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ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Доповідь присвячена проблемам мотивації навчальної діяльності учнів на початковому етапі музичного виховання та визначення її 

важливості в педагогічному процесі; розглядаються загальні аспекти та особливості мотиваційної сфери учнів. 
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Мотивація (від lat. movere, motus - рух) – 

спонукання до дії, динамічний процес 
фізіологічного та психологічного процесу, 
який керує поведінкою людини, визначає її 
спрямованість, організованість, активність, а 
також здібність людини задовольняти свої 
потреби у дії. 

Мотивація до навчання - це система стійких 
мотивів, що визначає конкретну активну 
навчально-пізнавальну діяльність учня. 
Активність учня в процесі навчання визначає 
ступінь включення дитини в предмет 
діяльності: готовність до виконання 
навчальних завданнь, намагання самостійної 
навчальної діяльності, систематичність 
домашніх занятть, прагнення підвищити свій 
виконавський рівень тощо. 

Проблема мотивації навчальної діяльності є 
надзвичайно актуальною у вітчизняній та зарубіжній 
психолого-педагогічній науці. Це викликано 
складністю та багатоаспектністю цієї проблеми. Існує 
велика кількість підходів до розуміння сутності, 
структури та методів її вивчення. 

Проблемою мотивації учіння займалися 
видатні науковці з психології та педагогіки (Дж. 
Аткінсон, Ф. Бекон,  Л. Божович, Є. Ільїн, К. 
Левін , А. Леонтьєв, А. Маркова, М. Матюхіна, Н. 
Морозова, С. Рубинштейн, К. Ушинський, Г. 
Щукіна, П. Якобсон, та ін.).  

У вітчизняній психології і педагогіці мотивація 
розкривається як система мотивів, що визначає 
конкретні форми діяльності, або поведінки 
людини, підкреслює необхідність аналізу тієї 
сукупності мотивів, якими вони зумовлюються 
(В. Войтко). В зарубіжній психології поняття 
мотивації трактується не лише як спонукальна 
сила, а й як регулятивний засіб з контролюючими 
і оцінними функціями (Дж. Аткінсон, К. Левін). 
Дослідники стверджують, що учіння дитини 
спонукається не одним, а  багатьма мотивами. 
Мотивація формується, змінюється і 
перебудовується в процесі діяльності. 

Аналіз наукової  літератури, присвяченої 
вивченню проблеми мотивації свідчить, що 
спрямованість особистості з боку свого змісту 
змінюється з віком дитини. Так, наприклад, в 
дошкільному віці домінуючими є мотиви, 
пов'язані з грою, в шкільному віці переважне 
значення набувають навчальні мотиви, у дорослої 
людини - мотиви професійної діяльності. На 
формування потреби в оволодінні знаннями 
суттєво впливає ситуація, в якій учень переживає 
задоволення від своїх успіхів у навчанні.  

Мотиви є особливим родом збудників 
людської поведінки. Мотивами можуть 
виступати предмети зовнішнього світу, 
уявлення, ідеї, почуття і переживання.  

Л. І. Божович [1], вивчаючи фактори, що 
спонукають дитину до навчання, виділила два 
види мотивів учіння: перший вид пов'язується з 
розвитком особистості учня (широкі соціальні 
мотиви, які виходять за межі самого 
навчального процесу й пов'язані з тими 
життєвими відносинами, в які вступає дитина 
завдяки учінню); другий вид мотивів учіння 
утворюють мотиви, народжені переважно 
самою навчальною діяльністю  (різноманітні 
навчально-пізнавальні інтереси, задоволення, 
які виникають у дитини внаслідок напруженої 
інтелектуальної активності).   

У структурі мотивації виділяють наступні 
мотиви: 

 - мотиви, що детермінуються змістом 
діяльності: потяг до знань з музичного 
мистецтва, бажання пізнавати нову 
інформацію, набувати  досвіду, розв’язувати  
виконавські задачі, приймати участь у 
обговореннях; 

-  мотиви, що викликаються процесом засвоєння 
та отримання знань: інтелектуальна активність, 
прагнення подолати перешкоди в процесі пізнання, 
отримати задоволення від цього, тощо. 

На думку О. Скрипченко, прагнення особистості 
є усвідомлюваним мотивом, тобто мотиви 
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поведінки, в яких виявлена потреба в чомусь, що 
може бути досягнуто вольовими зусиллями, тому 
прагнення здатні підтримувати активність 
особистості протягом тривалого часу [6, с.284].  

На початковому етапі навчання для учня 
властивим є споглядальний пізнавальний 
інтерес, який предметно виражається в тому, 
що учень з зацікавленістю слухає розповідь 
викладача, спостерігає за його діяльністю, але 
не проявляє при цьому ніяких активних дій. 
Якщо учням не створювати умов для 
розгортання активних форм роботи на уроці, 
то, не маючи можливості розвиватись, 
пізнавальний інтерес згасає. 

Г. Щукіна [7] наголошує, що в структурі 
особистості широкий пізнавальний інтерес - 
цінна освіта, однак при відсутності необхідного  
педагогічного впливу він може складати 
основу поверхневого ставлення до знань. 

Важливо розрізняти інтерес до пізнавання 
(суто пізнавальний інтерес) та інтерес до певної 
діяльності. Наприклад, першокласники 
полюбляють читати й писати, тим самим 
демонструючи позитивне емоційне ставлення 
до діяльності учіння. Але це — інтерес до 
процесуальної, а не змістової сторони 
навчальної діяльності. Такий інтерес у 
поєднанні з цікавим подаванням навчального 
матеріалу виступає передумовою формування 
дійсного пізнавального інтересу [2, c.131].  

Особливість інтересу до музичних занять у 
початківців міститься саме у почуттєвому 
сприйнятті музики. Відомо, що внутріщнє 
сприйняття музики пов’язане більшою мірою з 
відповідними емоціями, ніж з роз’яснювальною 

інформацією. Тому, збагачення музичного 
досвіду, накопичення музичних вражень від 
творів, близьких дитині за змістом, повинно 
бути різноманітним за тематикою та жанрами. 

Учням-початківцям властиво спрямування 
музичного інтересу, естетичних почуттів не на 
об’єкти власної фантазії, а на предмети та 
явища навколишнього світу та природи. 
Музичний інтерес у цьому віці виявляється 
більше в діяльності та її спрямуванні, ніж  
твердженнях. Учень швидше орієнтується в 
ставленні до схожості, або відмінності музики, 
якщо він сам втягнений в ці відношення, коли є 
мить зацікавлення. Викликати в учня певний 
інтерес, змусити прислухатися до музичного 
твору, аналізувати і розуміти зміст може 
виконання педагогом декілька змінювань, 
наприклад, у темпі, ритмі, характері знайомого 
дитині музичного твору, або фрагменті 
музичного твору.   

К. Маркова вважає, що багата палітра 
сучасних методичних прийомів вчителя, 
загальна атмосфера на уроці і в школі в цілому 
викликають сукупність пізнавальних мотивів у 
їх широкому розумінні, проявами яких 
зазвичай вважають: самостійність виведення 
узагальнень і закономірностей учнями; 
кількість і характер встановлюємих учнями 
питань; прагнення учнів обмінятися з 
товаришами або вчителем цікавими фактами, 
набутими за межами уроків; участь учнів по 
власному спонуканню в аналізі, виправлення і 
доповнення відповідей товаришів; реакція на 
дзвінок як свідчення наслідку цікавого або 
нецікавого уроку [4, с. 67]. 
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Доклад посвящен проблемам мотивации учебной деятельности учащихся на начальном этапе музыкального воспитания и определение 

ее важности в педагогическом процессе; рассматриваются общие аспекты и особенности мотивационной сферы учащихся. 
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The report is devoted to the problems of motivation of educational activity of students at the initial stage of musical education and the definition 

of its importance in the pedagogical process; author explore the aspects and features of the motivational sphere of students. 

Keywords: motivation, learning motivation, cognitive interests, educational process. 


