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У статті наголошено,  що період молодшого шкільного віку є ключовим в 

оволодінні дитиною навчальною діяльністю та формуванні мотивів навчання. 

Висвітлено наукові погляди Г. Костюка щодо навчання і виховання молодших 

школярів: вступ дитини до школи як різку зміну її життя і діяльності, 

формування ставлення учнів до школи і вчителя, характерні особливості 

навчальної діяльності та мотиви навчальної діяльності. 
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The article noted that the period of younger school age is a key in mastering 

the child in the educational activities and the formation of motives for learning. 

Illuminated the scientific views of G. Kostyuk for training and education in primary 

school: enroll your children in school, as a dramatic change in her life and activity, 

the formation of attitudes of students toward school and teachers, the characteristic 
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Освіта є пріоритетним напрямом державної політики України. Держава 

виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, 

культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, 

забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й 

іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості. 

Цілком очевидно, що розвиток людства набирає дедалі динамічнішого 

характеру, зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна 

людського покоління. Сучасний діловий і професійний світ гостро потребують 



професійно мобільних людей, які готові приймати зважені самостійні рішення й 

нести відповідальність за їхнє втілення в життя, здатні успішно й ефективно 

знаходити й реалізовувати себе в соціально-економічних умовах, що швидко 

змінюються. 

Розвиток сучасної освіти позначений переходом від суб'єкт-об'єктної до 

суб'єкт-суб'єктної системи навчання і виховання. Цей шлях складний, тривалий, 

сповнений перешкод. Гальмує процес переходу на новий етап перенасиченість 

освіти елементами старої системи. 

Період молодшого шкільного віку є ключовим в оволодінні дитиною 

навчальною діяльністю та формуванні мотивів навчання. Цей період дуже 

важливий і з точки зору особистісного розвитку дитини, тому що тут 

закладаються основи її ставлення до себе. 

Фундаментальні ідеї взаємозв’язку навчання і розвитку молодших 

школярів висвітлено у працях Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, 

А.Дістервега, К.Ушинського. 

Метою дисертаційного дослідження О. Замашкіної було узагальнення та 

систематизація основних положень теорії та практики розвивального навчання 

молодших школярів протягом 1960 – 1990 рр. ХХ століття [1]. Книга 

„Г. С. Костюк – особистість, вчений, громадянин” за редакцією академіка 

С. Максименка містить статті, в яких аналізується наукова діяльність 

Г. Костюка, а також список його основних праць, у тому числі тих, які не 

згадувалися в публікаціях попередніх років [2]. Н. Харченко проаналізовано 

проблему особистості учня як провідну тенденцію у системі психологічних 

поглядів Г. Костюка [3] тощо. 

Метою наших наукових розвідок стало висвітлення наукових поглядів 

Г. Костюка щодо навчання і виховання молодших школярів. 

Г. Костюк – учений високої культури, психолог світового рівня, 

особистість рідкісного таланту і різносторонньої ерудиції. Він мав дар 

глибокого мислителя, здатність висловлювати свої думки, вести полеміку, 

діалог, писати про найскладніші психологічні явища мовою для всіх 



зрозумілою, доступною, барвистою, зацікавленою З плином часу ім’я 

Г. С. Костюка бачиться поряд з іменами великих психологів-гуманістів XX 

сторіччя К. Роджерса, В. Франкла, які вчили людей самовдосконаленню, 

закликали зберегти Життя на Землі [2, с. 176; 199]. 

За віковою періодизацією, прийнятою у вітчизняній психології і 

педагогіці, час життя дітей від шести-семи до десяти років називається 

молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховуються 

особливості психічного і фізичного розвитку дітей, береться до уваги перехід їх 

від ігрової до навчальної діяльності, яка стає в цьому віці провідною. 

Г. Костюк підкреслює, що вступ дитини до школи – це різка зміна її 

життя і діяльності. Дитина йде до школи з фізичною й психологічною 

готовністю до цієї зміни. У шкільному навчанні використовуються й 

продовжують розвиватися фізичні й розумові сили, формуються психічні 

властивості молодшого школяра. У фізичному розвитку молодшого школяра 

виявляється роль дозрівання. Воно відкриває нові можливості для його 

діяльності, розгорнення й поглиблення дійових зв'язків із суспільним 

середовищем, водночас само ним стимулюється. Про це свідчить загальне 

прискорення (акселерація) фізичного розвитку дітей на всіх вікових ступенях 

[4, c. 141].  

Вчений переконаний, що діти по-різному переживають таку важливу 

подію, як вступ до щколи. Це залежить від психологічної готовності вчитися в 

школі. Більшість дітей охоче йде до школи. Діти включаються в навчальну 

діяльність, яка стає провідною в їх житті. Перехід дітей на положення школярів 

зобов'язує їх вчасно вставати, приходити в школу, додержувати правил 

шкільного життя незалежно від того, хочеться чи не хочеться це робити, 

виконувати обов'язкові завдання, переборювати труднощі в роботі тощо. 

Успіхи й невдачі дітей у навчанні перебувають під постійним контролем 

учителя, батьків, вихователя групи подовженого дня та ін. На перший план в 

організації поведінки молодших школярів виступають вимоги школи, вчителя. 



Вони поширюються значною мірою і на позашкільний час (виконання дітьми 

домашніх завдань). 

Особливу увагу Григорій Силович приділяв формуванню ставлення учнів 

до щколи й учителя. Учні по-різному реагують на вимоги вчителя залежно від 

особливостей індивідуальної їх готовності до навчальної діяльності в школі. 

Одні поводяться цілком адекватно цим вимогам, інших вимоги гальмують і 

викликають у них надмірну стриманість, деякі не приймають вимог і навіть 

намагаються діяти всупереч їм. Діти, які не були в дитячих садках, нерідко 

губляться в новій обстановці, не зразу знаходять основи для контакту з 

учителем та однокласниками. Звідси стає зрозумілою вся важливість 

індивідуального підходу до дітей у керуванні процесом їх входження в шкільне 

життя з його новим для них змістом, формами і об'єктивними вимогами, які 

повинні стати суб'єктивними вимогами учнів до себе самих, внутрішніми 

регуляторами їх поведінки. 

Важливу роль у становленні такої саморегуляції поведінки молодшого 

школяра відіграє, на думку видатного психолога, оцінювання, а згодом і 

самооцінювання його дій і вчинків. Для першокласника оцінка вчителя є 

справжньою подією. Якщо її використовувати вміло, то вона зміцнює інтерес 

дитини до школи та навчальної діяльності, відповідальність за виконання 

навчальних завдань. Оцінка ефективніше діє на молодших школярів, коли вона 

має не узагальнений, а конкретний характер, коли учень знає, що саме 

оцінюється в його роботі й поведінці, коли оцінка не переноситься на 

особистість у цілому (не говориться, що школяр взагалі хороший чи поганий). 

Конкретна й об'єктивна оцінка, вільна від заниження й завищення досягнень 

учня, спрямовує його на подолання недоліків у роботі, спонукає домагатися 

кращих результатів. Йдеться передусім про оцінювальні судження, а не тільки 

про оцінку в формі бала, що виставляє вчитель здебільшого не за одну дію та її 

результат, а за низку дій і результати навчальної роботи [4, с. 142]. 

У перші тижні перебування дітей у школі краще усно оцінювати їх успіхи 

і невдачі, не вдаватися до письмових оцінок, бо діти ще не усвідомлюють їх 



змісту. Спеціальний експеримент, проведений грузинськими психологами і 

педагогами, показав, що застосування тільки оцінних суджень позитивно 

позначається на навчальній діяльності дітей. В учнів формується міцніша 

настанова вчитися не заради високого балу, а заради знань, швидко 

виробляється самоконтроль, підвищується активність, зменшується частота 

тривожних, негативних емоційних станів, в класі створюється невимушена 

трудова атмосфера. Однак це не означає, що треба відмовитися від уживання 

оцінок.  

Г. Костюк виокремлює характерні особливості та мотиви навчальної 

діяльності молодших школярів. У молодших школярів навчальна діяльність 

стає провідною і набуває характерних особливостей. її основні компоненти: 

мета – засвоїти певні знання, вміння і навички; дії і операції, за допомогою яких 

учні оволодівають змістом навчання; мотиви і форми спілкування учнів з 

учителем та між собою. Структура навчальної діяльності, в якій набування 

знань, умінь та навичок виступає як прямий її результат, складається поступово 

в міру того, як школярі навчаються її здійснювати, виробляють перші вміння 

вчитися. 

Дедалі яскравіше виявляються особливості, якими учіння молодших 

школярів відрізняється від навчальної діяльності дошкільників. Складнішими 

стають і цілі, що визначаються програмним змістом шкільного навчання. 

Оволодіння ним вимагає не тільки активізації, а й формування в учнів 

потрібних дій. На перший план у навчанні учнів за діючими програмами 

виступають мислительні, мовні дії, потрібні для того, щоб усвідомити 

навчальне завдання, зрозуміти його зміст, розкрити внутрішні зв'язки, причинні 

залежності в пізнаваних об'єктах. їм підпорядковуються мнемічні, уявні, 

практичні й інші дії [Так само, с. 144]. 

Співвідношення їх змінюється залежно від етапу навчання і конкретного 

змісту (мова, математика, природознавство, ручна праця тощо). Значну роль у 

навчанні молодших школярів відіграють різні види наочності. Але її 

використання не є самоціллю, а засобом здобування учнями чуттєвих даних, 



необхідних для утворення уявлень і понять про пізнавані об'єкти, засобом 

розвитку здатності сприймати предмети та явища об'єктивної дійсності, 

спостерігати їх. Зростає значення слова, мовлення (спочатку усного, а далі 

писемного) вчителя і учнів у їх навчальній діяльності в міру того, як учні ними 

оволодівають, навчаються читати, користуватися підручником й іншими 

книжками. 

Збагачується, за Григорієм Костюком, й мотивація навчальної діяльності 

молодших школярів. Розвиваються пізнавальні інтереси, зацікавленість не 

тільки процесом, а й самим змістом навчання з різних предметів, усвідомлення 

необхідності виконувати навчальні завдання, почуття обов'язку, 

відповідальності за їх виконання перед учителем, батьками. 

Навчальна діяльність учнів проходить по-різному залежно від 

досконалості методів керування нею вчителем. На цій діяльності учнів 

негативно позначаються такі хиби в роботі вчителя, як багатослів'я, 

несистематичність і надмірна стислість викладу, зловживання розважальними 

засобами тощо. 

Навчальна, ігрова, трудова, спортивна та інша діяльність молодших 

школярів опосередковується цілою низкою пов'язаних між собою мотивів. В їх 

комплексі певні мотиви виступають на перший план, про що свідчать і 

зрушення в інтересах молодших школярів. 

Вчений виділив наступні мотиви навчальної діяльності:  

- формування різноманітних навчальних інтересів. Першокласнику 

подобається вчитися читати, писати, лічити. Його цікавлять 

оповідання про цікавих людей, історичні події, про явища природи, 

життя тварин. У процесі навчання інтереси дитини збагачуються й 

диференціюються; 

- молодші школярі люблять читати. У виборі книжок учні І–II класів 

орієнтуються переважно на рекомендації дорослих, а учні III классу – 

на рекомендації своїх товаришів і власні уподобання. Вони читають 



казки, книги про героїчні подвиги, про життя школярів, пригодницькі 

й пізнавальні твори; 

- у багатьох дітей навчальна активність спонукається інтересом до 

самого процесу навчання та його результатів, виступаючи для них як 

самоціль. „Я розв'язую задачі тому, що хочу навчитись їх 

розв'язувати”, – говорить Люба Б. (II клас). „Я учуся, щоб мати 

знання”, – каже Ніна П. (III клас);  

- іноді на перший план виступає прагнення учня за допомогою навчання 

здобути особисту перевагу в класі. Передбачення успіху, прагнення 

уникнути невдач в учінні й пов'язаного з цим приниження перед 

іншими дітьми є для деяких учнів сильним мотивом їх навчальної 

діяльності; 

- деякі учні вчаться для того, щоб порадувати батьків, близьких людей. 

- бувають і такі учні, що вчаться з примусу. „Якщо мама побачить 

погану оцінку, то вона не пускає мене гуляти на вулицю”, – говорить 

Гриша Ш. (II клас); 

- інших учнів спонукає до виконання навчальних завдань сумління. 

„Коли я не вивчу урок, мені дуже неприємно”, – говорить Анатолій Ж. 

(III клас);  

- деякі молодші школярі як спонукання до навчання називають 

передбачувані практичні цілі. „Я вчусь, бо хочу бути льотчиком”, –

говорить Віктор С. (II клас);  

- дехто відзначає суспільне значення навчання. „Я вчусь, щоб принести 

людям користь”, – говорить Наталя В. (III клас). 

Першокласники в переважній більшості зацікавлено й сумлінно 

ставляться до навчання, виявляють інтерес до навчального матеріалу. Мотиви 

їх старанного ставлення породжуються самою навчальною діяльністю. 

Водночас уже в І класі діти усвідомлюють, що їх положення серед товаришів і 

дорослих залежить від успіхів в учінні. Місце того чи іншого першокласника в 

класному колективі залежить, головним чипом, від його успіхів у набуванні 



знань, а також моральних якостей, таких, як акуратність, працьовитість, 

відповідальність тощо. 

У II і III класах згадані моральні якості учнів та їх навчальні успіхи також 

є важливим чинником при визначенні їх місця, в класі. Це є ознакою здорового 

ставлення класу до навчання. Воно має місце там, де учитель дбає про 

формування громадської думки учнів, колективних відносин, ціннісних 

орієнтацій. 

Г. Костюк надає практичні рекомендації щодо розвитку навчальних 

інтересів молодших школярів, які абсолютно не втратили актуальності й 

сьогодні. Стійкість інтересів до самої навчальної діяльності молодших 

школярів залежить від того, як ця діяльність організується, як учитель уміє 

збуджувати й підтримувати інтерес своїх вихованців до набування знань, як 

пов'язуються ці знання з життям. Формуванню пізнавальних інтересів учнів 

сприяє вміло побудована позакласна робота (заняття в гуртках, самостійне 

читання, перегляд телепередач тощо). Слід зважати й на те, що у зміцненні 

пізнавальних інтересів ця робота має деякі переваги. Адже дитина за власним 

уподобанням обирає певний вид діяльності, виявляючи в ній свою ініціативу й 

активність. 

Переборення учнями труднощів, на які вони натрапляють в навчальній 

діяльності, є невід'ємною внутрішньою умовою зміцнення інтересу до неї, 

позитивної її мотивації. Нагромадження невдач викликає зниження інтересу до 

учіння. При слабкості мотивів, породжуваних самою навчальною діяльністю, і 

ширші соціальні мотиви, пов'язані, наприклад, з прагненням школяра 

заслужити похвалу дорослих, виявляються не дійовими. Успішне переборення 

учнями труднощів у навчальній діяльності, а отже, і ставлення до неї значною 

мірою залежить від того, як формуються в них уміння вчитися. 

Уміння вчитися виробляється в практиці навчальної діяльності учнів, 

уміло керованої вчителем. Умілість ця визначається тим, які завдання ставить 

він перед учнями, як допомагає їм знаходити раціональні способи їх виконання, 



яке місце залишається для доступної учням активності й самостійності, як 

узгоджуються способи керування роботою дітей вчителем і батьками. 

Активність і самостійність у навчанні пов'язані між собою, але не 

тотожні. Молодший школяр може активно повторювати певні дії визначеним 

йому способом (списування тексту, заучування вірша тощо) і пасувати перед 

труднощами, які в нього виникають, коли змінюється характер завдань, виникає 

потреба знайти спосіб розв'язування задачі, дещо відмінної від раніше 

розв'язуваних ним задач. 

Формуванню самостійності сприяє поступове збільшення обсягу 

самостійних робіт на уроках, урізноманітнення завдань, запровадження творчих 

робіт, поєднання їх з роботами тренувального характеру. Співвідношення 

творчих і тренувальних робіт в навчальній діяльності молодших школярів 

залежить від етапу навчання, його змісту і мети уроку. Неодмінною умовою 

успіху є чітка постановка запитань, завдань перед учнями. Усвідомлення їх 

учнями скеровує розумову активність. Розумова активність учнів під час 

самостійної роботи залежить від того, як усвідомлюють вони її мету. 

Самостійна робота активізує діяльність вихованців, посилює у них 

інтерес до певного матеріалу, розвиває ініціативу і привчає застосовувати 

набуті знання в пізнанні нових фактів та в практичній діяльності [4, с. 146]. 

Таким чином, високий науковий рівень, чіткість ідейних позицій, ясність 

викладу – ці риси Костюкових підручників належно оцінені фахівцями й 

педагогічною громадськістю. Г. С. Костюк висував принципові вимоги до 

виховання й навчання. Він вказував, що зазнає невдач таке виховання, яке 

зводиться до сукупності „заходів”, зовнішніх впливів на вихованців та ігнорує 

їхні потреби, думки, почуття, прагнення, їхній внутрішній світ, через який воно 

тільки й може здійснити свої цілі. 
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