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ДІЯ МЕХАНІЗМУ ПІДКРІПЛЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Серед деяких науковців побутує думка, що людина володіє здатністю 
самопідкріплення і здебільшого не потребує реально створених позитивних 
переживань. Справді, стверджує І.Д.Бех, це можливо, та “лише тоді, коли 
предмет дії чи вчинку вже набув для неї смислу і вона може обійтися без 
зовнішнього підкріплення. Емоціогенність особистісної цінності на 
початковому етапі формування ще потребує зовнішньої підтримки” [3, 32]. 

Цю ж думку висловлює і Е.Стоунс (E.Stones), який, підкреслюючи, що 
у сучасній школі ще спостерігається дефіцит заохочень і надлишок покарань, 
що виступають не тільки у явній, а й у замаскованій формі, справедливо 
зауважує, що заохочення учнів, переживання ними успіху створює 
сприятливі умови для подальшого навчання: успіх породжує успіх, невдача 
веде до невдачі. Виділивши у розгортанні процесу учіння три фази: фаза 
планування (передактивна), фаза виконання (взаємодії) і фаза оцінювання, 
він рекомендує першу фазу, що включає аналіз характеру задачі, що 
розв'язується, і необхідних для цього вмінь, проводити так, щоб в учнів 
виникла впевненість (гарантованість) у досягненні успіху. Необхідно 
використовувати зворотній зв'язок і нетрадиційні методи представлення 
навчального матеріалу. У другій фазі він рекомендує вчителю здійснювати 
різні види заохочень за кожну правильну дію учнів. Підказувати в розумних 
межах. Включати учнів у діяльність, що формує їх увагу. На заключній фазі, 
коли представляють учням нові проблеми “задачі” того ж типу, він 
рекомендує проводити оцінку міри захопленості учнів діями навчання [8]. 

Дія механізму підкріплення в навчальному процесі веде до небажаних 
наслідків, якщо не враховуються мотиваційні моменти поведінки учня. Цим 
пояснюється, чому розв'язання легкої задачі часто не розцінюється учнями як 
досягнення, якщо навіть воно і підкріплюється оцінкою ззовні. Такий 
псевдоуспіх може привести до зниження вимогливості до себе і наступному 
зниженню продуктивності навчального процесу. 

Заохочення і покарання, явно не заслужені, на думку людини, тобто 
такі, що не відповідають значущості її дії, докладеним зусиллям, випадкові і 
не пов'язані з активно-дійовим моментом особистості, не мають 
стимулюючої функції [1].  

Е.Аронсон (E.Aronson) експериментально показав, що несподіваний 
для суб'єкта успіх часто збуджує почуття “дискомфорту”, коли дитині буває 
незатишно і навіть неприємно, що її хвалять, і це змушує її прагнути до 
знецінення свого успіху [5]. Дискомфорт успіху пояснюється тим, що 
“людині важливіше зберегти звичне ставлення до себе, навіть і негативне, 
ніж мати невизначене, плутане уявлення про себе” [4, 35]. У цьому випадку, 
як стверджує К.Роджерс (С.Rogers), визнавши свою нікчемність, люди будуть 
ігнорувати досвід, зв'язаний з успіхом, здатний заперечити їх низьку 
самооцінку [7]. 



Б.Блум (B.Blum) у своїх дослідженнях довів, що ставлення до 
конкретних предметів, до школи в цілому і сприйняття учнем самого себе 
помітно впливають на навчання. З цих чинників найважливішим є 
сприйняття учнем самого себе. Блум звертає увагу на численність задач 
навчання, з якими учень стикається протягом року. Встигаючий учень 
постійно одержує підтвердження свого успіху, а невстигаючий – в силу того 
ж зворотнього зв'язку буде постійно інформуватися про свої невдачі. Не 
дивно, що у невстигаючого учня виробляється негативне ставлення до школи 
і навчання в ній.  

Попередні успіхи та невдачі і породжені ними позитивні і негативні 
афектні стани допомагають або заважають наступному навчанню. Успіх 
може породити успіх, але невдача теж породжує невдачу. Отже, оцінка 
вчителем проблеми навчання повинна будуватися на попередній історії 
навчання учнів, що розглядається з точки зору їх можливого впливу на нові 
задачі навчання. Успіх і позитивне ставлення до навчання – добре 
передбачення до нового навчання. Попередні невдачі і негативне ставлення 
вказують на більш важку задачу навчання, яку Блум визначає як 
“оптимізацію успіху”. Вона необхідна для подолання негативного ставлення 
учня до навчання. У такому випадку необхідно повернутися з учнем дещо 
назад і поставити перед ним навчальну задачу більш низького рівня з тим, 
щоб виробити в нього впевненість і захопленість навчанням [8]. 

Кіркланд (M.C.Kirkland, 1971) наводить у своєму огляді приклад 
декількох робіт, в яких встановлено, що в учнів, які пережили невдачу, 
знижується мотивація. Навіть просто повідомлення про невдачу, хоч 
об'єктивно учень все зробив правильно, погіршує його навчання [8]. Невдача, 
або віра у те, що він не впорається із завданням, впливає на уявлення учня 
про самого себе (тобто на те, яким він себе бачить), ось чому важливо не 
забувати, що на наступну мотивацію і дії впливає не тільки сам факт успіху 
чи невдачі, але й сприйняття учнями результатів свого навчання. 

Дослідженнями (H.Grassel, 1971; W.Kessel, 1972) доведено, що учні 
вчаться особливо старанно й успішно у тих вчителів, з якими їх пов'язує 
довірливе ставлення, яких вони цінують і поважають [6]. Як встановив 
Райєнс (Ryens, 1961), у початковій школі продуктивна поведінка учнів, 
упевненість в собі безпосередньо пов'язана з розумінням, емпатією, теплом і 
дружелюбністю вчителя [2]. 

Ланцюгом, що з'єднує цикл взаємодії учня і учителя, є очікування. 
Якщо учень вважає себе нездібним, то всі його дії будуть відображенням цієї 
впевненості, тоді і вчитель, і однокласники будуть змушені взаємодіяти з ним 
відповідним чином: поступово думка про учня, як про нездібного стане не 
тільки його, але й загальним переконанням [2]. У дослідженнях 
відзначається, що низькі очікування негативно впливають на рівень 
самооцінки й досягнень людини. Зокрема, Аронсон і Міллс (Aronson, Mills, 
1959) показали, що як низький, так і високий рівні очікувань мають 
тенденцію до ригідності, оскільки будь-які дії або висловлювання оточуючих 
сприймаються індивідом крізь призму його Я – концепції [2]. 



Чудова думка належить Е.Фромму (E.Fromm): зерна всього 
найкращого, що є в потенціалі дитини, проростають, якщо є необхідні умови 
для їх розвитку. Одна з найголовніших серед цих умов – те, щоб людина, яка 
відіграє значну роль у житті дитини, була переконана в її можливостях [9]. 

“Самовиконання пророцтва” – термін, що означає явище, викликане до 
життя тими чи іншими очікуваннями. Якщо вчитель очікує, що учні 
досягнуть певного рівня успіхів, то цілком ймовірно, що ці його очікування 
справдяться. Причини цього складні, але спосіб, яким учитель і діти 
ставляться до дітей, з якими пов'язуються певні очікування, впливає на 
педагогічний клімат всього класу, впливає на мотивацію учнів. Цей феномен 
може діяти по-різному. Якщо вчитель вірить у здібності дитини й відповідно 
ставиться до нього, цілком ймовірно, що його ставлення відобразиться на 
рівні мотивації і тим самим вплине на установку до учіння і покращить його 
якість [8].  

Одне з перших досліджень, присвячених вивченню очікувань вчителів, 
належить Перкінсу (Perkins, 1958). Девідсон та Ленг (Davidson, Lang, 1960) 
встановили, що сприйняття дитиною ставлення до неї учителя позитивне і 
значуще корелює з її самосприйняттям. Чим позитивнішим був образ Я 
дитини, тим більш доброзичливим вона вважала до себе ставлення вчителя, і 
тим кращою була її успішність і поведінка на уроках. Дослідники відзначали, 
що вчителю подобається дитина, яка добре вчиться і поводить себе. Тому він 
виявляє доброзичливість до неї. Дитина бачить, що вчитель ставиться до неї 
добре, і це стимулює її до досягнення успіхів у навчанні. Автори не 
визначили тут причини й наслідку, вважаючи, що ми маємо справу з 
динамічною взаємодією двох рівноправних чинників [2]. 

У дослідженні Розенталя і Джекобсон (Rosenthal, Jecobson, 1968) 
розв'язувалися питання: чи є успішність учня результатом очікувань учителів 
і якою мірою власне уявлення вчителя про здібності дитини відображається 
на його оцінці по відношенню до неї. Як стверджують дослідники, їм вдалося 
продемонструвати вплив очікувань на успіхи учнів, їх пізнавальний прогрес. 
Очевидно, відзначають ці автори, коли вчителі очікують від учнів високих 
інтелектуальних досягнень, вони починають вести себе щодо до них більш 
дружелюбно, прагнуть заохотити їх. Діти відчувають це ставлення до себе. 
Крім того, можливо, по відношенню до них вчителі застосовують дещо інші 
методи викладання. Все це сприяє покращанню навчання, успіхів дітей, 
оскільки уявлення дітей про себе, їх власні очікування, мотивація, 
когнітивний стиль, уміння й навички змінюються на краще [2]. До такого ж 
висновку, проаналізувавши літературу, присвячену очікуванням учителя, 
прийшли Брофі і Гуд (Brofy, Hood, 1977) [2]. 

Баркер-Ланн (Barker-Lann, 1970) пояснює низьку самооцінку 
слабовстигаючих школярів тим, що вчителі постійно порівнюють їх з 
відмінниками, чим наносять значної шкоди Я-концепції дитини [2]. Як 
стверджує Ріст (Rist, 1970) багато дітей приречені на жалюгідне існування і 
відчувають неприязнь по відношенню до себе тільки тому, що за ними надто 
рано закріпився образ “недорозвинутих”, “нездібних”, “неадаптивних” [2]. У 



дослідженнях (McGinly, McGinly, 1970; Stevens, 1971) показано, що такі 
ярлики часто служать орієнтирами для вчителів і визначають їх негативне 
ставлення до деяких дітей [2]. 

Дослідженнями Гарвуда (Harwood, 1976), Харарі і Мак-Девіда (Harare, 
McDavid, 1973) доведено, що на очікування учителя, пов'язані з успіхами у 
навчанні дітей, певним чином впливає навіть ім'я учня, яке подобається чи не 
подобається учителю [2]. 

Харгрівсу (Hargrivs, 1972) належить спроба теоретичного аналізу 
даних, що належать до “ефекту Пігмаліона”. На його думку, очікування 
вчителя спрацьовують чи не спрацьовують як пророцтво, залежно від 
характеру трьох чинників: уявлень учителя про здібності учня, власних 
уявлень учня про свої здібності і того, наскільки значущою фігурою для учня 
є вчитель. Дві категорії учнів реалізують очікування вчителя із найбільшою 
ймовірністю: а) діти, яких він вважає обдарованими, які самі притримуються 
високої думки про свої здібності і ставляться до вчителя як до значущого 
іншого; б) учні, яких вчитель вважає нездібними до навчання і які 
сприймають вчителя як значущу фігуру [2]. 

Рівень оволодіння навчальним матеріалом, до якого прагнуть учні, або 
рівень їх домагань, багато в чому визначається їх минулим досвідом успіхів і 
невдач. Мосс і Кейган (R.W.Moss, J.Kagan, 1961) з цього приводу писали: 
“Дитина, що прагне до відмінних успіхів у школі, заохочується за це тими, 
хто оточує її, і частим підтвердженням очікуваних успіхів, в результаті 
зростає імовірність того, що вона буде продовжувати себе вести у тому ж 
дусі. Невдача ж приведе до протилежної ситуації, вона буде уникати учіння 
або відмовлятися від нього” [8, 376]. 

Панлейсігі і Найт (L.Panlasigni, F.B.Knight, 1930) встановили, що учні, 
яких заохочують, досягають значно більших успіхів у порівнянні з тими, хто 
ніяк не заохочувався [8]. 

Якщо учитель інформує учня про правильність одержаного ним 
розв'язку, то це діє як підкріплення. Навіть якщо школяр абсолютно 
впевнений у правильності свого розв'язку, то підкріплення ззовні посилює 
впевненість в успіху. Форма констатації успішного розв'язання (словесне 
повідомлення, оцінка, матеріальне заохочення) майже не впливає на 
успішність [6]. 

Експериментально встановлено, що відсутність інформації про 
правильність розв'язання веде   до погіршення успішності (G.Clauss, 1965). 
Затримка такої інформації також здійснює небажаний вплив [6]. 

Узагальнюючи наведені вище результати досліджень різних авторів, 
необхідно сказати, що ці дослідження не були спробами комплексного 
представлення зв'язків і залежностей, що обумовлюють успіх у навчанні. 
Ними  не охоплена ні вся сукупність педагогічних передумов успіхів у 
навчанні, ні всі його аспекти, ні вся область впливу цього феномена. 

Проте, охарактеризовані дослідження представляють собою дуже 
важливу вихідну позицію для подальшої роботи у цій галузі і цінність для 
практики роботи в школі. 
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