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Ефективність учбової діяльності безпосередньо залежить від мотивів, які спонукають учня до активності 
і визначають її спрямованість. Будучи невід’ємним компонентом учіння, мотивація чинить вплив як на 
перебіг, так і на ефективність діяльності школярів. Учбова діяльність дитини стимулюється не одним 
мотивом, а цілою системою різноманітних мотивів, які переплітаються, доповнюють один одного, перебу-
вають у певному співвідношенні між собою. У статті розглянуті групи мотивів учіння молодшого школяра. 
Проаналізовано динаміку мотивів учбової діяльності молодших школярів.
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Постановка проблеми. Розширення освіт-
нього простору та трансформація усіх 

сфер життєдіяльності суспільства вимагають від 
підростаючого покоління вміння розумно орієн-
туватися у швидкоплинному потоці інформації 
та ефективно здобувати нові знання. Тому сьогод-
ні пріоритетним завданням усіх типів навчальних 
закладів є активізація учнів у системі організова-
ного навчання як суб’єктів учіння та збереження 
належної результативності останнього. У зв’язку 
з цим зростає інтерес дослідників до психологіч-
них чинників ефективності навчальної діяльнос-
ті школярів, зокрема до проблеми мотиваційного 
спричинення результативності навчання.

Мотивація учіння відіграє важливу роль у ста-
новленні особистості, адже без неї неможлива 
ефективна учбова діяльність та розвиток здат-
ності і потреби до самовдосконалення, самороз-
витку, самоосвіти. Саме у молодшому шкільному 
віці закладається основа для подальшого учіння 
школяра і часто від бажання вчитися у початко-
вій школі залежить і прагнення до учіння у се-
редніх та старших класах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема мотивації досліджується у психоло-
гії досить широко (С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, 
Л. Божович, Г. Костюк, П. Якобсон, Х. Хекхаузен, 
Є. Ільїн, М. Матюхіна, А. Маркова, Т. Гордєєва, 
М. Боришевський, Ю. Гільбух, С. Максименко, 
В. Семиченко, Ю. Швалб та ін.), але незважаю-
чи на велику кількість робіт у цій галузі, її не 
можна вважати повністю вирішеною. Значний 
внесок у вивчення проблеми мотивації учіння 
у молодших школярів зробили вітчизняні вчені 
М. Алексєєва, О. Скрипченко, М. Дригус, Н. Зу-
балій, С. Дрозденко, Н. Пророк та ін. Зокрема, 
розкриті структурні, змістовні та динамічні ха-
рактеристики мотивів учіння дітей шестирічно-
го віку, особливості та тенденції розвитку став-
лення до учіння у молодших школярів з різною 
успішністю, умови цілеспрямованого формуван-
ня позитивної мотивації учіння. 

Психологічні дослідження онтогенезу мотива-
ції (С. Канюк, Т. Марютіна, С. Москвичов, Л. Бо-
жович, Є. Ільїн, В. Шадриков) дали змогу виділи-
ти групи мотивів, які лежать в основі здійснення 
учбової діяльності. Формування мотивації учіння 
через організацію діяльності стало предметом 
вивчення в руслі досліджень під керівництвом 
П. Гальперіна, В. Давидова, Н. Тализіної, Д. Ель-

коніна. Виникнення феномену «мотиваційного ва-
кууму» наприкінці початкової школи доводиться 
у роботах М. Алексєєвої, О. Дусавицького, О. Ки-
ричук, М. Матюхіної, А. Маркової, В. Мерліна, 
В. Моргуна.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Та все ж залишилося ще 
багато невисвітлених аспектів даної проблеми.  
Не до кінця з’ясованим залишається місце моти-
вів учіння серед інших психологічних і соціаль-
но-педагогічних детермінант, динаміка розвитку 
різних категорій мотивів упродовж початкової 
ланки школи та її вплив на навчальну успіш-
ність молодшого школяра.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розгляд особливостей розвитку та динаміки 
мотивів учбової діяльності молодших школярів.

Виклад основного матеріалу. Зі вступом дити-
ни до школи докорінно змінюється її об’єктивне 
становище в суспільстві та конкретні взаємо-
відносини з навколишнім середовищем. Учбова 
діяльність висуває до неї нові, складні вимоги, 
пов’язані з виконанням нових обов’язків. В ас-
пекті цих вимог перебудовується весь перебіг 
життя дитини, який уже визначається вимогами 
школи, учителя, специфікою учбової діяльності. 
Водночас відбуваються зміни загальної спрямо-
ваності особистості дитини, а отже, і значення 
основних мотивів діяльності.

Мотивація учбової діяльності у школярів не 
є постійною, а має свої вікові особливості. На по-
чатковому етапі шкільного навчання провідною 
є мотивація вступу до школи. Сам факт вступу 
підносить дитину на новий щабель в її житті – 
у неї з’являються нові обов’язки, своє шкільне 
життя. Усе це відіграє роль у формуванні пози-
тивного ставлення до навчання і є джерелом по-
вноцінних соціальних мотивів учбової діяльності.

Якщо простежити загальну динаміку мотивів 
учбової діяльності учнів початкової школи, то ви-
являється наступне. За даними досліджень Л. Бо-
жович, Л. Славіної, Г. Щукіної, на перших порах 
навчання певну спонукальну силу для 6-7-річних 
учнів мають деякі зовнішні аспекти шкільно-
го життя та інтерес до школи, який має загаль-
ний характер. Дітям цікава будь-яка активність, 
пов’язана з атрибутивними характеристиками 
шкільного життя. Їм подобається відвідувати при-
міщення школи, шкільна форма, подобається но-
сити портфель, сидіти за партою, мати підруч-
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ники, а також сама шкільна ситуація: наявність 
учителя і учнів, клас з його атрибутикою, дзво-
ники. Велике значення для них має вчитель, який 
є носієм усіх суспільних вимог, що повинні ви-
конувати учні. Лише після цього формується за-
цікавленість процесом, змістом учіння, а ще пізні-
ше – способами здобуття знань [2, с. 20].

Потребами, які спонукають дитину до школи, 
може бути престиж (підвищення свого соціаль-
ного статусу), прагнення до дорослості, бажання 
стати «як усі», не відставати у виконанні соціаль-
них ролей від своїх ровесників. Про сформовану 
мотиваційну готовність дошкільників до шкіль-
ного навчання свідчить їх ставлення до навчання 
як до серйозної суспільно важливої діяльності, 
готовність виконувати всі вимоги дорослих, зрос-
таючий інтерес до навколишньої дійсності, праг-
нення вчитися «читати і писати» та оволодівати 
новими знаннями і вміннями.

Широко відомо, що до кінця дошкільного ди-
тинства у майбутнього учня складається досить 
стійка мотивація до здійснення учбової діяльнос-
ті. Психологи (Л. Божович, Л. Славіна, Г. Щукіна) 
визначають це новоутворення як «внутрішню по-
зицію школяра». Вона полягає у потребі дитини 
відвідувати школу, зайняти нову позицію серед 
оточуючих. Отже, метою відвідування школи 
може бути як навчання, так і відвідування школи 
задля виконання ролі учня, школяра.

Своєрідність мотивації у молодших школярів 
проявляється у їх готовності беззаперечно ви-
конувати всі вимоги вчителя. За даними дослід-
жень, учні початкових класів, особливо 1-2 кла-
сів, розглядають учбову діяльність як суспільно 
важливу і необхідну. Їм подобається виконувати 
завдання класовода, отримувати оцінки. Дослід-
ження свідчать, що маленьким школярам вза-
галі не подобається, коли їм не задають уроків, 
не дають конкретних завдань. Це пояснюється 
тим, що в таких випадках порушується погляд 
учнів 1-2 класів на навчання як на серйозну 
і обов’язкову діяльність.

Значну мотиваційну роль відіграють і одер-
жувані учнями оцінки. На початкових етапах 
нав чання вони сприймаються учнями як оцінки 
за їх старання та ті зусилля, яких вони доклали, 
а не за якість виконаної роботи. 

Як показали результати досліджень, не всі 
мотиви однаково усвідомлюються молодшими 
школярами. До слабо усвідомлюваних відносять 
мотиви обов’язку і відповідальності, престижу, 
хоча саме вони реально спонукають до навчання. 
Недостатньо розвинена воля не дає можливості 
молодшим школярам довго утримувати енергію 
сформованого наміру. Тому перед ними треба 
ставити не складні і віддалені цілі, а лише не-
великі і близькі.

При вивченні мотивів учіння науковцям важ-
ливо одержати від школярів відповіді на запи-
тання: «Що спонукає учня до даної конкретної 
учбової діяльності?», «Яке ставлення учня до ви-
конання навчального завдання?».

Як зазначає О. Скрипченко, першокласнику 
подобається вчитися, читати, писати, лічити. Його 
цікавлять оповідання про подвиги людей, історич-
ні події, про явища природи, життя тварин, робо-
ту промислових підприємств. У процесі навчання 
інтереси дитини збагачуються й диференціюють-

ся. У багатьох дітей навчальна активність спо-
нукається інтересом до самого процесу навчання 
та його результатів, виступаючи для них як са-
моціль. Іноді на перший план виступає прагнен-
ня учня за допомогою навчання здобути особисту 
перевагу в класі. Передбачення успіху, прагнення 
уникнути невдач в учінні й пов’язаного з цим при-
ниження перед іншими дітьми є для деяких учнів 
сильним мотивом їх учбової діяльності. 

У деяких першокласників мотиви учіння 
пов’язані з привабливістю самого шкільного на-
вчання. Для багатьох першокласників іноді біль-
ше значення відіграє переживання самої участі 
в процесі учіння, ніж усвідомлення результату 
учбових дій (нові знання, уміння). Тут переважа-
ють ще ігрові мотиви, хоча спонукають вони до 
учбових дій. 

Упродовж навчання в молодших класах у мо-
тивації школярів відбуваються певні зміни. Вони 
помічаються уже в 2 класі і особливо помітні 
в учнів 3 класу. Ці зміни простежуються за кіль-
кістю і якістю тих відповідей, які школярі дають 
на запитання «Для чого ти вчишся у школі?». 
Учні 1 класу, як правило, наводять один або два 
аргументи, які вказують на причину або мету 
навчання в школі. Першокласники відповідають 
коротко: «Щоб бути грамотним», «Навчитись чи-
тати, писати» і т.ін. Їхні відповіді – це, здебіль-
шого, засвоєні дітьми вказівки, настановлення, 
судження дорослих, побажання батьків.

Учні других класів здебільшого відповідають 
повніше і свідоміше: «Усі діти, такі, як я, повинні 
вчитися», «Треба вчитися, так мені мама сказа-
ла», «Щоб навчитися писати, рахувати», «Щоб 
перейти в третій клас» і т.д. Усі ці висловлювання 
добре ілюструють домінуючу роль так званих зо-
внішніх мотивів. Тут учіння є засобом досягнен-
ня якихось цілей за межами учбової діяльності  
(наприклад, задоволення соціальної потреби в са-
моствердженні). Серед мотивів, що складають 
цю групу, розрізняють широкі соціальні мотиви 
учбової діяльності, які пов’язані з розумінням  
(на доступному для дітей даного віку рівні) 
суспільної ролі школяра, його громадського 
обов’язку, а також вузькі особисті мотиви – за-
доволення самолюбства, почуття власної гідності, 
намагання будь-що відзначитися в колективі од-
нолітків (М. Алєксєєва, Л. Божович, С. Мусатов).

Розвивається і друга група мотивів учіння 
молодших школярів – це так звані внутрішні 
мотиви учіння, які характерні для діяльності, 
спрямованої на здобуття знань, оволодіння необ-
хідними для цього способами дій. Тут школярів 
приваблює сам процес учіння – вони дістають 
задоволення від того, що долають труднощі, які 
виникають під час розв'язання учбових задач. 

Деяким учням початкових класів властивий 
недостатній рівень розумової активності (що 
є наслідком багатьох причин, насамперед неадек-
ватних методів активізації мисленої діяльності), 
він стримує повноцінне формування у них учбо-
во-пізнавального інтересу, здатного мотивувати 
стале позитивне ставлення до процесу засвоєння 
знань. Таким дітям у 2 і 3 класах більш властиві 
мотиви обов’язку, престижу, ніж інтерес до зміс-
ту навчальних предметів [1, с. 318]. 

Було з’ясовано, що при мотивах, які не пов’язані 
безпосередньо зі змістом навчання (бажання одер-
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жати хорошу оцінку, заслужити схвалення батьків 
тощо), результати навчання не досить високі. За 
цього найкращі умови для формування в школярів 
пізнавальних інтересів та інших мотивів, які відпо-
відають об’єктивному змісту навчання, створюють-
ся там, де їхня учбова діяльність спрямована не до 
запам’ятовування готових даних і висновків, а до 
активних пошуків відповідей на поставлені перед 
ними запитання, до самостійного розв’язання до-
ступних для них проблем і подолання труднощів, 
що виникають за цього [3, с. 15].

Успіх будь-якої діяльності залежить не лише 
від здібностей і знань, а й від мотивації, тобто від 
прагнень самостверджуватися, досягати високих 
результатів. Адже що виший рівень мотивації, 
то більше чинників спонукають дитину до діяль-
ності, то більших результатів вона може досягти.

Кожен учитель хоче, щоб його учні добре на-
вчалися, з інтересом і бажанням ходили до шко-
ли. У цьому зацікавлені і батьки учнів. Але часом 
учителям і батькам доводиться з жалем конста-
тувати: «Не хоче вчитися», «Міг би добре навча-
тися, але не має бажання». Це свідчить про те, 
що в учня не сформувалися потреби в знаннях, 
немає інтересу до навчання.

На сучасному рівні психологічної науки ми не 
можемо просто констатувати, що учень не хоче 
вчитися. Необхідно з’ясувати, чому саме він не 
хоче вчитися, які сторони мотивації в нього не 
сформовані, у якому випадку він не хоче вчи-
тися, чи це ми, дорослі, не навчили його так ор-
ганізовувати свою поведінку, щоб мотивація до 
навчання з’явилася. Тому перед школою стоїть 
завдання – розвинути в дитини позитивну моти-
вацію до навчальної діяльності.

Адже для того, аби учень по-справжньому 
включався в роботу, потрібно, щоб завдання, 
які ставляться перед ним під час навчальної ді-
яльності, були не тільки зрозумілі, а й прийняті 
школярем, тобто були для нього значущі.

Відомо, що розвиток мотивів навчання відбува-
ється: через засвоєння учнями суспільного змісту 
навчання, або через саму учбову діяльність шко-
ляра, що має чимось його зацікавити. Головне зав-
дання вчителя полягає в тому, щоб з одного боку, 
донести до свідомості дитини ті мотиви, що сус-
пільно незначущі, але мають досить високий рі-
вень дієвості. Прикладом може бути бажання одер-
жувати гарні оцінки. Учневі необхідно допомогти 
усвідомити об’єктивний зв’язок оцінки з рівнем 
знань та вмінь і в такий спосіб поступово підійти до 
мотивації, пов’язаної з бажанням досягати їх висо-
кого рівня. Це, у свою чергу, має усвідомлюватися 
дітьми як необхідна умова їхньої корисної суспіль-
ству діяльності. З іншого боку, необхідно підвищи-
ти дієвість мотивів, що усвідомлюються як важли-
ві, але реально на їхню поведінку не впливають. 

Поступово для дітей розкривається і змістовий 
бік учіння. Учні 3-4 класів уже мають чітко ви-
явлений інтерес до змісту навчальних предметів, 
до читання літератури за певною тематикою. Не 
випадково М. Матюхіна зазначала: «Особливість 
мотиву... полягає в тому, що він безпосередньо 
пов’язаний зі змістом, особистісною значущістю 
цієї діяльності; якщо змінюється мотив, те, заради 
чого учень вчиться, то це принципово перебудо-
вує й зміст усієї його учбової діяльності» [4, с. 43].

В учнів 3 і особливо 4 класів на перше місце 
висувається інтерес до окремих фактів, явищ, по-
дій, тобто до змістової сторони навчальних пред-
метів. Навчання перетворюється для них у засіб 
пізнання дійсності. Поряд з цим поглиблюється 
інтерес до розумової діяльності, що виявляється 
у прагненні робити самостійні висновки, самим 
розбиратися у навколишній дійсності, аналізува-
ти її у доступних для дітей цього віку формах, 
виникають інтелектуальні почуття: радість від 
успіху в пізнанні нового, сумнівів, задоволення 
від розумового напруження, які при вмілому ке-
рівництві вчителя і відповідних методах навчан-
ня стають стійкими мотивами учбової діяльності.

Мотиваційна сфера молодшого школяра змі-
нюється, збагачується її спектр. У такий спосіб 
у дітей в 3-4 класах виникають уже власне пізна-
вальні інтереси. Розуміння соціальної значущості 
навчання наприкінці початкової школи має бути 
підкріплене інтересом до його змісту, до способів 
здобуття знань. Ці інтереси поряд з прагненням 
жити в колективі, посісти в ньому належне місце 
стають важливими мотивами учіння.

Висновки і пропозиції. Мотиваційна сфера 
в молодшому шкільному віці істотно перебудову-
ється: загальна пізнавальна і соціальна спрямо-
ваність дошкільника конкретизується в «позиції 
школяра» – прагненні відвідувати школу, потім 
ця позиція задовольняється і повинна бути зміне-
на учбово-пізнавальними мотивами і більш зріли-
ми формами соціальних мотивів. До кінця молод-
шого шкільного віку в учнів необхідно сформувати 
стійкий учбово-пізнавальний мотив – інтерес не 
тільки до нових знань, а саме до способів їх здо-
буття. Формування цих нових рівнів мотивації 
становить істотний резерв виховання позитивного 
ставлення до навчання в даному віці.

Слід зазначити, що мотивація має багато сторін, 
які змінюються і співвідносяться (суспільні ідеа-
ли, зміст навчання, мотиви, мета, емоції, інтереси). 
Тому становлення мотивації – це не просто збіль-
шення позитивного чи негативного ставлення до 
навчання, а й ускладнення структури мотиваційної 
сфери та спонукань, що входять до неї, встановлен-
ня більш зрілих, іноді суперечливих взаємозв’язків 
між ними. Ці окремі сторони мотиваційної сфери 
мають стати об’єктом керування вчителя.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ДИНАМИКИ МОТИВОВ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Эффективность учебной деятельности напрямую зависит от мотивов, побуждающих ученика к актив-
ности и определяют ее направленность. Будучи неотъемлемым компонентом учения, мотивация ока-
зывает влияние как на ход, так и на эффективность деятельности школьников. Учебная деятельность 
ребенка стимулируется не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, которые пере-
плетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении между собой. В статье рас-
смотрены группы мотивов учения младшего школьника. Проанализирована динамика мотивов учебной 
деятельности младших школьников.
Ключевые слова: мотивы, учебная деятельность, младшие школьники, учения, мотивационная сфера.
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FEATURES OF DEVELOPMENT AND DYNAMICS OF MOTIVES  
OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNGER PUPILS

Summary 
Effectiveness of educational activity directly depends on the motives, which stimulate the student to the ac-
tivity and determine its orientation. Being an integral part of learning, motivation affects on the course 
and on the performance of pupils. The educational activity of the child is stimulated not by one motive, 
but by a system of various intertwined motives that complement each other, and are in a certain corre-
lation with each other. The groups of motives of studying of the junior pupil are considered in the article. 
The dynamics of motives of educational activity of junior pupils is analyzed.
Keywords: motives, educational activity, younger pupils, studying, motivational sphere.


