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Мотивація є однією з фундаментальних про-блем як вітчизняної, так і зарубіжної психології. Її значущість для розробки сучасної психології пов’язана з аналізом джерел активності людини, спонукальних сил її діяльності, поведінки. Від-повідь на запитання, що спонукає людину до діяльності, який мотив, заради чого вона її здійс-нює, є основою її адекватної інтерпретації. У найзагальнішому плані мотив – це те, що визна-чає, стимулює, спонукає людину до здійснення якоїсь дії, включену до діяльності, що визнача-ється цим мотивом.  Учбова діяльність через свою специфіку має об’єктивну складність, оскільки учень постійно освоює те, чого він раніше не знав, чим не воло-дів, стикаючись при цьому, природньо, з числен-ними труднощами. Особливої гостроти ця про-блема набуває у молодшому шкільному віці. Це пов’язано з тим, що молодший школяр тільки поринає в атмосферу шкільного життя, учбова діяльність висуває до нього такі вимоги, яких не було на попередніх етапах його розвитку. Тому, зустрічаючись з труднощами, не всі молодші школярі через свої особисті та інтелектуальні особливості здатні їх подолати, що і породжує різнопланові внутрішньо особисті протиріччя, які, як правило, дітьми не усвідомлюються. Пра-вильна мотивація до навчання сприяє підвищен-ню рівня успішності.  У книжці «Серце віддаю дітям» В. О. Сухом-линський, звертаючись до вчителів, писав: «Не забувайте, що ґрунт, на якому будується ваша педагогічна майстерність, – у самій дитині, в її ставленні до знань і до вас, учителю. Це – бажан-ня вчитися, натхнення, готовність до подолання труднощів. Дбайливо збагачуйте цей ґрунт, без нього немає школи» [7, с. 218].  
Метою нашого дослідження є аналіз й уза-гальнення поглядів учених на явище мотивації; визначення особливостей мотивації учбової дія-льності у молодшому шкільному віці.  Мотиваційному аспекту навчання уже порів-няно давно приділяли велику увагу в психологі-

чній і педагогічній літературі (С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, Л. І. Божович, О. Г. Ковальов, Г. С. Костюк, В. О. Сухомлинський, І. О. Синиця та ін.).  Починаючи з 30-х років XX ст. з’являються і виділяються спеціальні концепції мотивації. Од-нією з перших таких концепцій стала теорія мо-тивації, запропонована К. Левіном.  Згідно концепції О. М. Леонтьєва, мотивацій-на сфера людини, як і інші її психологічні особ-ливості, має свої джерела у практичній діяльнос-ті. У самій діяльності можна виявити ті складові, які відповідають елементам мотиваційної сфе-ри, функціонально і генетично пов’язані з ними. Поведінці у цілому, наприклад, відповідають потреби людини. Таким чином, між структурою діяльності і будовою мотиваційної сфери люди-ни існують відношення ізоморфізму, тобто взає-мної відповідності [3].  Досліджуючи відношення школярів до на-вчання, Л. І. Божович встановила, що одним з найважливіших моментів, що розкривають пси-хічну сутність цього, є та сукупність мотивів, яка визначає учбову діяльність школярів. Нею зроб-лено висновок про те, що проблема формування стійкості особистості є, передусім, проблемою становлення соціальних за своїм походженням і моральних за змістом мотивів поведінки. У дос-лідженнях, проведених під керівництвом Л. І. Бо-жович, встановлено, що у дітей до 6 років вини-кає тяга до школи, бажання вчитися. Необхідно прагнути, щоб бажання вчитися стало основним мотивом, а вступ до школи виступав як умова реалізації першого. Дітей приваблює навчання як серйозна діяльність, яка приводить до певно-го результату. Батькам необхідно якомога біль-ше уваги приділяти формуванню мотиваційної сфери, як шляху готовності до школи, розвитку пізнавальної потреби [1].  С. Л. Рубінштейн виділяє важливі складові мотивації діяльності, а саме: очікування успіху та передбачення перспективи. Він вважає, що оскільки мотивування пов’язано з предметом 
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діяльності, то мотивацію людини необхідно роз-глядати залежно від виду самої діяльності [6].  У теорії мотивації А. Маслоу відзначається прагнення індивіда до безперервного розвитку як провідний мотив. Мотиви визначаються пот-ребами, які мають декілька рівнів: від біологіч-них потреб до потреб самоактуалізації. Поведін-ка залежить від потреб і здібностей, і визнача-ється внутрішніми і зовнішніми мотивами [4].  Таким чином, серед зарубіжних і вітчизняних психологів існує декілька тлумачень сутності мотивів, їх усвідомленості, їх місця у структурі особистості.  Експериментальна робота по дослідженню особливостей мотивації молодших школярів проводилась на базі Летичівського НВК – ліцею №1 смт. Летичів Хмельницької області. Експери-ментальним став 2 клас у складі 29 осіб.  Для дослідження проводились такі методики:  
Методика «Направленість на одержання 

знань» (розроблена Є. П. Ільїним та Н. А. Кудря-ковою) спрямована на виявлення у молодших школярів направленості на здобуття знань. Ця методика проводилася з дітьми у формі тесту-вання. У зміст питань анкетування входили кри-терії спрямованості на отримання знань та мо-тивації до навчання.  Отже, після анкетування учні розподілилися за трьома рівнями, відносно направленості на одержання знань.  

З цього можна зробити висновок, що більша половина учнів (59%) з високим рівнем мотива-ції і учбової активності. Учні добросовісно вико-нують доручення і вказівки вчителя. Вчитель є для них авторитетом. Менша частина учнів (41%) мають середній рівень мотивації до на-вчання. До школи ходять з мотивацією не на уч-бову діяльність.  
Методика «Вивчення відношення до на-

вчання» (розроблена Г. Н. Казанцевою) призна-чена для якісного аналізу мотивів навчання. Уч-ням було задано питання: «Чому ти, взагалі, на-вчаєшся?», і було запропоновано 15 тверджень. Учень мав обрати твердження, які найбільш пра-вдиво відповідають його відповіді на питання (наприклад, «це мій борг»; «хочу бути грамот-

ним»; «хочу бути корисним громадянином»). Залежно від того, які твердження учень обрав, визначалась мотивація до навчання: зовнішня мотивація до навчання або внутрішня мотивація до навчання.  

Рис. 1. Розподіл учнів за типами тверджень  З діаграми видно, що твердження 2 і 7 учні обирали найчастіше, а твердження 9 та 14 оби-рали найменше. Також проаналізувавши дані діаграми, ми дійшли до висновку, що в учнів пе-реважає зовнішня мотивація до навчання – ос-нована на заохоченнях, покараннях та інших видах стимуляції.  Ми можемо зробити висновок, що у класі на-вчається більша кількість дітей з високою моти-вацією навчальної діяльності – високий пізнава-льний мотив, прагнення найбільш успішно ви-конувати всі шкільні вимоги, що пред’являють-ся, чітко слідують усім вказівкам учителя, доб-росовісні і відповідальні, сильно переживають, якщо отримують незадовільні оцінки; перева-жає направленість на отримання оцінок, а не знань; більш виражена зовнішня мотивація до навчання – заснована на заохоченнях, покаран-нях та інших видах стимуляції. Загалом можна зробити висновок, що діти до школи ходять охо-че, прагнуть учитися, проте не прагнуть отриму-вати знання, роблять акцент на гарних оцінках і схваленні вчителем їх.  
Методика «Визначення мотивів навчан-

ня» (розробка М. Р. Гінзбурга) призначена для виявлення найбільш характерних мотивів на-вчання молодших школярів. У методиці предста-влено такі мотиви: зовнішній, навчальний, ігро-вий, позиційний, соціальний, спрямованість на оцінку.  Розрізняють внутрішні або пізнавальні моти-ви учіння, що характеризуються потребою в ін-телектуальній активності, пізнавальним інте-ресом; і зовнішні або соціальні, котрі виявля-ються у бажанні займатися суспільно значущою діяльністю, у ставленні до вчителя як до пред-ставника суспільства, авторитет якого є бездо-ганним.  

Б а б а я н  Ю .  О . ,  М а т е н к о  Ю .  О .  
Формування  мотиваційної сфери у молодших школярів  

Рівень  мотивації Кількість  учнів Відсоток  учнів, % Високий 17 59 Середній 12 41 Низький 0 0 
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Сформованість пізнавального мотиву у дити-ни – це внутрішня позитивна спрямованість ди-тини на школу як на власне навчальний заклад – найважливіша передумова благополучного вхо-дження її у навчальну дійсність, тобто прийнят-тя нею відповідних шкільних вимог і повноцін-ного включення у навчальний процес.  Обстеження проводилось строго індивідуаль-но. В основу методики покладено принцип «пер-соніфікації» мотивів. Дитині зачитується опові-дання, у якому кожний з мотивів сприймається як особистісна позиція одного з персонажів опо-відання.  Після прочитання кожного абзацу (оповідан-ня) перед дитиною викладається схематичний, відповідний до змісту малюнок, що слугує зовні-шньою опорою для запам’ятовування. Малюнки повинні бути на окремих картках з картону (10x10 см). На зворотній стороні карток повинен бути зазначено номер абзацу з вказівкою відпо-відного мотиву: № 1 – зовнішній; № 2 – навчаль-ний; № 3 – ігровий; № 4 – позиційний; № 5 – со-ціальний; № 6 – мотив оцінки.  Після прочитання оповідань психолог задає дитині такі запитання: Хто, по-твоєму, з них пра-вий? Чому? З ким із них ти хотів би разом грати-ся? Чому? З ким із них ти хотів би разом вчити-ся? Чому?  Залежно від відповідей дитини визначається найбільш характерний для навчання мотив. Аналіз та інтерпретацію даних, отриманих за допомогою цієї методики, можна проводити за такими параметрами: 1) виявлені мотиви навчання («зовнішні», «навчальні», «ігрові», «позиційні», «соціаль-ні», «оцінки»); 2) обґрунтованість вибору (аналіз відповідей дитини на запитання «Чому?»); 3) аналіз «відкидань» (відповіді на четверте питання). Найчастіше виявляються наступні комбінації мотивів: 
– стійке домінування «навчального» моти-ву (всі три вибори);  
– стійке домінування «соціального» моти-ву» (всі три вибори); 
– стійке домінування мотиву-оцінки (всі три вибори); 
– сполучення «соціального» і «навчально-го» мотивів; 
– сполучення «соціального» і «навчально-го» мотивів або того й іншого мотиву з мотивом-оцінкою; 
– сполучення, що включають «позиційний» мотив (є присутнім хоча б в одному виборі).  Результати тестування молодших школярів представлено на рис. 2.  

Рис. 2. Домінування мотивів у молодших школярів  З гістограми видно, що молодші школярі най-частіше обирають мотив оцінки – 42 %. Такі учні вчаться для того, щоб отримувати оцінку і тим самим задовольняти свої зовнішньо замотивова-ні потреби. Зовнішніми мотивами можуть висту-пати батьки, вчителі, однолітки, небажання гір-ше виглядати на фоні інших учнів, з точки зору оцінок.  Друге місце за рейтингом зайняв навчальний мотив, він набрав 22% виборів дітей. Характери-зує направленість на здобуття знань. Такі учні замотивовані на учбову діяльність. Для таких школярів важливіше знання, вміння, накопичен-ня досвіду, зацікавленість у навчанні. Низький процент виборів може свідчити про недостатню сформованість в учнів початкових класів потреби у пізнанні нового, розширенні здобутих знань.  Третє місце у позиційного мотиву, який по-в’язаний з прагненням зайняти нове становище у стосунках з оточуючими – 16 % всіх досліджу-ваних.  Мало виражений соціальний мотив, заснова-ний на розумінні суспільної необхідності на-вчання – лише 4 % вказали на нього.  Справжня мотиваційна готовність зумовлю-ється пізнавальною спрямованістю учня, яка розвивається на основі притаманної дітям допи-тливості, набуваючи характерних рис перших пізнавальних інтересів. Якщо ж пізнавальна ак-тивність несформована, дитину приваблюють різноманітні другорядні мотиви, пов’язані зі сприйняттям школи як місця для розваг, і дити-на виявляється неспроможною взяти на себе обов’язки учня.  
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З отриманих даних робимо такі висновки, що у молодших школярів переважає мотив на оцін-ку – 42 %, що свідчить про те, що більшість дітей цікавляться оцінкою більше, ніж власне навчан-ням, тобто отриманням знань. Такі учні вчаться для того, щоб отримувати оцінку і тим самим задовольняти свої зовнішньо замотивовані пот-реби. Також присутній навчальний мотив до шкільного життя у 22% дітей молодшого шкіль-ного віку, що свідчить про начальний рівень фо-рмування навчальної орієнтації. На третьому місці знаходиться позиційний мотив – 16 % ді-тей. Ці досліджувані характеризуються прагнен-ням ходити і навчатися у школі для того, щоб зайняти нову позицію у стосунках з оточуючи-ми. Зовнішній мотив, дія якого обумовлена від-чуттям боргу, обов’язку перед батьками виявив-ся у 12 % школярів.  Результати емпіричного дослідження дозво-ляють зробити висновок про те, що сформова-ність мотивації учбової діяльності молодших школярів знаходиться на недостатньо розвине-ному рівні, а це, у свою чергу, ускладнює розви-ток позитивної навчальної орієнтації.  У класі вчиться більша кількість дітей з висо-кою мотивацією навчальної діяльності: високий пізнавальний мотив, прагнення найбільш успіш-но виконувати всі шкільні вимоги, що пред’яв-ляються, чітко слідують усім вказівкам учителя, добросовісні і відповідальні, сильно пережива-ють, якщо отримують незадовільні оцінки.  Також переважає направленість на отриман-ня оцінок, а не знань; більш виражена зовнішня мотивація до навчання, заснована на заохочен-

нях, покараннях та інших видах стимуляції. Та-кий рівень мотивації навчання може призвести до значних труднощів у навчанні, відносинах з учителями та оточуючими.  Підводячи підсумок, можемо сказати, що фор-мування мотивів навчання і позитивного відно-шення до школи є однією з найважливіших за-дач педагогічного колективу і сім’ї у підготовці дітей до школи. Як зауважила Л. І. Божович, най-більш значущим для успішності у навчанні є ро-звиток мотиваційної сфери дитини, яку потріб-но формувати й удосконалювати спільними зу-силлями з батьками, педагогами та вихователя-ми [1].  Перспективи подальших досліджень відкри-вають можливість для інтеграції існуючих тео-ретичних підходів до розуміння умов розвитку мотиваційної сфери молодших школярів у про-цесі учбової діяльності.  
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