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В статті йдеться про формування мотивації у підлітковому віці. Дослідження полягає у 
виявленні факторів, що сприяють успішності в навчальній роботі. 
Ключові слова: мотивація, мотивація навчальної діяльності, види навчальних мотивів. 
 
В статье говорится о формировании мотивации в подростковом возрасте. Исследование 
заключается в выявлении факторов, способствующих успешности в учебной работе. 
Ключевые слова: мотивация, мотивация учебной деятельности, виды учебных мотивов. 
 
The article deals with the formation of motivation in adolescence. The research identifies the 
factors that contribute to the success of educational work. 
Keywords: motivation, motivation of educational activity, types of educational motives. 

 
Мотивація є однією з фундаментальних проблем як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

психології. Її значимість для розробки сучасної психології пов’язана з аналізом джерел 
активності людини, спонукальних сил її діяльності та поведінки. 

Мотивація навчальної діяльності – динамічне явище, яке змінюється протягом життя 
людини і має в кожному віці свою специфіку. Для підліткового віку характерне зниження 
навчальної мотивації. Тому темою даної роботи вибрано дослідження факторів, що 
впливають на мотивацію саме підлітків. Учбова мотивація визначається цілим рядом 
специфічних для цієї діяльності факторів. У поведінці людини є дві функціонально 
взаємопов’язані сторони: спонукальна і регуляційна. Спонукання забезпечує активізацію і 
спрямованість поведінки, а регуляція відповідає за те, як воно складається від початку і до 
кінця в конкретній ситуації. Ці поняття включають в себе уявлення про потреби, інтереси, 
цілі, наміри, прагнення, мотиви, що є у людини, про зовнішні чинники, які змушують її 
поводитись певним чином, про управління діяльністю в процесі її здійснення і про багато 
іншого. Серед усіх понять, які використовуються в психології для опису та пояснення 
спонукальних моментів у поведінці людини, самими загальними, основними є поняття 
мотивації і мотиву. Формування мотивації навчальної діяльності у підлітковому віці без 
перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасних навчальних закладів. 
Насамперед це пов’язано з удосконаленням системи освіти, підготовкою до життя людей, 
здатних самостійно здобувати знання, формуванням у них активної життєвої позиції та 
досвіду творчої діяльності. Все більшого значення останнім часом надається дослідженням 
мотивації діяльності, орієнтованої на досягнення. 

Актуальність проблеми полягає у тому, що проблема формування мотивації 
навчальної діяльності і досягнень лежить на стику навчання й виховання, та є 
найважливішим аспектом сучасного навчання. Вивчення мотивів навчальної діяльності 
старших школярів було вибрано тому, що саме ця діяльність є провідною, а отже, мотиви, які 
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спонукають її, повинні мати істотне значення для старших школярів в формуванні ставлення 
до учбової діяльності. 

Складність і багатоаспектність проблеми мотивації обумовлює множинність 
підходів до розуміння її сутності, природи, структури, а також до методів її вивчення. Серед 
вітчизняних дослідників проблем мотивації можна назвати наступних: Агєєв В. Г., 
Ананьєв Б. Г., Бібріх Р. Р., Божович Л. І., Бондаренко С. М., Виготський Л. С., 
Гальперін П. Я., Єлфімова Н. В., Леонтьєв А. Н., Ломов Б. Ф., Ляудіс В. Я., Маркова А. К., 
Матюхін М. В., Рубінштейн С. Л., Симонова Н. М., Тализіна Н. Ф., Якобсон П. М. 

Серед зарубіжних авторів, дослідженням проблем мотивації займалися: Аткінсон Д., 
Аргайл М., Д. Берлайн Д., Даффі Є., Льовін К., Маккеланда Д.К., Маслоу А., Нюттен Ж., 
Олпорт Г., Фрейд З. 

Мета статті полягає у тому, щоб вивчити фактори, які впливають на учбову мотивацію 
в підлітковому віці. 

Виявлення спонукальних сил людини до діяльності, мотивів її здійснення – основа її 
адекватної інтерпретації. В цілому мотив – це те, що визначає, стимулює, спонукає людину 
до вчинення будь-якої дії [1]. 

Найбільш повним є визначення мотиву, запропоноване Л. І. Божович: в якості мотивів 
можуть виступати предмети зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття і переживання, все, в 
чому знайшла втілення потреба. Таке визначення мотиву знімає багато протиріч в його 
тлумаченні, де об’єднуються енергетична, динамічна і змістовна сторони. 

У загальному значенні учбова мотивація визначається як приватний вид мотивації, 
включеної у діяльність вчення. Учбова мотивація визначається цілим рядом специфічних для 
цієї діяльності факторів. По-перше, вона визначається самою освітньою системою, освітнім 
закладом, де здійснюється учбова діяльність, по-друге, організацією освітнього процесу,  
по-третє, суб’єктними особливостями учня (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, 
рівень вимог, самооцінка, її взаємодію з іншими учнями і т.п.), по-четверте, суб’єктними 
особливостями викладача і насамперед системою його ставлення до учня, до справи,  
по-п’яте, специфікою навчального предмета [2]. 

За визначенням Л. І. Божович, мотив навчальної діяльності – це спонукання, що 
характеризують особистість учня, її основну спрямованість, виховану протягом 
попереднього його життя, як сім’єю, так і самою школою [3]. Л. Божович під мотивом 
розуміє внутрішню позицію особистості. 

Розглянемо тепер, які види навчальних мотивів (мотивації) виділяють у психології. 
Маркова А. К. виокремлює дві групи психологічних характеристик навчальних мотивів: 
змістовні і динамічні. 

Змістовні якості мотивів пов’язані з характером самої навчальної діяльності. До них 
належать: усвідомленість, самостійність виникнення або прояви, узагальненість, дієвість, 
домінування в структурі мотивації, ступінь поширення на кілька навчальних предметів. Це 
змістотворні мотиви, які не тільки спонукають діяльність, а й надають їй особистісний зміст. 
Змістотворні мотиви, вони ж ведучі (Н. Ф. Тализіна), домінуючі (Р. Р. Бібріх, І. А. Васильєв), 
переважаючі (В. Е. Мільман), визначають спрямованість всієї мотиваційної системи [4]. 

Динамічні якості пов’язані з психофізіологічними особливостями дитини і 
проявляються у стійкості мотиву, його силі і виразності, емоційним забарвленням, швидкості 
виникнення. Це мотиви-стимули, які, діючи паралельно з першими, служать додатковими 
мотивами [5]. 

Сенс навчання кожного учня визначається системою його ідеалів, цінностей, які він 
запозичує з свого оточення (сім’ї, друзів, однокласників). Завдяки цьому вже до початку 
навчання в дитини складається певне уявлення про навчальну діяльність. Проте в ході 
навчання зміст його може зазнавати істотних змін. Сенс складається з наступних моментів: 

- усвідомлення учнем об’єктивної важливості навчання, яка визначається виробленими 
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в суспільстві моральними цінностями, прийнятими в соціальному оточенні і в родині даної 
дитини; 

- розуміння значущості навчання особисто для себе, яке обов’язково заломлюється 
через рівень домагань дитини, її самоконтроль і самооцінку навчальної діяльності, її окремих 
ланок. 

Ці аспекти навчання перебувають в процесі розвитку, і сам зміст навчання в міру 
розвитку навчальної діяльності може змінюватися якісно. При усвідомленні сенсу навчання, 
в учнів зростають успіхи у навчальній діяльності (збільшується запас і підвищується якість 
знань, удосконалюються способи і прийоми їх придбання), легше засвоюється і стає 
доступним навчальний матеріал. Найефективніше стає його запам’ятовування, активно 
концентрується увага учнів, зростає їх працездатність. Сенс навчання, його значимість є 
основою мотиваційної складової особистості учня [6]. 

Головною характеристикою емоційного компонента є переживання учнів у процесі 
навчальної діяльності, емоційне ставлення до навчання. Емоції, безсумнівно, мають 
самостійне мотивуюче значення в процесі навчання і залежать від особливостей навчальної 
діяльності та її організації. 

У процесі навчання позитивні емоції можуть бути пов’язані з: 
- рівними діловими взаємовідносинами школяра з учителями та учнями, відсутністю 

конфліктів з ними; 
- участю в житті класного і шкільного колективу; 
- усвідомленням кожним учнем своїх потенційних можливостей у досягненні успіхів у 

навчальній роботі та подоланні труднощів. 
Сюди ж можна віднести емоції від позитивних результатів своєї учнівської праці, 

емоції задоволення від справедливо поставленої оцінки, позитивні емоції від «зіткнення» з 
новим навчальним матеріалом (від емоції цікавості і пізніше допитливості до сталого 
емоційно-пізнавального ставлення до предмета, що характеризує захопленість цим 
предметом). Також можуть виникати позитивні емоції при оволодінні учнями прийомами 
самостійного отримання знань, новими способами вдосконалення своєї навчальної роботи, 
прийомами самоосвіти. Важливість всіх названих емоцій полягає в тому, що вони утворюють 
атмосферу емоційного комфорту в процесі навчання. Наявність такої атмосфери необхідно 
для успішного здійснення процесу навчання [7]. 

Позитивний емоційний клімат допомагає учню знизити стресову ситуацію тривалого 
неуспіху в навчанні, яка закріпила негативне ставлення до вчителя і / або школи, що 
створила конфлікт з однокласниками, тривогу і занепокоєння. Негативні емоції, такі як 
образа, страх перед неприємностями, що походять від вчителя, підтримують в учня стійку 
мотивацію недопущення невдачі, внаслідок чого виникає відчуття, що краще нічого не 
робити, ніж бути поганим, у якого нічого не виходить. У процесі навчання необхідно 
піклуватися про переважання позитивних емоцій при навчанні [8]. 

Мотиви самоствердження пов’язані з бажанням учня змінити думку, оцінку про себе з 
боку вчителя та однолітків. 

Мотиви спілкування з однолітками пов’язані із загальним емоційно-інтелектуальним 
тлом в навчальному колективі і престижністю знань. Вибір цих мотивів є в класі показником 
внутрішньо колективних інтересів в учнів, пов’язаних з пізнавальною сферою діяльності. А в 
свою чергу, характеризує таких учнів як зацікавлених у навчальних успіхах однокласників, 
готових завжди надати допомогу, включитися у співпрацю, в спільну колективну навчально-
пізнавальну діяльність [9]. 

Безумовно, на рівень мотивації впливає і вік особи. Підлітковий вік характеризується 
об’єктивними змінами умов життя учня: збільшується кількість навчальних предметів; 
заняття ведуть декілька вчителів, що пред’являють часом різні вимоги до навчальної 
діяльності; ускладнюється матеріал навчальних програм; розширюються види позакласних і 
позашкільних занять; учень включається в нові соціальні контакти всередині класу і поза 
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школою. Ставлення до навчальної діяльності у підлітків не однозначне. З одного боку, цей 
період характеризується зниженням мотивацій навчання (зростання позанавчальних 
інтересів, прагнення до спілкування з однолітками), а з іншого боку, цей період є 
сенситивним для формування зрілих форм навчальної діяльності [4]. 

Виділимо особливості підлітка, що сприяють становленню мотивації навчання і 
перешкоджають йому. 

Сприятливими особливостями мотивації в цьому віці є: 
- «потреба у дорослості» – небажання вважати себе дитиною, прагнення зайняти нову 

життєву позицію по відношенню до світу, іншої людини, до себе; 
- особлива сприйнятливість підлітка до засвоєння способів, норм поведінки дорослої 

людини; 
- загальна активність підлітка, його готовність включатися в різні види діяльності з 

дорослими і однолітками; 
- прагнення підлітка на основі думки іншої людини (вчителя, однолітка) усвідомити 

себе як особистість, оцінити себе з точки зору іншої людини і своїх внутрішніх вимог, 
потреба в самовираженні і самоствердженні; 

- прагнення підлітка до самостійності; 
- зростання визначеності і стійкості інтересів; 
- розвиток прагнення до вдосконалення в різних областях; 
- розвиток у підлітків на основі зазначених якостей спеціальних здібностей (музичних, 

літературних, технічних тощо) [10]. 
У той же час однією з важливих причин зниження мотивації є недостатній облік 

учителем соціальних мотивів підлітків, коли для них не розкривається зв’язок з соціально 
значущими видами діяльності (працею, самоосвітою та ін.), коли в ході навчання не 
реалізуються специфічні для підлітка прагнення до дорослості, до самостійності, до 
взаємодій з однолітками. Недостатня розвиненість навчально-пізнавальних мотивів часом 
продовжує зберігатися як причина відсутності інтересу до навчання у підлітків [4]. 

Таким чином, в даний час існує велика кількість теорій мотивації, які відображають 
різні погляди на такі феномени, як потреба, мотив, мотивація, інтереси, схильності і т д. 

Учбова діяльність генерується цілою системою різноманітних мотивів, що 
переплітаються, доповнюють один одного, знаходяться в певному співвідношенні між 
собою. Мотивація – важливий компонент регуляції будь-якої діяльності людини. Високий 
рівень мотивації навчання необхідний для досягнення успіху. 

На мотивацію впливає цілий ряд факторів, таких як самооцінка, цілеутворення, 
успішність навчання, емоційний стан, навчальний інтерес, інтелектуальні здібності, 
мотиваційна орієнтація, особистісний сенс вчення. 
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