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СУТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ МОТИВИ НАВЧАННЯ УЧНІВ, ЇХ 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК 

 

Проблема мотивації учня давно стоїть перед педагогічною теорією та 

практикою. Ще Я. А. Коменський писав, що „усіма можливими засобами 

потрібно запалювати в дітях гаряче прагнення до знань і учіння”. 

Серед дидактів питання мотивів навчання досліджували 

М. А. Данілов, М. М. Скаткін та інші видатні вчені. Багато уваги цій 

проблемі приділяли психологи М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, Л. І. Божович, 

А. К. Маркова, М. В. Матюхіна. В психології термін «мотив» (франц. motif 

 спонука, від лат. moveo  рухаю) означає спонукальні причини дій і 

вчинків людини (те, що штовхає нас до дії) [62, с. 31]. У широкому 

розумінні мотив  це усвідомлювана спонука до діяльності. Таке 

розуміння мотиву випливає з праць психологів: Л. І. Божович, 

О. М. Леонтьєва, Г. С. Костюка, С. Л. Рубінштейна, О. Г. Ковальова та ін. 

Мотив  це те, що зумовлює прагнення людини до даної, а не якої-

небудь іншої мети. «Мотивами називають потреби, почуття, інтереси, 

переконання та інші спонукання людини до діяльності, зумовлені 

вимогами її життя»,  пише Г. С. Костюк [3, с. 43]. Аналогічні визначення 

дали інші вчені: «Те, що відображається у голові людини, спонукає 

діяльність, спрямовує її на задоволення певної потреби, називається 

мотивом цієї діяльності» [45,с. 123]. 

«Будь-яка дія, що спрямовує до певної мети, виходить з тих чи інших 

спонук. Більш чи менш адекватно усвідомлена спонука виступає як мотив» 

 пише С. Л  Рубінштейн [8, с. 27]. Психологічно мотив означає 

спонукання людини до діяльності. Генетичною основою мотивів 

діяльності людини є її різноманітні потреби  первинні (природні) й 

вторинні (матеріальні й духовні) [7, с. 41]. Потреба, яку усвідомлює 

людина, може виступати як мотив. Зміст потреб відображається у формі 

уявлень, почуттів, думок, понять, ідей, переживань, інтересів тощо, які за 

певних умов виступають як спонуки до дій і вчинків людини. Говорячи 

про мотиви навчання дітей, мається на увазі насамперед те, що спонукає її 

до цієї діяльності, тобто всі ті психологічні моменти, якими визначається 

активність дитини в процесі навчання  різноманітні потреби й форми її 

психічного відображення й переживання. Такий підхід у розумінні мотивів 

навчальної активності учнів обстоює багато психологів, які вивчають це 

питання, зокрема Л. І. Божович [1]. 

Мотиви навчання учнів є результатом переробки дитиною тієї 

зовнішньої стимуляції, тих впливів, які йдуть від сім’ї, школи та інших 
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установ, широкого соціального середовища й зумовлюються 

усвідомлюваним чи недостатньо усвідомлюваним ставленням до цих 

впливів, залежно від вікових особливостей та індивідуальних її 

особливостей. Тому існують різні класифікації. Так, М. В. Матюхіною 

було встановлено, що є 2 групи мотивів: 

І. Мотиви, що закладені в самій навчальній діяльності. В цій групі 

виділяються підгрупи:1) мотиви, пов’язані з змістом учіння (мотивація 

змістом); 2) мотиви, пов’язані з самим процесом учіння (мотивація 

процесом). 

ІІ. Мотиви, пов’язані з тим, що знаходиться поза навчальною 

діяльністю: 1) широкі соціальні мотиви (мотиви обов’язку та 

відповідальності перед суспільством, класом, вчителем; 2) мотиви 

самовизначення, самовдосконалення); вузькоособисті мотиви (мотивація 

благополуччя, мотивація престижу; 3) негативні мотиви, прагнення 

уникнути неприємностей) [6]. 

Існує і класифікація А. К. Маркової [5]. Вона виділяє два види 

мотивів: пізнавальні та соціальні. Близька до цих і класифікація 

Л. І. Божович [2]. Мотиви першого виду ніби закладені в самому процесі 

навчання, зумовлені його формою, змістом, перебігом. Це  допитливість, 

інтерес до знань, потреба в розумовій діяльності, в пізнанні, в розширенні 

знань про навколишню дійсність, різноманітні інтелектуальні почуття, 

прагнення здобути нові знання й навчитись застосовувати, 

вдосконалювати свої пізнавальні можливості, інтелектуальні здібності. 

До другого виду мотивів навчальної діяльності належать ті, які за 

своїм походженням і змістом пов’язані з широкими суспільними 

взаємовідносинами дітей. Умовно цю групу мотивів називають широкою 

соціальною мотивацією.  
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