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ВПЛИВ ПОХВАЛИ НА НАВЧАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ СТУДЕНТІВ 
 
У статті розглядається можливість позитивного чи негативного впливу похвали викладача на навчальну мотивацію 

студентів. Автор дає практичні рекомендації щодо ефективності використання похвали у вищих навчальних 

закладах. Якщо виконувати ці рекомендації, то похвала стимулює роботу студентів, стає інформативним та 

емоційним зворотнім зв’язком між викладачем та студентами, вчить студентів приписувати їхній успіх зусиллям, 

яких вони доклали до виконання завдання, а не зовнішнім факторам, а тому розвиває внутрішню мотивацію. 

Правильно подана похвала показує, що викладач відкритий, справедливий і щиро радий бачити академічний прогрес 

студентів. Якщо викладач хвалить правильно, то він/вона уникає збентеження студентів, розчарування у навчанні 

та зниження довіри до викладача. Щоб зробити похвалу ефективною, викладачу слід також брати до уваги 

особистісні якості кожного студента та її/його ставлення до похвали, до манери її надання та той факт, чи хоче 

він/вона отримати похвалу наодинці чи перед групою. 
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Постановка проблеми. Похвала є одним із 

засобів зовнішньої мотивації. Одні викладачі 

дуже щедрі на похвалу та часто хвалять 

студентів, вважаючи, що це стимулюватиме їх 

вчитися ще краще. Інші дуже рідко хвалять 

студентів, вважаючи, що останні можуть 

зрозуміти, що вони вже знають все, і їм можна 

далі так наполегливо не вчитися, або тому що 

вони можуть зрозуміти, що вони кращі за своїх 

одногрупників та ставитись до них зверхньо. 

Студенти також по-різному ставляться до 

похвали. Для одних це справді визнання їхньої 

роботи та стимул працювати краще, а для 

інших похвала не має ніякої цінності, тому вона 

ніяк не впливає на їхнє подальше навчання. 

Деякі студенти сприймають похвалу як спосіб 

протиставити їх іншим, менш успішним 

одногрупникам. Відсутність похвали також 

неоднозначно впливає на студентів. Одні 

сприймають це як стиль роботи викладача, а 

інші вважають, що їхні зусилля не 

помічаються. Якщо ж одних студентів часто 

хвалять за незначні досягнення, а інші студенти 

часто залишаються без похвали за більш 

значущі результати роботи, то це врешті решт 

може підірвати мотивацію тих студентів, яких 

не хвалять або призвести до недовіри до 

суджень викладача. Отже, похвала є потужним 

інструментом для стимуляції навчальної 

мотивації студентів, але тільки за умови, що 

викладач вміє користуватися цим інструментом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Темі зовнішньої мотивації взагалі та похвалі як 

одному із зовнішніх стимулів присвячено 

багато праць у галузях педагогіки та психології. 

Н.В. Бордовская та С. І. Розум розглядають 

похвалу як фактор, що підвищує ефективність 

діяльності та протиставляють її осуду, який її 

знижує [1]. В. І. Садкіна вказує на те, що похва-

ла – це необхідний інструмент педагогіки і чу-

довий стимул та наголошує на обов’язковості її 

застосування у навчальній діяльності [2]. J. 

Brophy, J. Schweiso вказують на те, що хоча 

похвала широко рекомендована як форма 

винагороди студентів, але вона не завжди 

сприймається студентами як винагорода [3; 4].  

Метою цієї статті є представлення 

практичних рекомендацій щодо ефективної 

похвали студентів.  

Виклад основного матеріалу. Вчительська 

похвала не завжди має мету винагородити за 

певне досягнення. Наприклад, похвала вико-

ристовується як спроба установити контакт зі 

студентами. Викладач може похвалити зовніш-

ність, якусь річ студента. Навіть якщо похвала 

має ціль бути винагородою, деякі студенти не 

відчують її. Деякі студенти не надають 

великого значення вчительській похвалі, а тому 

не почуваються винагородженими, отримавши 

її [5]. Інші студенти більше цінують похвалу, 

висловлену приватно, аніж перед усією групою 

[6]. Студента може збентежити похвала за 

незначні досягнення або ситуація, коли увага 

однокурсників привертається до їхньої охай-

ності, пунктуальності, а не до більш явно вира-

жених, вартих уваги досягнень. Наприклад, 
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хвалячи твір, необхідно зробити акцент на 

креативності, оригінальності поглядів, умінню 

їх викласти, застосовуючи синонімію, конота-

тивно забарвлену лексику, стилістичні засоби, 

на логічності викладених думок, експресив-

ності, зв’язку з читачем, спрямованості на пев-

ну аудиторію, дотриманні структурних вимог, 

грамотного написання з точки зору морфології 

та синтаксису. Акуратність, розбірливість на-

писання, відсутність закреслень, розміщення 

заголовків по центру, вміння не виходити за 

поля та за лінії має хвалитись тільки після 

змісту. Якщо викладач хвалить студента тільки 

за акуратність та нічого не говорить про зміст, 

він тим самим дає студенту привід думати, що 

його твір не сподобався викладачу та недостой-

ний похвали.  У разі неакуратно та нерозбірли-

во написаного твору також не слід зупинятися 

тільки на цьому аспекті.  У цьому випадку та-

кож потрібно починати з аналізу змісту, а потім 

робити зауваження щодо охайності.  

Похвала у присутності групи може бути 

проблематичною навіть у тому випадку, якщо 

вона цінується і реципієнтом, і одногрупника-

ми. Студенти, які прагнуть уваги з боку викла-

дача починають намагатися привернути до себе 

увагу, а студенти, які вважають, що вони також 

заслуговують похвали, можуть почуватися 

ображеними [7]. 

Ефективна похвала виражає схвалення зу-

силь студентів або досягнення результатів, а не 

схвалення їхньої ролі в задоволенні вчитель-

ських вимог. Це допомагає студентам припису-

вати їхні зусилля їхній власній внутрішній 

мотивації, а не зовнішнім стимулам, наданих 

викладачем, а також приписувати їхній успіх 

своїм здібностям та зусиллям, а не зовнішній 

підтримці [3]. 

J. Brophy та C. Evertson виявили, що похвала 

викладачів виглядала переконливою та 

спонтанною, коли вона стосувалась студентів, 

які подобались цим викладачам.  Вони часто 

посміхались, коли хвалили досягнення таких 

студентів. Ці ж викладачі хвалили студентів, 

яких вони не любили так само часто, але без 

компоненту спонтанності та теплоти. Часто 

така похвала стосувалась зовнішнього вигляду 

чи поведінки, а не досягнень [8]. Деякі виклада-

чі хвалять слабкі відповіді, намагаючись 

заохотити до навчання слабких студентів. Така 

тактика часто має негативні наслідки, тому що 

підриває довіру до суджень викладача, 

спантеличує студентів до тієї міри, до якої вони 

розуміють, що до них ставляться по-іншому, 

ніж до їхніх одногрупників. 

Проте більшість студентів люблять 

отримувати похвалу, особливо якщо вона є 

спонтанною та щирою реакцією на зусилля та 

реальні досягнення студентів, а не спробою 

маніпуляції ними. 

Ми представляємо такі рекомендації щодо 

похвали студентів. 

1. Хваліть просто та прямо, природнім 

голосом. 2. Хваліть стверджувальними 

реченнями, а не вигуками чи риторичними 

запитаннями. В іншому разі Ви можете 

спантиличити студентів чи здатися їм 

зверхніми. 3. Робіть наголос на певних 

досягненнях, які Ви визнаєте та за які хвалите. 

Привертайте увагу до нових умінь чи 

визнавайте прогрес. Тобто, не обмежуйтесь 

словами «Добре» або «Ви написали гарний 

твір». Хваліть, наприклад, так: «Я помітила, що 

Ви навчились використовувати різні види 

метафор. Тепер Ваш твір більш цікаво читати». 

Замість того, щоб сказати «Ви сьогодні гарно 

читали», необхідно акцентувати те, що 

особливо сподобалось у читанні студента 

(наприклад, «Я дуже задоволена Вашим 

читанням сьогодні, а саме технікою читання та 

інтонацією. Всі діалоги звучали правдоподібно 

та яскраво».  4. Використовуйте різноманітні 

фрази для похвали студентів. Чато вживані на 

заняттях вирази дуже швидко починають 

звучати нещиро та створюють враження, що Ви 

недостатньо цінуєте досягнення, за які хвалите 

студента. 5. Поєднуйте вербальну похвалу з 

невербальними засобами схвалення. Наприк-

лад фраза «Хороша робота!» є винагородою, 

якщо вимовляється з посмішкою та тоном, що 

виражає схвалення та теплоту. 6. Уникайте 

двозначних реплік. В іншому випадку Ваші 

слова можуть бути розцінені як похвала за 

конформістську поведінку, а не за успіхи у 

навчанні, і навіть як насмішку над студентом. 7. 

Похвала має надаватися за досягнення у манері, 

яка подобається студенту, якого хвалять. Якщо 

Ви помітили, шо певні студенти не люблять, 

коли їх хвалять перед усією групою, то хваліть 

їх приватно. Таким чином Ви даєте студенту 

зрозуміти, що Ваша похвала є щирою, та не 

виникає проблема того, що Ви хвалите 

студента з метою протиставити його решті 

групи. 8. Похвала має бути прикріплена до 
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певних критеріїв виконання навчальних 

завдань. Тобто похвала дається як визнання 

достойних похвали зусиль чи успіхів студентів. 

9. Хваліть всіх студентів, які достойні похвали, 

а не обирайте одних і тих самих. 10. Хваліть 

так, щоб студенти вчилися приписувати свій 

успіх зусиллям, які вони доклали до виконання 

завдання, а не удачі, легкості завдання і т. Ін. 

Слід також вчити студентів приписувати низькі 

досягнення не важкості завдань, не тому, що 

«вони не зубрилки», не тому, що їм на цей раз 

бракувало удачі, а недостатності зусиль, яких 

вони доклали для опрацювання матеріалу, 

недостатністю зусиль, які вони доклали під час 

виконання завдання, а також уважності, яку 

вони спрямували на читання умови та 

виконання завдання. 11. У похвалі має йтися 

про цінність результатів їхньої роботи для 

досягнення високого рівня комунікативної 

компетентності. 12. Похвала має орієнтувати 

студентів на оцінку власного навчання та 

досягнень, а не на порівняння своїх результатів 

з результатами інших студентів групи. 13. 

Використовуйте раніші досягнення цього 

студента як контекст для похвали певного 

досягнення, а не досягнення одногрупників як 

контекст опису певного досягнення певного 

студента. 15. Приписуйте успіх зусиллям та 

здібностям, а не лище здібностям чи /і 

зовнішнім факторам. 16. Розвивайте ендогенні 

атрибуції (студенти вірять, що вони 

витрачають зусилля на виконання завдання, 

тому що їм це завдання подобається і /або вони 

набувають нових навичок), а не ендогенні 

(студенти вірять, що вони витрачають зусилля 

на виконання завдання, щоб задовольнити 

вчителя, виграти змагання, бути кращим у 

групі чи не відставати від одногрупників, 

отримати гарну оцінку). 17. Давайте «Я-

посилання», наприклад, «Я дуже рада, що Ви 

зрозуміли це правило та правильно його 

застосовуєте в мовленні», «Мені дуже приємно, 

що Ваш вірш надруковано у журналі». Це 

показує, що Ви справді вболіваєте за студентів 

та щиро раді їхнім успіхам.  

Результати дослідження  
У дослідженні представлені практичні 

рекомендації щодо похвали студентів. За умови 

виконання цих рекомендацій похвала 

прекрасно стимулює роботу студента, є 

інформативним та емоційним зворотнім 

зв’язком між викладачем та студентом, вчить 

приписувати свої успіхи зусиллям, які він 

доклав до виконання завдання, а тому розвиває 

внутрішню мотивацію. Правильно надана 

похвала показує, що викладач уболіває за 

успішність студентів та щиро радіє їхньому 

академічному прогресу. 
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Якимчук Ю.В.  

ВЛИЯНИЕ ПОХВАЛЫ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматривается возможность позитивного или негативного влияния похвалы преподавателя на учебную 

мотивацию студентов. Автор дает практические рекомендации относительно эффективности использования 

похвалы в высших учебных заведениях. Если выполнять эти рекомендации, то похвала стимулирует работу 

студентов, стает информативной и эмоциональной обратной связью между преподавателем и студентами, учит 

студентов приписывать свой успех усилиям, которые они приложили для выполнения задания, а не внешним 

факторам, а потому развивает внутреннюю мотивацию. Правильно данная похвала показывает, что преподаватель 

открыт, справедлив и искренне рад видеть академический прогресс студентов. Если преподаватель хвалит 

правильно, то он/она избегает смущения студентов, разочарования в учебе и снижения доверия к преподавателю. 

Чтобы сделать похвалу эффективной, преподавателю следует также принимать во внимание личностные 

качества каждого студента, его/ее отношение к похвале, к манере ее преподнесения, а также тот факт, хочет ли 

он/она получить похвалу наедине или перед группой студентов. 

Ключевые слова: похвала, внешняя мотивация, внутренняя мотивация, стимул 

 

Yakymchuk Y.  

INFLUENCE OF PRAISE ON STUDENTS’ MOTIVATION 
The article considers the problem of possible positive or negative influence of teacher’s praise on students’ motivation to learn. 

The author gives practical recommendations as to effective use of praise in higher educational institutions. If the 

recommendations are followed, the praise stimulates the students’ work, becomes an informative and emotional feedback 

between the teacher and students, gets the students to attribute their success to the efforts they made to do the task but not to 

extrinsic factors, and that is why develops intrinsic motivation.  The given correctly praise shows that the teacher is open and 

fair-minded and is sincerely glad to see the students’ academic progress. If the teacher praises in a right way, he/she avoids 

students’ embarrassment, disappointment in learning and decrease in teacher’s credibility. To make the praise effective the 

teacher should also take into account personal characteristics of every student and his/her attitude to praise, the manner of 

giving it and whether he/she wants to get it privately or at the presence of the group 

Key words: praise, extrinsic motivation, intrinsic motivation, incentive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


