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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ ШКОЛЯРІВ  

 НА УРОКАХ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Мотивація учіння молодших школярів – одна з головних умов реалізації 

навчально-виховного процесу в умовах реформування освіти. Вона вiдiграє 

важливу роль у становленнi особистостi, адже без неї неможлива ефективна 

учбова дiяльнiсть та розвиток здатностi i потреби до самовдосконалення, 

саморозвитку, самоосвiти. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є 

рушійною силою удосконалення особистості в цілому. 

Саме у молодшому шкiльному вiцi закладається основа для подальшого 

учiння школяра i часто вiд бажання вчитися у початковiй школi залежить i 

прагнення до учiння у середнiх та старших класах. 

Для формування повноцінної мотивації учіння молодших школярів 

особливо важливо забезпечити такі умови: 

• збагачувати зміст особистісно-орієнтованим цікавим матеріалом; 

• утверджувати справді гуманне ставлення до всіх учнів, бачити в дитині 

особистість; 

• задовольняти потреби в спілкуванні з учителем та однокласниками під час 

навчання; 

• збагачувати мислення інтелектуальними почуттями; 

• формувати допитливість і пізнавальний інтерес; 

• формувати адекватну самооцінку своїх можливостей; 

• утверджувати прагнення до саморозвитку, самовдосконалення; 

• використовувати різні способи педагогічної підтримки, прогнозувати 

ситуації, коли вона особливо потрібна дітям; 



• виховувати відповідальне ставлення до навчальної праці, зміцнювати 

почуття обов'язку [9, с. 148-149]. 

Вивчаючи мотиваційну складову як компонент навчальної діяльності, такі 

науковці, як М. Алексєєва, Г. Балл, М. Боришевський, Ю. Гільбух, С. 

Гончаренко,  О. Дусавицький, Г. Костюк, С. Максименко, В. Моляко, В. 

Моргун, Н. Побірченко, В. Рибалко, В. Семиченко, І. Синиця та ін. визнають її 

провідною. Вчені вважають, що саме у молодшому шкільному віці формуються 

основи мотивації навчальної діяльності і саме тому цей вік має важливі резерви 

розвитку мотиваційної сфери учнів.  

Як свiдчить практика, якщо в учня вiдсутня тяга до знань i вiн не проявляє 

iнтелектуальної активностi, то похвалитися добрими результатами своєї 

учбової дiяльностi вiн не зможе. У школi можна створити оптимальнi умови 

для навчання, забезпечити навчальний процес необхiдними технiчними 

засобами, навчальний матерiал викладатиме висококвалiфiкований досвiдчений 

учитель, але все це не забезпечить належної успiшностi, якщо в учня не 

сформована учбова мотивацiя. До неї входить низка спонукань, якi постiйно 

змiнюються i вступають у новi взаємовiдносини (потреби i сенс учiння для 

учня, його мотиви, цiлi, iнтереси, емоцiї тощо). Її утворюють спонукальнi 

стимули, якими є потреби, iнтереси, переконання, цiннiснi орiєнтацiї, iдеали та 

iн. В учбовiй дiяльностi школяра вона виконує спонукальну, органiзуючу i 

смислоутворюючу функцiї. Особливо важливою є остання функцiя, оскiльки у 

мотивацiйнiй сферi особистостi вона визначає суб’єктивну i об’єктивну 

значущiсть учiння i надає йому особистiсного сенсу. 

Причинами спаду мотивації школярів до навчальної діяльності є: 

відношення учня до вчителя; відношення вчителя до учня; особиста значимість 

предмета; розумовий розвиток учня; продуктивність навчальної діяльності; 

нерозуміння мети навчання; страх перед школою [8].    

Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку: добре 

сприйняття і засвоєння всього нового, довірливе ставлення до авторитету 

дорослих, емоційність і вразливість, розвиток моральних переконань і 



комунікативних якостей сприяють роботі вчителя з формування мотивації 

учіння школярів на уроках [1]. 

Важливим моментом уроків для формування мотивації учіння є 

використання різних методів і способів навчання – практичних, ігрових, 

пізнавальних, ситуаційних, змагальних; тренінгів, психогімнастики тощо.  

Для учнів початкової школи важливим є зв’язок із їхнім життєвим 

досвідом, зокрема такі методи, як моделювання, програвання та обговорення 

різних життєвих історій і ситуацій, що спонукають учнів до активного живого 

спілкування. Перевага даних методів в тому, що учні мають змогу 

експериментувати з «майже реальним життям» та апробувати різні варіанти 

поведінки в безпечних умовах, прогнозувати, «що з цього вийде». Ці методи 

сприяють виробленню навичок критичного мислення, співпраці та прийняття 

рішень та є дієвими з формування мотивації учіння школярів. 

Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, важливо 

використовувати доступний і цікавий навчальний матеріал – казки, 

мультфільми, вірші, ігри, ребуси, загадки, кросворди, прислів’я, приказки, пісні 

тощо.  

Для забезпечення мотивації учіння на уроках учителям слід застосовувати 

різного виду завдання – проблемного і творчого характеру, завдання різного 

рівня складності та такі, що навчають різних способів пізнання, практичні 

вправи тощо. Наприклад. Завдання, що сприяють розвитку мислення, 

уважності, спостережливості («Чи спостерігав ти…», «Чи бачив ти…»). 

Завдання, які сприяють розвитку мовлення учнів, спрямовані на співбесіду, 

висвітлення власної думки, поясненню («Поясни чому…», «Як ти вважаєш?..» 

«Чому ти так вважаєш?»), розкриттю власного життєвого досвіду («Розкажи, як 

ти виконуєш…», «Згадай і розкажи, чи було в твоєму житті…»). Пропонувати 

учням завдання, які створюють проблемні ситуації («Як би ти повівся в даній 

ситуації…», «Що зробив би ти?», «Як ти вчиниш, якщо…», «Яке рішення 

прийняв би ти?»), завдання практичного спрямування («Перевір…», 

«Визнач…», «Покажи…») тощо [2, 3, 4, 5].  



Зважаючи на домінування наочно-образного мислення у молодших 

школярів, частіше пропонувати завдання, що містять фотографії та малюнки 

(«Розглянь малюнки. Поясни…», «За малюнками визнач…», «Подивися на 

фотографії і скажи, хто з дітей…», «Розглянь малюнки і порівняй …»).  

Як засіб формування мотивації учіння обов’язково використовувати 

дидактичні ігри на різних етапах уроку. Так, для розвитку пам’яті та уваги, 

творчого розвитку, фантазії та уяви, наприклад такі ігри: «Бабуся складала у 

валізу...», «Запам’ятай порядок», «Чого не вистачає?», «Буває – не буває» 

тощо).  

 Для активного живого спілкування на уроки слід запрошувати спеціалістів 

різних служб – психологів, співробітників пожежної служби, поліції, медичних 

працівників тощо.  

Уроки, зокрема з основ здоров’я, природознавства проводити в спеціально 

обладнаному класі (кабінеті) або на спеціальному майданчику (у дворі школи, 

спортзалі, медичному кабінеті) з використанням навчально-наочних посібників 

та обладнання – інтерактивні дошки, сучасні малюнки, ілюстрації, фотографії, 

слайди, комп’ютерні презентації, проекти та ін.  

Гра – найбільш доступна форма засвоєння та набуття знань і навичок з 

питань безпеки життєдіяльності, адже навчити школярів правильно реагувати 

на різні небезпечні ситуації одними лише роз’ясненнями неможливо. 

Уроки з вивчення правил дорожнього руху і безпеки на дорогах краще 

проводити як екскурсії – на подвір’ї, де є спеціальні розмітки або на вулиці, 

поблизу перехрестя, де можна спостерігати роботу засобів регулювання, 

дорожню розмітку, рух транспортних засобів та пішоходів.  

Зазначені різні види роботи вчителів мають враховуватися у навчальній 

діяльності з метою формування мотивації учіння молодших школярів. 

Молодший шкільний вік має значні резерви формування мотиваційної 

сфери, які необхідно використовувати, щоб уникнути «мотиваційного вакууму» 

при переході в середню школу. У цьому віці головний зміст мотивації полягає в 

тому, щоб навчити дитину вчитися, адже це початок становлення мотивації 



учіння, від якого багато в чому залежить її доля протягом успішного шкільного 

життя. 

Мотивами у навчанні можуть виступати потреби учнів, пізнавальний 

інтерес, емоції, які виникли на уроці, ідеали, установки. Для кожної дитини 

важлива потреба у нових враженнях, яка може поступово перейти в пізнавальну 

потребу. І саме на неї повинен спиратися вчитель у першу чергу, актуалізувати 

її, сприяти її усвідомленню учнями. Педагогічна діяльність учителя потребує 

знань та вмінь формування мотиваційної сфери особистості учня для 

досягнення та підвищення результативності навчання.  
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