
 

 

Рекомендації щодо формування мотивації до навчання 
Найзначущішим, найдієвішим і найефективнішим внутрішнім стимулом є 

прагнення до пізнання нового, що ґрунтується винятково на інтересі до 

предмета пізнання. 

Якщо за можливості вибору певного навчального предмета дитина не 

обирає той предмет, який обрала більшість її друзів, а йде на урок, який їй 

самій цікавий, то таким чином вона демонструє яскравий приклад внутрішньо 

вмотивованої поведінки. 

 

  

Яка ж мотивація до навчання є кращою? 

Процес формування навчальної діяльності набуває ряду специфічних 

особливостей відповідно до певного вікового періоду. 

В початковій школі дитина може досить успішно вчитися, орієнтуючись на 

оцінку вчителя або думку батьків. Якщо домінуючим мотивом у цьому віці у 

більшості дітей є прагнення зробити приємність дорослому, що є авторитетним 

для дитини, порадувати його своїми успіхами або небажання вислуховувати 

докори, то в старших класах вплив такого мотиву втрачає свою актуальність. 

На перший план виходить прагнення бути кращим або хоча б не гіршим за 

інших. 

Звичайно, і такі мотиви мають місце, але вони не повинні бути 

основними, визначальними в навчальній діяльності дитини. Такі мотиви мають 

відігравати вторинні, допоміжні ролі, надаючи шкільному життю учня 

яскравості, привабливості. Умовою успішного навчання все ж є мотивація, 



котра спонукає дитину до певної діяльності з метою розширення й поглиблення 

своїх знань, підвищення впевненості та незалежності від зовнішніх факторів. 

  

Яким чином можна сприяти формуванню   внутрішньої мотивації в 

межах навчального процесу? 

Як уже зазначалося, внутрішня мотивація є важливою умовою успішного 

навчання. Але як бути, якщо вона відсутня, а єдиним привабливим моментом 

шкільного життя є довгоочікувана перерва або весела прогулянка? Багато хто з 

учителів вважає, що, сформувавши у дитини «необхідний» мотив, можна 

домогтися високих результатів і таким чином вирішити багато навчальних 

проблем. Важлива роль і вплив учителя в початковій школі є беззаперечними. І 

все ж уявлення про те, що можна ззовні сформувати мотив, є помилковим. 

«Мотив - складне психологічне утворення, яке має вибудувати сам суб'єкт» 

(Є.Ільїн). Учитель може лише сприяти цьому процесу. Для цього як вчителям, 

так і батькам необхідно дотримуватися таких вимог: 

1. За можливості скасувати нагороди і призи за правильно виконанні 

завдання, обмежуючись лише оціюванням та похвалою. 

2. Якомога менше використовувати на уроках ситуацію змагання. Краще 

привчати дитину до аналізу і порівняння своїх особистих результатів та 

досягнень. Ситуацію змагання можна переключити на ігрові види діяльності. 

3. Намагатися не нав'язувати навчальної мети «зверху». Спільна робота з 

дитиною стосовно вироблення мети і завдань може виявитися значно 

ефективнішою. 

4. Необхідно пам'ятати й пре те, що покарання за неправильне вирішення 

навчальних завдань є найостаннішим і найменш ефективним заходом, який 

завжди викликає негативні емоції й негативно впливає на ставлення дитини до 

навчання. 

5. Намагатися уникати встановлення часових обмежень там, де це 

можливо, тому що це не лише пригнічує розвиток творчості, а й перешкоджає 

розвиту внутрішньої мотивації. 

6. Стежити за тим, щоб навчальні завдання не лише відповідали віковим 

обмеженням, а й мали рівень оптимальної складності (посильні завдання), 

сприяли виявленню майстерності та компетентності дитини. Регулювати рівень 

складності завдань, щоразу підвищуючи її. (створення ситуації успіху) 

7. Надавати дитині право вибору навчального завдання, не обмежуючи 

при цьому її свободи. 

8. Бажано підбирати навчальні завдання з елементом новизни та 

непередбачуваності, що сприяє формуванню внутрішнього інтересу під час його 

виконання. 

9. І на завершення хотілося б нагадати, що підвищення пізнавальної 

активності, успішне засвоєння навчальної програми, вищий рівень освоєння 



теоретичного матеріалу стає неможливим у ситуації, коли будь-які стимули, що 

не стосуються навчання, стають основними. 

  

1. Навчання, яке ґрунтується на внутрішній зацікавленості, буде значно 

успішнішим, тому що при наявності такої зацікавленості дитина здатна 

працювати довше без будь-яких зовнішніх підкріплень. Водночас переважання 

зовнішньої мотивації сприяє зниженню пізнавальної активності. Тому досить 

часто при зникненні зовнішніх стимулів дитина втрачає інтерес до навчання. 

2. Школярі, яких приваблює насамперед інтерес до самого процесу 

навчання, схильні обирати складніші завдання, що позитивно впливає на 

розвиток їхніх пізнавальних процесів. 

Учні із зовнішньою мотивацією, як правило, не одержують задоволення 

від подолання труднощів під час вирішення навчальних завдань. Тому такі діти 

обирають простіші завдання й виконують лише те, що необхідно для одержання 

підкріплення. В умовах школи таким підкріпленням найчастіше є оцінка 

вчителя, вдома - винагорода, подарунок, похвала. 

     3. Відсутність внутрішнього стимулу сприяє зростанню напруження, 

зменшенню спонтанності, що справляє пригнічуючу дію на креативність дитини, 

тоді як наявність внутрішніх мотивацій сприяє виявленню безпосередності, 

оригінальності, зростання креативності та творчості. 

  

Окрім того, перевагою внутрішніх навчальних мотивів є: 

*   - позитивний вплив на вирішення творчих завдань, що не мають 

чіткого алгоритму вирішення (евристичний метод); 

*   - емоційне задоволення від виконання завдання, подолання труднощів 

під час вирішення навчальних завдань, що викликають позитивні емоції і 

ґрунтуються насамперед на внутрішньому інтересі; 

*   - підвищення самоповаги дитини, її самооцінки. 

У результаті проведення ряду досліджень вчені дійшли висновку, що 

матеріальне заохочення зменшує внутрішню мотивацію. Виходячи з цього, 

можна припустити, що будь-які інші зовнішні стимули теж зменшуватимуть 

внутрішній інтерес до діяльності. Цей висновок було зроблено Е.ДІсі. Аналогічні 

дослідження проводили й інші автори, які вивчали вплив на внутрішню 

мотивацію таких факторів, як: уникання покарання; призначення терміну 

закінчення діяльності; нав'язування мети; ситуація змагання. 

Отже, можна дійти висновку: ті умови оточення, які наділяють людину 

свободою вибору, дозволяють їй почуватися самодостатньою, внаслідок чого 

формується внутрішня мотивація. 

Відповідно до теорії компетентності, важливою потребою є прагнення 

майстерності. Чим більше навчальне завдання дозволяє дитині почуватися 

компетентною та ефективною, тим вищою в неї буде внутрішня мотивація до 

певного виду діяльності. 



Важливе місце в цьому питанні належить характеру навчальної 

діяльності. Вона має бути оптимальною за рівнем складності. Якщо перед 

дитиною стоїть надто просте завдання, воно не викличе в неї інтересу і 

внутрішньої мотивації, тому що, якою б компетентною не почувалася дитина, 

надто просте навчальне завдання не дозволить реалізувати їй свою 

майстерність і не дасть змоги почуватися ефективною. 

В дослідженнях З.Шапіро було виявлено, що в умовах вільного вибору 

головоломок студенти віддають перевагу складним завданням, тоді як в умовах 

зовнішнього підкріплення вони обирають простіші, аби підвищити ймовірність 

отримання нагороди. 

Ф.Денер і Є.Лонкі зазначають, що за наявності вибору, діти віддають 

перевагу складним видам активності, які вимагають демонстрації своїх 

здібностей. 

Д.Мак-Маллін і Дж.Стефен виявили: якщо в роботі з головоломками 

щоразу підвищувати їхню складність, то випробувані демонструватимуть 

зростання внутрішньої мотивації за умови, що вони сприяють підвищенню 

почуття компетентності. 

Надто складні навчальні завдання, як і надто прості, негативно 

впливають на формування та зростання внутрішньої мотивації, оскільки не 

дають дитині змоги реалізуватися, виявити ефективність і майстерність у 

виконуваному, внаслідок чого руйнується почуття компетентності, знижується 

самооцінка й самоповага. 

Ще однією важливою умовою зростання внутрішньої мотивації є така 

характеристика навчальних завдань, як новизна і непередбачуваність, що, як 

правило, викликає внутрішній інтерес дитини. 

  

Для підвищення мотивації учнів пропонується: 

 

• забезпечити в учнів відчуття просування вперед, переживання успіху в 

діяльності, для чого необхідно правильно підбирати рівень складності завдань і 

заслужено оцінювати результат діяльності; 

• використовувати всі можливості навчального матеріалу для того, щоб 

зацікавити учнів, ставити проблеми, активізувати самостійне мислення; 

• організувати співробітництво учнів на уроці, взаємодопомогу, позитивне 

ставлення класу до предмета і навчання в цілому; 



• самому правильно формувати стосунки з учнями, бути зацікавленим у 

їхніх успіхах, мати авторитет; 

• бачити індивідуальність кожного учня, мотивувати кожного, спираючись 

на вже наявні в учня мотиви; 

• деяких учнів доводиться змушувати вчитися, постійно заохочувати чи 

карати, залучати батьків для спільного контролю. 

  

Умови формування навчальної мотивації учнів: 

• створення умов для самопізнання; 

• розвиток уміння вступати в діалог з навколишнім світом; 

• удосконалювання способів здобування знань; 

• створення активного пізнавального діяльного середовища; 

• оволодіння контрольно-оцінними діями; 

• застосування методів теоретичного й творчого мислення; 

• формування культури розумової праці. 
 


