоєння способів добування знань: інтереси до прийомів самостійного   придбання 

знань, до методів наукового пізнання, до способів саморегуляції   навчальної 

роботи, раціональної організації своєї навчальної праці; 

3) мотиви самоосвіти, які складаються зі спрямованості школярів на   

самостійне вдосконалювання способів добування знань. 

Ці підгрупи можуть мати як позитивний, так і негативний зміст, тобто бути   

як соціально-корисними (досягнення нових обріїв для людства, нових   наукових 

знань) так і нейтральними, майже негативними (з боку розвитку   людства) 

самостійне оволодіння знаннями як для задоволення пізнавальної   потреби, так і 

задля домінування над іншими з боку самооцінки. 

В свою чергу соціальні мотиви також розпадаються на декілька підгруп: 

1) широкі соціальні мотиви, що складаються в прагненні одержувати знання,   

щоб бути корисним Батьківщині, суспільству, бажанні виконати свій   обов'язок, у 

розумінні необхідності вчитися й у почутті відповідальності.   Тут велике значення 

мотивів усвідомлення соціальної необхідності,   повинності.   

До широких соціальних мотивів може бути віднесене також бажання гарно   

підготуватися до обраної професії; 

2) вузькі соціальні, так звані позиційні мотиви, що складаються в   прагненні 

зайняти певну позицію, місце у відносинах з навколишніми, одержати їхнє 

схвалення, заслужити в них авторитет.  Ці мотиви пов'язані із широкою потребою 

людини в спілкуванні, у прагненні   одержати задоволення від процесу спілкування, 

від налагодження відносин з іншими людьми, від емоційно пофарбованих взаємодій 

з ними. Однією з різновидів таких мотивів уважають так звану «мотивация 

благополучия», що   проявляється в прагненні одержувати тільки схвалення з боку 

вчителів,   батьків і товаришів (про таких учнів говорять, що вони працюють тільки 

на  «позитивному підкріпленні»). Іноді позиційний мотив проявляється в   прагненні 

учня посісти перше місце, бути одним із кращих, у такому випадку   іноді говорять 

про «престижну мотивацію». Позиційний мотив може складатися   також у спробах 

різного роду самоствердження - у бажанні зайняти місце   лідера, впливати на інших 

учнів, домінувати в групі або колективі й т.д.; 

3) соціальні мотиви, названі мотивами соціального співробітництва, що   

складаються у тім, що учень не тільки хоче спілкуватися та взаємодіяти з   іншими 

людьми, але й прагне усвідомлювати, аналізувати способи, форми свого 

співробітництва й взаємин із учителем і товаришами по класі, постійно 

вдосконалювати ці форми. Цей мотив є важливою основою самовиховання, 

самовдосконалення особистості. 

Але й соціальні мотиви можуть мати негативну основу, особливо коли вони   

спрямовані не на здобутки загальних навчальних досягнень класного   колективу, а 

на особистісне домінування над іншими, бажання привласнити   собі вищий 

соціальний статус. 

До того ж важливими є також змістові характеристики мотивів навчальної   

діяльності: 

1) наявність особистісного змісту навчання для учня. У такому випадку   

говорять, що мотив навчання виконує не тільки роль побудника, але і є   

змістоутворюючим для даного учня, тобто надає його навчанню особистісний   

зміст; 
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2) наявність дієвості мотиву, тобто його реального впливу на хід   

навчальної діяльності й усього поводження дитини. Дієвість мотиву тісно   пов'язана 

з першою характеристикою - особистісним змістом навчання. Тому   що якщо мотив 

має особистісну значимість для школяра, то він, як правило,   є й діючим. Це 

проявляється в активності самого учня, у його ініціативі, у   зрілості й розгорненні 

всіх компонентів навчальної діяльності. Якщо той   або інший мотив не робить 

реального впливу на хід навчання, хоча дитина   може назвати цей мотив, психологи 

говорять про «тільки знаний» мотив навчання (А.Н.Леонтьєв), так звану 

"мотивіровку". Найчастіше «знані»   мотиви повідомляються школяреві дорослими - 

вчителем, батьками, а реально   діючі мотиви виникають як результат фактичного 

включення школяра в різні   види діяльності; 

3) місце мотиву в загальній структурі мотивації. Кожний мотив може бути   

провідним, домінуючим або другорядним, підлеглим. Звичайно, треба прагнути   до 

того, щоб домінуючими в школяра стали зрілі види соціальних і   пізнавальних 

мотивів - мотиви боргу перед суспільством і оточуючими   людьми, мотиви 

самоосвіти та самовиховання; 

4) самостійність виникнення й прояву мотиву. Він може виникати як   

внутрішній у ході самостійної навчальної роботи або тільки в ситуації   допомоги 

дорослого, тобто як зовнішній. Наприклад, у школяра може бути   присутнім мотив 

оволодіння новими способами добування знань, але він   актуалізується тільки при 

нагадуванні вчителя, при створенні їм   відповідних навчальних ситуацій. Необхідно 

враховувати, що мотив завжди є,   з одного боку, внутрішньою характеристикою 

свідомості учня, його   спонукання до діяльності. З іншого боку, спонукання може 

виходити ззовні,   від іншої людини. Якщо без контролю й нагадування дорослого 

мотив учня не   актуалізується, то можна говорити про те, що цей мотив поки є 

зовнішнім   для учня. При аналізі співвідношення зовнішніх і внутрішніх мотивів   

важливо мати на увазі ще один нюанс. Мотив соціального схвалення,   наприклад 

гарна оцінка, є зовнішнім мотивом для змісту процесу навчання,   але не є зовнішнім 

мотивом для самого учня; 

5) рівень усвідомлення мотиву. Далеко не завжди школярі вміють   

усвідомлювати свої мотиви, ця здатність може й не виникнути на рівні   середньої 

школи. Але іноді школярі, особливо підліткового віку, не тільки добре 

усвідомлюють, але й свідомо маскують свої мотиви, або прикриваючись   

байдужністю до навчальної роботи, або видаючи вигадані мотиви за справжні. 

Учителеві треба мати на увазі, що варто підводити школяра до усвідомлення   

ведучих, соціально значимих мотивів. Але завжди залишаються й   неусвідомлювані 

спонукання, які реально також впливають на поводження   всякої людини; 

6) ступінь поширення мотиву на різні типи діяльності, види навчальних   

предметів, форми навчальних завдань. Він може бути неясним, спрямованим на   

"навчання взагалі" або бути чітко вираженим лише в напрямку навчання   окремим 

дисциплінам. 

Наступними важливими характеристиками є динамічні характеристики 

мотивів,   які визначають сталість мотивів у часі: 

1. Першою й найважливішою особливістю є стійкість мотивів. Це 

виражається   в тім, що той або інший мотив актуалізується досить постійно у всіх   

навчальних ситуаціях або в більшості з них. Безумовно, ми повинні прагнути   до 

того, щоб соціальні мотиви стали стійким особистісним утворенням   школяра. 



 41 

2. Іншою особливістю форми прояву мотивів є їхня емоційна модальність,   

тобто негативна й позитивна мотивація навчання. Під негативною мотивацією   

маються на увазі спонукання школяра, викликані усвідомленням певних   

незручностей і неприємностей, які можуть виникати, якщо він не буде   вчитися 

(нагадування, погані оцінки й догани в школі, погрози й покарання   батьків, 

неприємні переживання, викликані докорами навколишніх). Позитивна   мотивація 

пов'язана з виконанням школярем соціально значимого обов'язку   вчитися, з 

досягненням успіхів у навчальній праці, з оволодінням новими   знаннями й 

способами їхнього добування, з підтримкою гарних відносин з   навколишніми. 

3. Інші форми прояву мотивів виражаються також у силі мотиву, його   

виразності, швидкості виникнення й т.д. Вони виявляються в тім, наприклад,   як 

довго може сидіти школяр над роботою, скільки завдань він може   виконати, 

спонукуваний даним мотивом, і т.д. Всі особливості протікання   мотивів пов'язані з 

їхніми змістовними особливостями - дієвістю,   домінуванням серед інших мотивів. 

Таким чином, при аналізі мотивів навчальної діяльності конкретного учня   

важливо враховувати багато факторів, як ситуативних, пов'язаних зі змістом   

конкретної навчальної ситуації, так і особистісних, які мають відношення   як до 

динамічних властивостей нервової системи, так і до емоційно-вольової   сфери 

особистості школяра. 

 

ДИНАМІКА МОТИВІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 

 

 Періодизація вікових етапів школярів. 

 

Як вже було сказано вище, при досягненні цілей цієї роботи необхідно   

виходити з конкретної системи освіти, яка історично сформувалася в нашій   країні. 

Основу періодизації вікових періодів поклав Б.Д.Ельконін, взявши   за основу зміни 

соціальної ситуації розвитку та новоутворення, характерні   для даного вікового 

періоду. Тому доречно буде, спираючись на цю   періодизацію визначити 

загальноприйняті в нашій системі освіти такі вікові   періоди: 

1. Молодший шкільний вік - 6-10 років, вік початкової школи. 

2. Середній шкільний вік, або підлітковий - 10-14 років. 

3. Старший шкільний вік, або рання юність - 14-17 років. 

Кожен з цих вікових періодів характеризується певною специфічністю   

навчальної діяльності. Відповідно, провідною діяльністю молодшого   шкільного 

віку є власне навчальна діяльність, що потребує від дитини   оволодіння всіма її 

компонентами. Провідною діяльністю середнього  шкільного віку є взаємодія й 

спілкування школяра в ході навчання з іншою   людиною (дорослим, однолітком), 

що зближує навчання в цьому віці з різними   видами суспільно корисної діяльності. 

У старшому шкільному віці провідною   діяльністю є так звана учбово-професійна 

діяльність, навчання як   підготовка до майбутньої професії, до трудової діяльності. 

Виходить, не   можна говорити про навчання або навчальну діяльність взагалі, а 

треба   бачити її вікові особливості. 
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 Мотивація навчальної діяльності в молодшому шкільному віці. 

 

    При згадуванні про молодший шкільний вік 

одразу стає необхідним з'ясувати   одну з 

найактуальніших на сьогодні проблем сучасної 

системи освіти -   готовність дитини до школи, і, 

особливо її мотиваційний компонент. Кажучи   про 

відсутність пізнавального компоненту мотивації 

навчальної діяльності   (дитина хоче навчатися тільки 

з соціально-рольових мотивів) кажуть про   

неготовність дитини до школи. Про мотиваційну 

готовність до школи свідчить   відношення до 

навчання як до соціально-значущої діяльності, потяг   

оволодівати новими знаннями та уміннями, бажанням 

виконувати вимоги   дорослих, а не тільки бажання в 

афіліації до дітей старшого віку. Це так   звана 

суб'єктивна готовність до виконання навчальної 

діяльності, яка має   якщо не більше, то й не менше значення, ніж об'єктивні 

фактори готовності   (розвинутість психічних процесів, тощо). 

 В перші півроку відвідування дитиною школи формується особливе   

новоутворення цього віку - мотивація навчальної діяльності, і в цей період   дуже 

важно, щоб вона була позитивною, спрямованою на досягнення, що   здебільшого 

залежить від вчителя. 

   Але існує сукупність факторів, які можуть заважати утворенню стійкого   

позитивного інтересу до навчальної діяльності. Так, інтереси цього   вікового 

періоду недостатньо стійкі та можуть вгасати без постійного   підкріплення ззовні; 

недостатньо диференційовані, вони охоплюють один чи   декілька предметів, які 

об\\\'єднані загальними ознаками; здебільшого не   можуть бути названими та 

усвідомленими через недостатню можливість   оперувати абстрактними поняттями; 

спрямовані на зовнішній результат, а не   на оволодіння навчальними навичками. 

Так, роль оцінки в цьому віці   достатньо важлива, але має особливий характер - 

молодші школяри сприймають   її як оцінку своїх зусиль, а не якості виконаної 

праці. Оцінка в якості   домінуючого мотиву спостерігається у більшої половини 

молодших школярів, у   третини переважає мотив престижу, а пізнавальний інтерес 

згадується рідко. 

Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній   

інтерес до навчання, називаний іноді формальним і недбалим ставленням до   школи 

(А.К.Маркова). 

Якщо простежити загальну динаміку мотивів навчання від І до III класу, то   

виявляється наступне. Спочатку в школярів переважає інтерес до зовнішньої   

сторони перебування в школі (сидіння за партою, носіння форми, й т.д.),   потім 

виникає інтерес до перших результатів навчальної праці (до перших   написаних 

букв і цифр, до перших оцінок учителя) і лише після цього до   процесу, змісту 

навчання, а ще пізніше - до способів добування знань. 

Пізнавальні мотиви змінюються в такий спосіб: молодші школярі від інтересу   

до окремих фактів переходять до інтересу до закономірностей, принципам,   вже в 

середині молодшого шкільного віку може з'являтися інтерес до способів придбання 
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знань. У молодшому шкільному віці виникають і мотиви самоосвіти, але вони 

представлені найпростішою формою - інтересом до   додаткових джерел знання, 

епізодичним читанням додаткових книг. 

Соціальні мотиви розвиваються від загального недиференційованого 

розуміння соціальної значимості навчання, з яким дитина приходить до першого 

класу, до більш глибокого усвідомлення причин необхідності вчитися, до розуміння   

змісту навчання «для себе», що робить соціальні мотиви більш діючими. 

Позиційні соціальні мотиви в цьому віці представлені бажанням дитини   

одержати головним чином схвалення вчителя. Відношення молодшого школяра до   

вчителя в цілому доброзичливе й довірливе, хоча його засмучує одержання   

поганих оцінок. Уже з'являється прагнення зайняти певне місце й у   колективі 

однолітків, орієнтування на думку товаришів. Мотиви колективної   роботи широко 

присутні в молодших школярів, але поки в самому загальному й   наївному їхньому 

прояві. 

Наприкінці молодшого шкільного віку починає з'являтися вибіркове,   

диференційоване ставлення до різних навчальних предметів, через що   з'являється 

як позитивна, так і негативна мотивація навчальної діяльності,   що носить 

ситуативний характер. Таким чином, мотиваційна сфера змінюється,   збагачується 

її спектр. До того ж, наприкінці цього періоду загальна сила   мотивації навчання 

зменшується. Справа в тому, що вгасає лише загальне   позитивне відношення до 

школи, причому вгасає закономірно, тому що воно   вже задоволено. Перебування в 

школі саме по собі втрачає для дитини   безпосередню емоційну привабливість, він 

до цього звикає. Розуміння   соціальної значимості навчання тепер (в II-III класах) 

повинне бути   підкріплене інтересом до самого змісту навчання, до способів 

добування знань. Там, де вчителеві вдається це зробити, зниження мотивації 

навчання   до кінця початкової школи не наступає. 

Все вищенаведене свідчить про те, що мотиваційна сфера в молодшому   

шкільному віці істотно перебудовується: загальна пізнавальна й соціальна   

спрямованість дошкільника конкретизується в «позиції школяра» - прагненні   

відвідувати школу, потім ця позиція задовольняється й повинна бути   замінена 

новим типом відносини - учбово-пізнавальними мотивами й більше зрілими 

формами соціальних мотивів. До кінця молодшого шкільного віку в учнів необхідно 

сформувати, хоча б у першому наближенні,   учбово-пізнавальний мотив - інтерес не 

тільки до нових знань і навіть не   тільки до загальних закономірностей, а саме до 

способів добування нових знань. Виховання цього мотиву необхідно для підготовки 

переходу учня в середню школу. Формування цих нових рівнів мотивації становить 

істотний резерв виховання позитивного відношення до навчання в даному віці. 

 

 Мотивація навчальної діяльності в середньому шкільному віці. 

 

В середньому шкільному віці суттєво змінюються як навчальна ситуація   

(збільшується кількість предметів, з'являється декілька вчителів), так і провідна 

діяльність дитини (спрямованість на спілкування), що призводить   до суттєвих змін 

мотиваційної сфери. Першою особливістю є поява стійкого   інтересу до окремого 

предмету, який виникає поступово, з накопиченням   знань. Цей інтерес досить 

часто існує на тлі суттєвого зниження загальної   мотивації навчання, починають 

переважати мотиви "необхідності"   відвідування школи замість бажання. Тобто у 
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багатьох підлітків починає 

переважати негативна мотивація. 

Але є підстави стверджувати, що   

здебільшого це пояснюється 

"мотивіровкою". В цей віковий 

період дуже   вираженою стає 

потреба в афіліації, яка обумовлює 

амбівалентне ставлення підлітків 

до навчання. З одного боку вони 

бажають гуляти та розважатися,   

стверджують, що школа їм 

набридла, а з іншого - постаючи в 

ході   експерименту перед такою 

можливістю - чинять їй опір. Це можна пояснити   важливістю для цього віку оцінки 

з боку інших, наявності домінуючої   потреби у спілкуванні, в приналежності до 

групи. 

Процес розвитку самосвідомості, характерний для підліткового віку,   

захоплює й мотиваційну сферу. Підліток впритул підходить до завдання   

усвідомлення своєї мотивації. Причому спочатку усвідомлення своїх мотивів і цілей 

здійснюється через їхнє зіставлення з мотивами й цілями своїх   товаришів, тому так 

плідні колективні й групові форми роботи в цьому віці. 

Підліток співвідносить, поки що не завжди усвідомлено, свою мотивацію,   

мотивацію однолітків, а все це, разом узяте, зі зразками, ідеалами, прийнятими в 

групі. Усвідомлення підлітком супідрядності, порівняльної значущості мотивів 

означає, що в цьому віці складається усвідомлена система, ієрархія мотивів. До 

кінця підліткового віку може спостерігатися стійке домінування якого-небудь 

мотиву. Підліток, як правило, усвідомлює, що їм рухає кілька мотивів, уміє їх 

назвати. 

Тому можна стверджувати, що принципові якісні зрушення в підлітковому 

віці мають місце в так званих вузьких соціальних, тобто позиційних, мотивах   

навчання. Їхній розвиток визначається прагненням підлітка зайняти нову   позицію 

(позицію «дорослої людини») у відносинах з навколишніми - дорослими й 

однолітками, бажанням зрозуміти іншу людину й бути понятим, оцінити себе з 

погляду іншої людини. Мотивом, адекватним навчальної   діяльності в середньому 

шкільному віці, є мотив пошуку контактів і   співробітництва з іншою людиною, 

оволодіння способами налагодження цього співробітництва в навчальній праці. 

Підліток у всіх видах діяльності, у тому числі й навчальної, ставить перед собою 

питання: «Невже я не такий, як всі, або ще гірше - такий, як всі?» Цим обумовлений 

інтерес школяра до всіх форм групової й колективної роботи, де можуть бути 

реалізовані його соціальні потреби в дружбі, у спілкуванні й взаємодії з іншою 

людиною, у   самовираженні й самоствердженні через відносини з іншими людьми. 

Для реалізації цих інтересів ефективні різні форми взаємо- і самооцінки, види   

взаємо- і самоконтролю школярів, де вчитель може допомогти підліткові в   

усвідомленні й оцінці окремих сторін його навчальної діяльності й   особистості в 

цілому. Підліткові імпонують такі форми навчальної роботи, де вчитель і школярі 

спільно, як «колеги», здійснюють пошук нового знання й нових шляхів його 

виявлення. Разом з тим у порівнянні з молодшими школярами в підлітків виникає 
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іноді досить критичний погляд на вчителя. Вони дуже чутливі до несправедливості 

вчителя, гуртуються в групи в ході конфлікту із учителем. Дуже часто такі 

конфлікти виникають внаслідок   неможливості підлітком знайти своє місце серед 

однолітків. 

До того ж, для цього вікового періоду зростає значення оцінки - підліток   

бажає зайняти місце гарного учня, підвищити в такий спосіб свій соціальний   

статус. Вимоги до оцінювання вчителем дуже часто носять необ'єктивний   

характер, навчальна оцінка, яка молодшими школярами сприймається як оцінка   

зусиль, в цьому віці сприймається як оцінка соціального статусу в класі. 

Також характерна для цього віку вже чітка диференціація школярів на   

успішних та неуспішних. Найчастіше успішні учні мають високий рівень   розвитку 

та усвідомлення пізнавальних, позитивних мотивів, мотивів   досягнення, під час 

того, як у неуспішних виражений мотив уникнення   невдач, та рівень їх домагань 

невисокий. 

Характерною особливістю мотиваційної сфери цього віку є нестійкість   

мотивів, їх залежність від групи. Підліток, змінюючи групу, найчастіше   змінює і 

свої установки. Так, неуспішний, недисциплінований підліток,   потрапляючи в 

дисциплінований класний колектив, виправляє свою поведінку   відповідно до вимог 

класу. Тому дуже важливо для вчителів формувати в   класі колективні відносини, 

впливати не на окрему особистість учня, а на   групу. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що характерними для цього   

віку є соціальні мотиви навчальної діяльності з виокремленням к початку   

наступного вікового періоду вже конкретних пізнавальних мотивів,   спрямованих 

на подальшу профорієнтацію в залежності від переважаючих   інтересів. 

 

 Мотивація навчальної діяльності старших школярів. 

 

Навчальна діяльність школярів старшого шкільного віку тісно пов'язана з   

обиранням майбутньої професії, становленням професійних інтересів. Як   

стверджує Є.П.Ільїн, половина випускників вже має сформований основний та 

резервний професійні плани. Щоправда, обирання професії може мати не   чітко 

визначене розуміння свого 

майбутнього місця в житті, а 

відбуватися   або під примусом 

батьків, або з прикладу 

товаришів, або під впливом   

тимчасового інтересу. До того 

ж, в складних економічних 

умовах сьогодення   обирання 

професії може відбуватися або 

під впливом ситуативних 

економічних   факторів 

(підліток обирає професію задля 

скорішого заробітку), або під   

впливом "матеріального 

престижу" конкретної професії. 
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Відповідно до цього змінюється і мотивація навчальної діяльності. Якщо   

підлітки обирають професію відповідно до своїх уподобань та інтересів до   окремих 

навчальних предметів, то молодші юнаки вже обирають предмети   відповідно до 

майбутньої професії. Таким чином простежується велика  вибірковість пізнавальних 

мотивів, що може призвести до суттєвого зниження   інтересу до окремих предметів 

на користь майбутніх спеціалізованих знань. 

Учбово-пізнавальний мотив (інтерес до способів добування знання)   

удосконалюється як інтерес до методів теоретичного й творчого мислення.   

Старшокласників цікавить участь у шкільних наукових суспільствах,   застосування 

дослідницьких методів на уроках. Разом з тим їх залучають і   шляхи підвищення 

продуктивності (результативності) пізнавальної   діяльності, про що свідчить їхній 

інтерес до посібників про культуру й   раціональну організацію розумової праці. 

Видимо, у цьому віці можна   говорити про появу єдності процесуальної й 

результативної мотивації   навчання. 

Істотно розвиваються мотиви й способи самоосвітньої діяльності. На цьому   

етапі самоосвіти домінують далекі цілі, пов'язані з життєвими перспективами, 

вибором професії й самовихованням. Ці мотиви й мети самоосвіти викликають 

принципово нові способи самоосвітньої діяльності: усвідомлення школярем 

особливостей своєї навчальної діяльності й особистості, співвіднесення їх з 

вимогами суспільства, оцінка цих особливостей і їхнє перетворення, пошук і 

вироблення нових способів пізнавальної діяльності, вироблення нових особистісних 

позицій,   усвідомлення самоосвіти як особливої діяльності, співвідношення завдань 

і   способів самоосвіти, розгорнуті самоконтроль і самооцінка, що виражаються   в 

самоплануванні й розумному самообмеженні своєї діяльності. На цьому етапі 

розвитку школяра самоосвіта може зливатися із самовихованням. У школярів 

зростає у зв'язку із цим інтерес до таких форм навчальних занять,   де самоконтроль 

і самооцінку своєї навчальної праці виконують вони самі, а   не тільки вчитель. 

Соціальні позиційні мотиви, що складаються у відносинах з оточуючими,   

також змінюються. Відносини з однолітками продовжують грати для учнів   велику 

роль, неприйняття старшокласника в класному колективі викликає   

незадоволеність, занепокоєння, негативні емоції. Відносини із учителем у   старших 

класах школи стабілізуються. Майбутнє закінчення школи, іспити   підсилюють 

ділову орієнтацію школярів у відносинах із учителем. Разом з тим зростає прагнення 

школярів до поважних форм контролю з боку вчителя. У ряді випадків зростає 

вимогливість і критичність старшокласників стосовно   вчителя. У цьому віці, як 

ніколи, велика виховна роль особистості вчителі.   Претензії на самостійність 

старших школярів відрізняються від таких же   претензій у підлітків. Підлітки 

звичайно прагнуть до самостійності в   навчанні, у виборі друзів і занять по 

інтересах, у розподілі вільного часу. Старшокласники ж претендують на 

самостійність у більше   відповідальних сферах життя, які пов'язані з визначенням 

планів на майбутнє, з життєвими перспективами, з оцінками тих або інших 

суспільних   явищ. 

Мотиви отримання позитивних оцінок змінюються, стають адекватними. 

Молодші   юнаки сприймають оцінку як критерій своїх знань, оцінка заради оцінки   

втрачає свою спонукальну роль, замість неї основним мотивом навчання стає   

прагнення до знань. 
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До цього слід добавити, що чим старші школяри, тим меншу кількість   

мотиваторів вони називають в якості стимулів своєї поведінки. Це свідчить   про те, 

що під впливом формуючугося стійкого систематизованого світогляду   у них 

виникає чітка ієрархізована структура мотиваційної сфери, яка в   достатній мірі 

виражає їх повністю інтеріоризовані мотиви, погляди та   переконання. 

 

 

 

 
           

Механізм проступку, як і будь-якого акту 

з’ясування стосунків людини зі світом, лежать у 

відношенні між потребами та ситуацією їх 

задоволення. У межах цього відношення 

формуються властивості характеру: потреба 

виявляє себе у знайдених і відпрацьованих у 

соціальній ситуації розвитку способах її 

задоволення.  

У процесі діяльності потреби особистості 

опредметнюються і стають мотивами – 

конкретними зв’язками індивіда зі світом. Мотиви 

начебто втягують індивіда в життєву ситуацію, 

водночас розширюючи її межі. Проте ситуація 

нерідко чинить опір його активності й знищує 

індивіда хоча б в ідеальному плані виходити за 

наявності обмеження. Цей план отримує свою 

логіку розвитку й на межі зіткнення з ситуацією 

породжує тенденцію втілити своє “Я” всупереч 

ситуації. Це вже потреба особистості, яка шукає свій ідеальний мотив. Ним може 

бути певний образ світу, який все більше дистанціюється від образу сприймання. 

Чуттєве вступає в суперечність з абстрактним. 

Якщо шляхом вчинку індивід виходить на продуктивний рівень життя, то 

через проступок – на деструктивний. Якщо вчинок – це надситуативна активність як 

творчість, то проступок – як адаптація. Спільність механізму вчинку і проступку не 

виключає своєрідності мотиваційної сфери індивіда, який вдається до проступку. 

Напевно, потреби особистості у цьому випадку настільки домінують над 

органічними та індивідними, що стають гіперпотребами. Прагнення втілити своє 

“Я” в дійсність, заявити про себе підпорядковує собі всі інші тенденції індивіда. На 

цьому гнуті розвивається егоцентризм – орієнтація лише на своє “Я”, нездатність 

розмірювати свої прагнення з інтересами інших. Усі стосунки індивіда зі світом 

центруються довкола його потреб особистості. Образ світу начебто перетворюється 

через 2 і змінюється залежно від стану самосвідомості.  

Коли діти підростають, мозок позбавляється синоптичних зв’язків, які йому 

вже не потрібні. Це може великою мірою втиснути на здібності дитини. “Якщо 



 48 

дитина не отримуватиме своєчасно правильних стимулів, - говорить науковець Макс 

Кенедер, - то неврологічні ланцюги в її мозку не утворюватимуться як слід”. За 

словами Фрезера Мостарда, насідком цього можуть бути нижчі показники 

коефіцієнту інтелекту, гірші мовні і математичні здібності, проблеми зі здоров’ям у 

дорослому віці і навіть поведінкові розлади. 

Здається, все свідчить про те, що враження, які людина отримує в ранньому 

дитинстві, безпосередньо впливають на її доросле життя. Від цих вражень може 

залежати, чи людина буде емоційно врівноважена чи ні, вмітиме абстрактно 

мислити чи ні, буде співчутливою чи безсердечною. 

Навчання – це невід’ємна частина виховання зрілої особистості. Багато батьків 

спеціально виділяють час, аби кожного дня читати вголос своїм дітям. Під час 

читання батьки можуть пояснювати, яка поведінка є правильною, а також 

прищеплювати їм моральні цінності. 

 

СКЛАД І СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ 

 

Для розуміння природи особистості потрібно з’ясувати співвідношення цього 

поняття з іншими поняттями, що використовуються як у класичній, так і в сучасній 

психології. Це насамперед поняття індивіда, людини, особистості, індивідуальності, 

суб’єкта.  

Людина народжується на світ з генетично закладеними в неї потенційними 

можливостями стати саме людиною. Не слід вважати, що немовлята – це “чиста 

дошка”, на які під впливом соціуму “пишуться” ознаки людяності. Немовляті 

притаманні анатомічні та фізіологічні властивості тіла й мозку, що належать тільки 

людині. Вони забезпечують у перспективі оволодіння прямоходінням, знаряддями 

праці та мовою, розвиток інтелекту, самосвідомості тощо. Але система біологічних 

генетичних, анатомічних, фізіологічних чинників передбачає становлення людини 

лише в певних соціальних, культурно-історичних умовах цивілізації. Щоб 

підкреслити біологічно зумовлену належність новонародженої дитини і дорослої 

людини саме до людського роду та відрізнити їх від тварин, використовують 

поняття індивіда як прилежне поняттю особини тварини. Тільки індивідні якості, 

тобто притаманні людині задатки, анатомо-фізологічні передумови, закладають 

підвалини створення особистості. 

Індивід – це людська біологічна основа розвитку особистості у певних 

соціальних умовах. 

Про це свідчать факти з життя дітей, які змалку потрапили до тваринних 

(вовчих) зграй. Такі діти хоч і народились індивідами, але їхній розвиток був 

деформований у середовищі тварин. Тому ці діти не стали людьми, їх так і не 

вдалося повернути на шлях людського розвитку. Ці факти доводять вирішальну 

роль соціального оточення, культурно-історичного середовища та властивих людині 

засобів соціалізації індивіда, творення особистості. 

У стосунках з батьками, іншими людьми  психіка дитини розвивається саме як 

психіка людини. На певному етапі постає особистість із притаманними їй соціально 

зумовленими ознаками – вищими психічними функціями, свідомістю і 

самосвідомістю, здатністю до активного пізнання та перетворення довкілля та себе. 

Особистість – це індивід із соціально зумовленою системою вищих психічних 

якостей, що визначається замученістю людини до конкретних суспільних, 
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культурних, історичних відносин. Ця система виявляється і формується в процесі 

свідомої продуктивної діяльності і спілкування. особистість опосередковує та 

визначає рівень взаємозв’язків індивіда з суспільним та природним середовищем. У 

філософсько-психологічному аспекті особистість – це об’єкт і суб’єкт історичного 

процесу і власного життя. 

В ході свого становлення як особистості індивід поступово стає суб’єктом 

цілеспрямованого пізнання та перетворення об’єктивної дійсності й самого себе. 

Спочатку він сприймає – переважно як об’єкт – різнобічні впливи з боку 

дорослих і створеного людством ще до його народження суспільного, культурного 

середовища. Цей вплив спеціально організований суспільством у формі ігрової, 

навчальної і трудової діяльності в умовах сім’ї, дошкільних та шкільних установ, 

професійної та вищої освіти і виробництва. Одночасно створюються внутрішні 

психічні новоутворення, які з дитячого віку формують власну свідому активність 

людини, спрямовуючи її на пізнання й перетворення об’єктивної дійсності та себе. 

Особистість виступає як суб’єкт діяльності та спілкування. 

Розвиток особистості відбувається у конкретних суспільних умовах. 

Особистість завжди конкретно-історична, вона – продукт епохи, життя своєї країни, 

своєї сім’ї. Вона – очевидець та учасник суспільного руху, творець власної і 

загальної історії, об’єкт і суб’єкт сучасності. 

У процесі розвитку особистості людина оволодіває засобами людської 

діяльності та спілкування, мовою, в неї формуються вищі психічні функції, 

свідомість, воля, самосвідомість, вона стає суб’єктом активного цілеспрямованого 

пізнання й перетворення навколишнього соціального та природного середовища. В 

неї з’являються здатність до самовдосконалення, спотворення власної особистості в 

процесі спізнання. Самовиховання та самонавчання. Вона вступає у стосунки з 

іншими людьми. 

Слід адекватно співвідносити поняття людини й особистості. Людина як 

соціальна та біологічна істота є носієм особистості. Поняття людини значно ширше 

за поняття особистості, бо включає у себе велике коло соціальних і ф біологічних 

ознак – антропологічних, етнографічних, культурних. 

Особистість характеризується якісними та кількісними проявами психічних 

особливостей, які утворюють її індивідуальність Поняття особистості тлумачиться 

неоднозначно - залежно від того, який підхід реалізується дослідником. Можна 

виділити якнайменше чотири аналітичних підходи – соціально-психологічний, 

індивідуально-психологічний, діяльнісний та генетичний, реалізовані такими 

психологаи, як Б.Г. Ананьєв, В.В. Давидов, А.Г. Ковальов, О.М. Леонтьєв, Г.С. 

Костюк.  

 

Генетичний аспект особистості від задатків до здібностей 

 

Генетичний аспект психологічної характеристики особистості визначає рівень 

її розвитку як цілісної системи якостей, здібностей. Весь період життя людини – від 

народження до старечого віку, тобто онтогенез, супроводжується безперервними 

змінами в її психіці, які визначають розвиток особистості. Кожний момент 

життєвого шляху виявляється у певному рівні розвитку властивостей, здібностей 

людини. На цей аспект особистості вказував С.Л. Рубінштейн. Він зазначав, що 

розвиток людини – на відміну від накопичення досвіду, оволодівання знаннями, 
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вміннями, навичками – це є розвиток її здібностей. І, навпаки, розвиток здібностей 

людини – це є те, що являє собою розвиток як такий, на відміну від накопичення 

досвіду. Здібності формуються не тільки в результаті засвоєння продуктів діяльності 

людства, а й насамперед у процесі створення їх самою людиною. Участь людини у 

творенні навколишнього предметного світ у- це водночас розвиток своєї власної 

природи, своєї особистості. Здібності людини безпосередньо пов’язані з її 

діяльністю та поведінкою. Б.М. Теплов дав визначення здібностей. Здібності 

відрізняють одну людину від іншої, але не зводяться до тих знань, умінь і навичок, 

що є в неї. Здібності завжди є результатом розвитку.  

Здібності не з’являються на порожньому місці. В сонові розвиток здібностей 

лежать певні природжені особливості людини, її задатки. Тому з психологічного 

погляду правильно буде говорити не про природженість здібностей, а 

природженість задатків. Людина народжується з певними генетичними, анатомо-

фізіологічні особливості, як і здібності, змінюються, проходячи певний віковий 

розвиток. Тому задатки можна розглядати і як вихідний анатомо-фізіологічний 

момент розвитку здібностей, і як анатомо-віковий фактор становлення та прояву 

здібностей особистості на всіх етапах її життєвого шляху. 

На думку С.Л. Рібінштейна, розвиток здібностей у сукупності з задатками 

здійснюються у вигляді спіралі. Реалізація можливостей, які надають здібності 

одного рівня розвитку, відкриває нові можливості для подальшого розвитку 

здібностей більш високого рівня.  

Обдарованість людини визначається діапазоном нових можливостей, котрі 

відкриває реалізація наявних можливостей. Здібності людини – це внутрішні умови 

її розвитку, які формуються в сукупності з задатками під впливом зовнішніх умов у 

процесі взаємодії людини з навколишнім середовищем. 

Отже, генетичний аспект особистості слід вважати один із головних її 

параметрів, базовим виміром, що має складну  диференційно-інтегративну 

характеристику. 

З одного боку, властивості, здібності особистості визначається тим, яке місце 

серед соціально-психолого-індивідуальних властивостей і діяльнісних компонентів 

вони займають. З іншого – кожна з властивостей і здібностей, маючи свою якісну та 

кількісну характеристику, є результатом вікового розвитку особистості. Вихідний 

пункт цього розвитку утворюють парціальні (що відносяться до окремих органів і 

функцій) та загальні (притаманні 

всьому індивіду) задатки, тобто 

генетичні (спадкові і природжені) 

анатомо-фізіологічні передумови їх 

становлення в процесі діяльності та 

поведінки, навчання і виховання, 

самонавчання й самовиховання, 

творчості і само творення. 

Особистості притаманні певні 

рівні розвитку властивостей і 

здібностей, конкретний цілісний 

“профіль” розвитку, інакше кажучи – 

неповторна індивідуальність. 
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Можна сказати, що задатки і здібності являють собою крайні полюси 

генетичного виміру особистості, але утворюють єдиний сплав. Окремо вони можуть 

існувати лише на початкових вікових етапах розвитку особистості (як наявні 

передумови та генетичні можливості) або в умовах спеціального 

експериментального, абстрактно-теоретичного розчленування та вивчення. 

 

Рушійні сили розвитку особистості 

 

Процес становлення людської особистості здійснюється як “саморух” якому, 

на думку Г.С. Костюка, властива єдність зовнішніх і внутрішніх умов. Зовнішні 

умови визначаються природним і суспільним середовищем, необхідним для 

існування індивіда, його життєдіяльності, навчання, праці, розвитку. За формулою 

детермінації, які висунув С.Л. Рубін штейн, зовнішні умови вживають на процес 

розвитку через внутрішні умови, що містяться в самому індивіді. 

Зовнішні і внутрішні умови розвитку є протилежностями, пов’язаними між 

собою. Зовнішнє, об’єктивне, соціальне засвоюється індивідом і стає внутрішнім, 

суб’єктивним, психічним, яке визначає його нові відношення до зовнішнього світу. 

Механізмом такого засвоєння визначається, згідно з поглядами Ж.П’яже, Л.С. 

Виготського, П.Я. Гульдена, інтеріоризація, тобто перетворення, вростання 

зовнішніх практичних дій у внутрішні розумові дії. Завдяки цьому формується 

здатність до оперування об’єктами в образах, думках, їх перетворення продукування 

нових об’єктів. Зовнішнє стає внутрішнім, психічним, зазнаючи певних змін, 

перетворень. Відбувається і протилежний процес – екстеріоризація, за допомогою 

якого здійснюється об’єктивація внутрішнього, його перехід у зовнішній план 

діяльності. 

Діалектичні заперечності притаманні розвитку довільної регуляції поведінки 

та діяльності підростаючої особистості, формуванню її самостійності, волі. Вже 

малятам властиве прагнення до самостійності, яке нерідко набуває форми гострого 

заперечення вимог дорослих, протидіяння їм, що супроводжується, наприклад у 

трирічних дітей. явищами впертості, неслухняності, негативізму. У підлітків 

регламентації батьками 

їхньої поведінки; при цьому 

воно, як правило, випереджає 

розвиток самоконтролю, 

саморегуляції суперечності. 

Внаслідок правильного 

виховного коригування 

названі суперечності 

долаються, що веде до 

розвитку самостійності, волі, 

до усвідомлення 

необхідності та здатності 

підпорядковувати їй свої дії, 

переборювати зовнішні та 

внутрішні перешкоди. 
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У 50-х роках ХХ століття 

з’явився новий вид навчання, 

який дістав назву проблемного. 

Ця концепція, на думку її 

авторів, має компенсувати 

недоліки традиційного або 

пояснювально-ілюстративного 

виду навчання. Один із авторів, - 

В Окунь – так визначає сутність 

цієї концепції: «Проблемне 

викладання грунтується не на 

передаванні готової інформації, 

а на отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та 

практичних проблем. Суттєвою характеристикою цього викладання є дослідницька 

діяльність учня, яка з’являється в певній ситуації і змушує його ставити питання-

проблеми, формулювати гіпотези та перевіряти їх під час розумових і практичних 

дій». (Оконь В. Введение в общую дидактику/ пер. С польск. Л. Г. Кашкуревича, Н.Г. 

Горина М.,1990. с222.). 

Перші ідеї проблемного навчання подибуємо в методах навчання Дж. Дьюї – 

навчання через роблення, Дж. Бруннера – навчання через дослідження. У 

колишньому Радянському Союзі цю концепцію розвивали І.Я. Лернер, А.М. 

Матюшкін, М.І. Махмутов, М. М. Скаткін. 

Безумовно, ця концепція не вирішує всіх проблем, які виникають у 

навчальному процесі, але вона має суттєві переваги порівняно з пояснювально-

ілюстративним типом навчання. 

Основні достоїнства проблемного навчання полягають у тому, що воно 

розвиває розумові здібності учнів як суб’єктів учіння; викликає у них інтерес до 

учіння і відповідно сприяє виробленню мотивів і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності; пробуджує їхні творчі нахили; має різнобічний характер; виховує 

самостійність, активність і креативність учнів; сприяє формуванню всебічно 

розвинутої особистості, спроможної вирішувати майбутні професійні та життєві 

проблеми. 

Проблемне викладання-учіння складається з таких етапів діяльності суб’єктів 

дидактичного процесу: 

 організації проблемної ситуації; 

 формулювання проблеми; 

 індивідуального або групового вирішення проблеми суб’єктами учіння; 

 верифікації (перевірки, тлумачення і систематизації) отриманої інформації; 

 використання засвоєних знань у теоретичній та практичній діяльності. 
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Зіставлення характеристик  

пояснювально-ілюстративного і проблемного навчання 

 

Традиційне навчання 

 

Проблемне навчання 

Навчальний матеріал подається 

у готовому вигляді. Педагог 

основну увагу звертає на програму 

навчання 

 

Новий навчальний матеріал учні 

отримують під час вирішення 

теоретичних та практичних проблем 

 

Під час учіння виникають певні 

прогалини, завади та труднощі, 

викликані тимчасовим вилученням 

учня з процесу навчання 

 

Під час вирішення проблеми учні 

долають усі труднощі, їхня активність 

і самостійність досягають високого 

рівня 

Темп навчання залежить від 

навчальної програми 

Темп навчання залежить від 

індивідуально-психічних якостей 

учнів 

 

Контороль навчальних 

досягнень тільки частково 

пов*язаний із процесом навчання; 

він не є складовою цього процесу 

Підвищена активність учнів 

сприяє розвитку позитивних мотивів 

навчальної діяльності, зменшує 

необхідність формальної перевірки 

результатів 

 

Відсутність можливості 

досягнення учнями 100% 

позитивних результатів; найбільшу 

трудність викликає використання 

інформації на практиці 

Результати навчання є достатньо 

високими та стійкими. Учні легше 

використовують отримані знання на 

практиці та водночас розвивають свої 

вміння і творчі здібності 

 

 

Основний недолік традиційного навчання – це слабка реалізація розвивальної 

функції навчального процесу, тому що навчальна діяльність учнів має переважно 

репродуктивний характер. Під час 

проблемного навчання педагог не дає 

готових знань, а організовує їх пошук 

учнями шляхом спостереження, аналізу 

фактів, активної розумової діяльності. 

Процес навчання, навчально-

пізнавальна діяльність уподібнюється 

науковому пошукові й 

характеризується в поняттях: проблема, 

проблемна ситуація, гіпотеза, засоби 

вирішення, експеримент, результати 

пошуку тощо. 
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Етапи проблемного навчання 

 

Дії суб’єкта викладання (педагога) 

 

Дії суб’єкта учіння (учня) 

Створення проблемної ситуації Усвідомлення суперечностей у 

навчальному матеріалі, який 

вивчається 

Організація обміркування 

проблеми та її формулювання 

Формулювання навчальної 

проблеми 

Організація пошуку формулю-

вання гіпотези 

Висування гіпотези, яка пояснює 

досліджувану навчальну проблему 

Організація верифікації (пере-

вірки) гіпотези 

Перевірка гіпотези шляхом 

експерименту, вирішення завдань, 

наукового пошуку тощо 

Організація узагальнення 

результатів попередніх дій і 

використання здобутих знань на 

практиці 

Аналіз отриманих результатів, 

формування висновків, використання 

їх у практичній діяльності 

 

 

Зробимо декілька зауважень щодо базових понять проблемного навчання. 

Один із авторів цієї концепції – А.М. Матюшкін – так визначає проблемну 

ситуацію: це особливий вид розумової взаємодії суб’єктів дидактичного процесу, 

що характеризується таким психологічним станом учня під час вирішення цих 

завдань, який вимагає виявлення (відкриття або засвоєння) нових знань або 

способів діяльності. Отже, проблемна ситуація – це така ситуація, під час 

розв’язання якої суб’єктові учіння не вистачає знань і він повинен сам їх шукати. 

А.М. Матюшкін наводить 6 правил створення проблемної ситуації. 

1. Перед суб’єктами учіння слід поставити таке практичне або теоретичне 

завдання, виконання якого вимагає засвоєння нових знань і опанування нових 

навичок і умінь. 

2. Завдання має відповідати розумовим здібностям суб’єктів учіння. 

3. Проблемне  завдання дається до пояснення матеріалу, що вивчається. 

4. Проблемними завданнями можуть бути: 

 засвоєння навчального матеріалу; 

 формулювання запитання, гіпотези; 

 практичне завдання. 

5. Одна і та сама проблема може бути створена різними типами завдань. 

6. Розв’язанню дуже складної проблемної ситуації суб’єкт викладання сприяє 

шляхом указування суб’єкту учіння причин невиконання даного йому практичного 

завдання або неможливості пояснення ним тих чи інших фактів. 

Під час проведення занять можна використовувати такі рівні проблемного 

навчання: 

 постановка проблеми та її розв’язання педагогом; 

 створення проблеми педагогом та її розв’язання спільно з учнями; 

 розв’язання учнями проблемних завдань, які виникають у процесі 

учіння; 
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 учні разом з педагогом визначають проблему і самостійно її 

розв’язують. 

Проблемне навчання має і певні недоліки. Його не завжди можна 

використовувати через складність матеріалу, що вивчається, непідготовленість 

суб’єктів навчального процесу. Останній аспект набуває особливої вагомості на 

сучасному етапі розбудови української держави. Це пов’язане, по-перше, зі спадом 

мотивації педагогічної діяльності вчителів, по-друге, зі зниженням рівня мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності молоді, по-третє, з кризою в соціально-

економічній сфері України взагалі та в освітній сфері зокрема. Напевно, 

виправдовує себе комплексне використання традиційного та проблемного навчання, 

які взаємно доповнюють одне одного і компенсують недоліки. 

 

 

 
 

 

Відомо, що мотиви, які є 

рушіями діяльності, визначаються 

сукупністю актуальних потреб. Цю 

тезу стосовно педагогічної діяльності 

можна сформулювати таким чином: 

реальні спонуки до діяльності та рівень 

активності в їх реалізації, які 

притаманні конкретному вчителеві, не 

можуть бути зрозумілими, якщо не 

виявлено систему актуальних саме для 

цього індивіда потреб. Однак спершу 

слід з'ясувати, які види потреб 

найчастіше детермінують поведінку 

людини як на рівні визначення 

потенційно можливого складу потреб, 

так і на рівні їх індивідуального вияву. 

Учені пропонують різні переліки базових, або фундаментальних, потреб. 

Одним із найвідоміших є підхід американського психолога А. Маслоу, який 

пропонує розглядати базові потреби як особливу піраміду, підвалини якої 

становлять фізіологічні (або органічні) потреби: голод, спрага, статевий потяг, 

певний температурний режим, світло та ін. Потреби цього рівня, у свою чергу, 

можуть створювати окрему систему, яка має індивідуальні особливості. Так, в одних 

людей у цій системі може домінувати потреба в їжі, інші занадто чутливі до холоду 

або спеки, треті настільки звикають до нікотину чи алкоголю, що ці речовини 

включаються до обмінних процесів їхнього організму. 

Над органічними потребами надбудовується нова підсистема, до якої входять 

потреби в безпеці, прагнення відчувати себе захищеним, позбутися страху. 

Далі в порядку підвищення рівня ієрархії йдуть такі види потреб: 

- у належності (до певного людського товариства, соціальної групи) і любові: 

прагнення перебувати серед людей, бути визнаним і прийнятим ними; 
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- у повазі, визнанні: прагнення до компетентності, досягнення успіхів, 

схвалення, авторитету; 

- пізнавальні: прагнення багато знати, вміти, розуміти, досліджувати; 

- естетичні: прагнення до гармонії, симетрії, ладу, краси; 

- у самоактуалізації: прагнення до реалізації своїх здібностей, втілення 

творчого потенціалу, розвитку власної особистості. 

Це теоретична модель потреб. Однак у реальному житті все значно складніше. 

В процесі індивідуального розвитку в кожної людини формується власна, унікальна 

система актуальних саме для неї потреб. При цьому між життєвими обставинами і 

ступенем актуальності тієї чи тієї потреби немає прямої, однозначної залежності. 

Наприклад, у двох людей приблизно однакові життєві обставини, у зв'язку з 

якими заблоковано реалізацію якоїсь базової, фундаментальної потреби. Проте в 

одному випадку це призвело до цілковитої байдужості щодо цієї потреби, а в 

іншому, навпаки, до її гіперактуалізації, домінування в системі життєвих цінностей. 

Так, якщо в дитинстві людина постійно відчуває себе об'єктом агресії з боку 

оточення, то в неї може сформуватися високий рівень тривожності, потреба у 

постійних «сигналах» про безпеку, стабільність свого становища серед людей, 

підтвердженні їх позитивного ставлення до неї. Інша людина за аналогічних 

життєвих обставин робить висновок, що життя суворе й несправедливе, тому вона 

має перша завдавати удару, випереджаючи та блокуючи неминучу агресію з боку 

інших. У другому випадку ми також маємо справу з потребою в безпеці, але 

задовольняється вона в «небезпечній» для інших людей формі. 

Індивідуальний характер можуть мати й естетичні потреби. Для однієї людини 

— це насамперед краса природи або оформлення власного житла, для іншої - її 

зовнішній вигляд, для третьої - гармонія міжособистісних стосунків. 

Інакше кажучи, кожна з підсистем, які утворюють загальну систему потреб, 

також є складною системою, зумовленою як життєвими обставинами, так і 

вибірковим ставленням людини до об'єктів і засобів задоволення актуальних для неї 

потреб. 

Якщо розглядати загальну систему потреб і зумовлених ними мотивів як 

самостійне системне утворення, то тут також можна виокремити кілька потенційно 

можливих та реально зафіксованих рівнів. 

Перший рівень - система потреб та відповідні мотиви переважно не 

усвідомлюються, їх задоволення або розрядка відбуваються переважно імпульсивно, 

шляхом спонтанної активності. 

Другий рівень - у системі виокремлюються одна або кілька гіперактуальних 

потреб, на задоволення яких спрямовано і поведінку, і життя людини в цілому. 

Відповідні мотиви можуть бути своєрідним «фільтром», що надає специфічного 

відтінку всім іншим інтересам, прагненням, бажанням людини. 

Третій рівень - система потреб та відповідних мотивів досить гармонійна, 

усвідомлена, людина може регулювати і характер, і засоби їх задоволення. 

Чому виникла необхідність відокремити мотиви від цілей? Адже на 

теоретичному рівні дослідники завжди описують їх як явища, безпосередньо 

пов'язані одне з одним. Необхідність породжує стан потреби. Усвідомлення потреби 

є актом мотивотворення, а наповнення мотиву певним змістом, ідентифікація його з 

об'єктами та явищами об'єктивного й суб'єктивного світу зумовлює прийняття тієї 
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чи тієї цілі, тобто визначення напряму, в якому слід діяти, щоб задовольнити 

потребу. Так описують процес виникнення цілей у індивіда посібники з психології. 

Проте в житті все значно складніше. По-перше, в людини завжди є не один, а 

кілька актуальних мотивів, тобто її поведінка та діяльність полімотивовані. По-

друге, може статися неадекватне визначення, усвідомлення мотивів та цілей. 

Нарешті, у професійній діяльності відбувається відокремлення цілей від 

особистісних мотивів, оскільки багато цілей визначаються нормативно, як 

сукупність обов'язкових вимог до діяльності виконавця. Такі цілі не завжди 

збігаються з мотивами, що зумовлюють діяльність індивіда, і навіть можуть істотно 

розходитися з ними. У такому разі людина діє, вважаючи, що реалізує певні 

професійно значущі цілі, тоді як фактично всю її діяльність або певну дію регулює 

вплив мотиву, що не збігається з метою. Дослідження переконують, що в конфлікті 

між усвідомленими формальними цілями та неусвідомленими мотивами найчастіше 

перемагають останні. 

Загальна характеристика індивідуальних потребомотиваційних систем не 

відображає специфіки педагогічної діяльності. Наше завдання - зрозуміти саме ті 

особливості прояву структурних складових діяльності, які притаманні педагогічній 

професії. Як відомо, найістотнішою ознакою педагогічної діяльності є її 

спрямованість на іншу людину. Тому в проекції на педагогічну діяльність головним 

критерієм реалізації мотивації як структурного елемента буде репрезентування в ній 

інтересів іншої людини. Адже учні, як і вчитель, також мають індивідуальні системи 

актуальних потреб і відповідних мотивів. 

Виходячи з цих теоретичних припущень і спираючись на результати 

спостережень, назвемо рівні реалізації цього структурного елемента педагогічної 

діяльності. 

Перший рівень: мотиваційна сфера вчителя охоплює діапазон життєво 

важливих для нього потреб, задоволення яких зумовлює характер його діяльності. І 

учні, і предмет, що викладається, і стосунки з колегами стають засобом 

забезпечення цих потреб. Від них очікується принаймні таке: 

- не заважати вчителеві вчасно задовольняти принаймні мінімум життєво 

значущих органічних потреб; 

- не створювати непередбачених ситуацій, надмірних утруднень, коли 

вчитель не знає, як себе поводити, розгублюється, боїться помилитися; 

- приймати вчителя як значущу людину (колегу, вихователя), взаємодіяти з 

ним на визначеній ним психологічній дистанції, давати докази свого 

позитивного ставлення, поваги та прихильності до нього; 

- виявляти увагу, безумовно визнавати його компетентність у певній галузі, 

демонструвати докази того, що його (вчителя) успіхи помічено й визнано; 

- не заважати в пошуку нового, підвищенні рівня кваліфікації, давати змогу 

розвивати пізнавальні інтереси поза межами шкільної програми; 

- відповідати естетичним смакам, критеріям, що висуваються вчителем, не 

створювати дисгармонії щодо його очікувань і вимог до зовнішнього 

вигляду і поведінки учнів, стосунків з оточенням; 

- не закривати перед ним життєвої перспективи, можливості подальшого 

розвитку, допомагати знайти своє «місце у світі». 
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Другий рівень - формально-рольової відповідності – з одного боку, обмежує 

сферу реалізації потреб, локалізує її у царині внутрішньошкільних функціональних 

стосунків. З іншого боку, поведінка вчителя починає великою мірою залежати від 

того, які спонуки він вважає прийнятними, припустимими (такими, що відповідають 

або не суперечать професії педагога). Інколи самі вчителі, що досягли цього рівня 

(«перестрибнувши» перший), штучно викидають зі свого життя, блокують, 

ігнорують коло актуальних потреб, відмовляються від повноти життєвої 

самореалізації. Крім того, деякі потреби можуть набувати специфічних форм 

задоволення. Наприклад, потреба в безпеці може набути форми «збереження 

стабільності» (скорочення ситуацій невизначеності через збіднення шкільного 

життя), потреба у визнанні - реалізуватися шляхом відмови визнати власні помилки 

тощо. 

Третій рівень детерміновано передусім зміщенням уваги вчителя на потреби 

учнів. Адже у процесі взаємодії з учителем діти також очікують задоволення своїх 

базових потреб. Вони очікують, щоб учителі: 

- визнавали їхні органічні (фізіологічні) потреби як безумовно значущі, такі, 

що потребують уваги, надавали реальні можливості для їх задоволення; 

- давали учневі відчуття безпеки, захищеності, знижували відчуття страху, 

якщо воно виникло в ситуаціях складного шкільного життя.   (Дуже часто 

учень хоче почути від учителя: «Не бійся, я тобі допоможу». І як рідко він 

чує ці слова вчасно, адже вчителеві бракує часу на кожного учня або він не 

здогадується, яким сумом або жахом інколи переповнюється серце дитини 

від зовні простих, на погляд дорослого, подій); 

- приймали кожного учня на особистісному рівні, виявляли своє позитивне 

ставлення, симпатію до нього; 

- поважали його думку, визнавали коло явищ, в яких учень відчуває себе 

компетентним, допомагали йому поширювати цю компетентність і на 

сфери навчання та життєдіяльності в цілому; 

- «не ревнували» учня до інших учителів або галузей знань, у яких він 

домігся кращих результатів, допомагали йому задовольняти і ті пізнавальні 

інтереси, що виходять за межі шкільного життя, разом з ним шукали 

відповіді на глобальні «філософські» проблеми, що споконвіку хвилюють 

молодь; 

- поважали естетичні смаки учня, навіть якщо вони не збігаються зі смаками 

самих учителів, з їхніми уявленнями про сучасну моду, еталони краси і 

поведінки, дозвілля; 

- давали учневі змогу побачити життєву перспективу, зміцнювали віру у 

власні можливості, захоплювали ентузіазмом, сподіванням на краще 

майбутнє, на позитивні зміни в житті. 

Характерно, що за умови оптимальної збалансованості всіх трьох рівнів 

окремі вчителі часто робили себе засобом забезпечення можливостей для 

задоволення життєво значущих потреб учнів, свідомо йшли на обмеження власної 

позиції: приділяли більше часу й уваги учням, співпереживали і співчували їм, 

відмовлялися від привабливих для себе занять, ідучи назустріч інтересам дітей, 

могли піти на конфронтацію з колегами тощо. Проте подібні відступи від «правил 

поведінки» егоцентричного і формально-рольового рівнів не призводили до 

внутрішнього дискомфорту, особистісних конфліктів. 
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