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сонця, завжди повертається до людського болю, добра, порядності. І потрійно 

благославен той, у кого розум проникливий і серце людяне.  

Допомагаю дітям переборювати труднощі у навчанні, даю можливість 

відчути радість творчої праці, подумати, спираючись на здобуті знання, знайти 

шлях розв’язання нової задачі. Привчаю розраховувати на свої сили, не 

схилятися перед невдачами чи труднощами, переборювати їх.  

З перших днів навчання у школі привчаю дітей до організованості, 

порядку, формую уміння запитувати, відповідати, зв’язно висловлюватись, 

дотримуватися морально-етичних норм у спілкуванні. 

Моє завдання не тільки дати дітям суму знань, але й навчитися 

спілкуватися, вирішувати проблеми, знаходити вихід з нестандартної ситуації.  

Вважаю, що вчитель має виховувати у дітей такі риси, які будуть необхідні 

у майбутньому, а саме: вміння самостійно і критично мислити, бути творчими, 

вміти окреслювати проблеми і вирішувати їх.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ 

Глобальне удосконалення освітніх процесів, що відбувається сьогодні в 

Україні зумовлює зміни орієнтації в галузі освіти, філософія яких відповідає 

гуманістичній спрямованості, ґрунтується на унікальності кожної особистості, і 

має на меті забезпечення найоптимальнішої адаптації кожного в умовах 

інтенсивної, незалежної інтелектуальної діяльності. Продуктивність будь-якої 

діяльності людини залежить від потреб особистості, рівня домагань, від змісту 

виконуваної діяльності й обумовлюється мотиваційними чинниками, які її 

спрямовують. Успіх у навчально-пізнавальній діяльності залежить від умінь 

дитини здійснювати зворотний зв’язок через самоаналіз у процесі засвоєння 

інформації. Ці уміння нерозривно пов’язані з мотивацією, яка забезпечує 

успішне вирішення навчально-пізнавальних завдань, сприяє становленню 

особистості, яка самостійно вдосконалюється і розвивається. 

Питання мотивації, її структура, межі функціонування, специфіка, 

досліджувалися у різних галузях психології – психології особистості, 

психології регуляції діяльності, саморегуляції, когнітивної психології (О. 

Асмолов, Д. Леонтьєв, А. Маркова, М. Неймарк, J. Atkinson, С. Hull, Е. Lowell, 

D. McClelland, Н. Heckhausen та ін.). У працях вітчизняних і зарубіжних вчених-

класиків знаходять місце два класи мотивів і потреб: внутрішні (пізнавальні) і 

зовнішні (соціальні) (С. Рубінштейн, L. Edward, Е. Deci, R. Ryan). За С. 

Рубінштейном, внутрішні мотиви спонукають бажання дитини до 

саморозвитку, а зовнішні – до уникнення невдач, отримання похвали або мають 
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соціальну спрямованість. У дослідженнях інших вчених мотиваційна складова 

визначена провідним компонентом навчально-пізнавальної діяльності (М. 

Алексєєва, Б. Баєв, Г. Балл, М. Боришевський, Ю. Гільбух, О. Дусавицький, С. 

Максименко, В. Моргун, І. Синиця, О. Скрипченко та ін.). Основи мотивації 

навчання закладаються у дошкільному віці, тому саме цей вік має великі 

резерви формування пізнавальної мотивації. 

Полімотивованість пізнавальної діяльності не виключає наявності 

одночасно і зовнішньої, і внутрішньої мотивації, які взаємопов’язані між 

собою. Аналізуючи особливості мотиваційної сфери в навчально-пізнавальній 

діяльності Л. Божович, М. Неймарк, дійшли висновку, що існує домінуюча 

система мотивів, де провідні мотиви підпорядковують собі всі інші, чим і 

визначають ієрархічну побудову мотиваційної сфери. Як свідчить Л. Божович, 

домінантними можуть бути або внутрішні мотиви, які пов’язані із змістом цієї 

діяльності, або ж широкі соціальні мотиви, які пов’язані з необхідністю дитини 

зайняти певну позицію в системі суспільних відносин. 

Як зазначає О. Леонтьєв, мотивація має дві основні функції – спонукаючу і 

смислоутворюючу, тобто з одного боку вона стимулює самостійність, 

ініціативність і цілеспрямованість в розв’язанні пізнавального завдання, а з 

іншого, – породжує інтерес до діяльності, задоволення від отриманого 

результату, здійснення розумових та вольових зусиль. 

У своїх дослідженнях Л. Божович, О. Запорожець, Л. Венгер, М. Матюхіна 

Л. Славіна, О. Чувалова стверджують, що мотивація формуються на основі 

базових потреб дитини в пізнанні, спілкуванні, творчій самореалізації, які 

задовольняються в пізнавальній діяльності. Автори підкреслюють залежність 

продуктивної навчально-пізнавальної діяльності від рівня розумового розвитку, 

відношення до навчання і домінуючих мотивів в мотиваційній сфері. 

У наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених представлені 

експериментальні дані щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

дітей з особливими освітніми потребами (Т. Власова, Г. Жаренкова, К. 

Лебединська, В. Лубовський, О. Лурія, М. Певзнер, Л. Прохоренко, Т. Сак, У. 

Ульєнкова, С. Chandler, J. Connell, R. Ryan та ін.). Дослідники визначають низку 

чинників, які гальмують становлення продуктивної діяльності, до яких 

відносять: несформованість пізнавальної мотивації (низький рівень інтересу, 

пізнавальних мотивів, невміння сформулювати, запланувати і утримати мету, 

усвідомлено і активно включатися в процес її досягнення), недорозвиток 

самоконтролю (невміння адекватно планувати, оцінювати та коректувати 

результати діяльності), нестабільність емоційно-вольової сфери тощо. 

Досліджуючи проблему мотиваційного компоненту саморегуляції у дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку Н. Богдан, Н. Кузьміна, М. Лузік, М. 

Могильна, Ж. Шиф, вказують на невміння формулювати, уточнювати і 

конкретизувати цілі діяльності; низький рівень отриманого досвіду і 

пізнавальних можливостей; відзначають тенденцію відхилення від поставленої 

задачі з опорою на найближчі мотиви діяльності (мотиви, які пов’язані з даною 

конкретною ситуацією, або мотиви, які викликані необхідністю так чи інакше 

виконати вимогу дорослого). Мотиваційні фактори, такі як потреба, пов’язана з 



186 

 

результатом діяльності, наявність вмінь і навичок, необхідних для успішного її 

виконання, вміння переборювати труднощі на шляху до досягнення мети, а 

також адекватне оцінювання результатів діяльності, тобто ті утворення, які 

сприяють формуванню мотиваційного компоненту, не сформовані.  

Низький розвиток когнітивних процесів дітей спричиняє несформованіть 

цілепокладання, навчальної мотивації, самоконтролю, самооцінки, що 

негативно відбивається на навчально-пізнавальній діяльності (Н. Менчинська, 

Н. Білопольська, І. Кулагіна, Т. Пускаєва). У дітей з когнітивними 

порушеннями у складі внутрішніх мотивів домінують ігрові та мотиви 

уникнення невдач, в той час як у їхніх однолітків з нормальним психічним 

розвитком – пізнавальні мотиви, які пов’язані з прагненням до здійснення 

інтелектуальної активності та широкі соціальні. Дослідниці стверджують, що 

мотиваційна сфера цих дітей, втім як і психічна сфера, дисгармонійна з точки 

зору реального рівня розвитку і потенційних можливостей. Це виявляється і в 

розбіжності між значущими і реально діючими мотивами. Найбільше ці 

відмінності спостерігаються на етапі початкового навчання. 

Підсумовуючи можна стверджувати, що пізнавальна мотивація 

характеризуються змістовністю, тобто прямо пов’язана зі змістом пізнавальної 

діяльності, динамічністю – характеризує форму, динаміку вираження 

домінантних мотивів. Отже, включення дитини у навчально-пізнавальну 

діяльність передбачає наявність необхідних мотивів, які утворюють «ядро 

мотивації суб’єкта пізнання». Це «ядро» утворюється домінуючими мотивами, 

на основі сформованості пізнавальних інтересів. Тобто, мотивація є першим 

етапом становлення пізнавальної діяльності і, водночас, є джерелом активності 

дитини, яку визначають мотиваційно-змістові структури пізнання.  

Таким чином, подальше дослідження пізнавальної мотивації буде 

спрямоване на з’ясування особливостей пізнавальних мотивів та сформованості 

потреби у досягненні старших дошкільників з порушеннями когнітивного 

розвитку: пізнавальної мотивації на початку роботи (готовність до роботи), 

мотивації в ході виконання роботи (включеність, підтримка інтересу, уважність 

тощо), мотивації завершення.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ 

 ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА ГРУПОВИХ  

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ЗАНЯТЬ 

 З РИТМІКИ В КЛАСАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

У 2018 році нами розроблені Методичні рекомендації щодо оргінізації та 

змісту індивідуальних, групових корекційно-розвиткових занять з ритміки в 

класах для дітей з порушеннями слуху. Хочемо зупинитися на деяких ключових 

аспектах цієї тематики.  

 Проблема набула актуальності у зв’язку з тим, що предмет «Ритміка» 

перенесено в корекційно-розвитковий блок Типових навчальних планів, 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, внаслідок чого організація 

занять набула дещо іншого характеру. Тобто, потрібно було переосмислити 

зміст корекційних занять та організувати їх проведення у відповідності до 

вимог Державних санітарних правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, 

утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для 

дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та НРЦ”, 

затверджених наказом МОЗ України від 20.03.2013 р. № 144). 

 Основна ідея проблеми, її інноваційна значущість полягає в тому, що 

заняття з ритміки будуються виключно у груповій та (або) індивідуальній 

формі на основі диференційованого підходу. На жаль, якихось теоретичних чи 

практичних рекомендацій як організувати і проводити корекційно-розвиткові 

заняття з ритміки в нових умовах вкрай недостатньо. 

 Значимість музично-ритмічних занять є очевидною, оскільки вони є 

частиною освітньо-корекційного процесу в спеціальних закладах для дітей з 

порушеннями слуху, а мета спрямована на подолання порушень в розвитку 

дітей та корекції рухової сфери в поєднанні зі словом та музикою; 

Загальновідомо, що одним із важливих методів корекційної роботи на 

заняттях з ритміки є фонетична ритміка, про яку, на жаль, в новій «Навчальній 

програмі “Ритміка” (підготовчий, 1-4 класи) спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей з порушеннями слуху» навіть не згадується. 

Тому цьому питанню в розробці відведено особливе місце, приділено увагу 

такому спеціальному виду роботи як мелодекламування.  
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