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Теоретичні і експериментальні розробки проблеми ставлення школярів 
до учбової діяльності особистості стали основою для дослідження. На думку 
О.М.Леонтьєва, базисом особистості є сукупність тих видів ставлення, які 
реалізуються через різноманітні її діяльності [10]. Щодо школяра, то 
центральне місце у системі цих видів належить його ставленню до учбової 
діяльності, яка виступає для нього основною, суспільно значущою 
діяльністю. Стаючи суб`єктом суспільно значущої діяльності, учень набуває 
особистісних якостей і особистісного ставлення до того, що він робить у 
процесі її виконання [3]. В молодшому шкільному віці, коли учбова 
діяльність становить провідний вид діяльності, проблема психологічного 
дослідження особливостей формування позитивного ставлення школярів до 
цієї діяльності набирає особливої актуальності. 

Підкреслюючи важливість дослідження проблеми ставлення школярів 
до учбової діяльності, Г.С.Костюк зазначає, що ця діяльність по-різному 
виховує учнів залежно від того,  як вони самі до неї ставляться.  Виховання в 
учнів бажання вчитися так само важливе, як і формування уміння вчитися 
[8]. 

Передовий педагогічний досвід  свідчить, що тільки в атмосфері 
позитивних емоцій, які супроводжують учбову діяльність учнів, можна 
сформувати позитивне емоційне ставлення до цієї діяльності [1; 5; 11; 13]. 

Одними з основних показників, які впливають на становлення тієї чи 
іншої модальності ставлення школярів до учбової діяльності, психологи 
вважають такі два особистісні конструкти, як інтерес і тривожність школярів 
у процесі включення їх в учбову діяльність [2; 4; 6; 12; 14; 15; 17]. 

У дослідженнях, присвячених проблемі пізнавального інтересу, завжди 
підкреслюється його позитивна емоційна забарвленість (Л.І.Божович, 
Л.С.Виготський, О.К.Дусавицький, Г.С.Костюк, О.Я.Миленький, 
Н.Г.Морозова, С.Л.Рубінштейн, Г.І.Щукіна ті ін.). Зокрема, наявність 
пізнавального інтересу вважається важливим показником позитивного 
ставлення школярів до учбової діяльності. Г.С.Костюк, розкриваючи 
проблему результативності навчальної діяльності, аналізує пізнавальний 
інтерес школярів як мотив, що сприяє досягненню успіхів у цій діяльності. 
Він підкреслює: “Успішне навчання формується там, де учні переживають 
інтерес, почуття розумового напруження, сумніву, успіху. Ці переживання, 
узагальнюючись, стають стійкими мотивами дальшої пізнавальної діяльності, 
які зумовлюють її успіхи" [8, с.369]. С.Л. Рубінштейн також розглядає 
інтерес як специфічний мотив культурної і, зокрема, пізнавальної діяльності 
людини [15]. 

Відомий дослідник проблеми пізнавального інтересу Г.І. Щукіна 



зазначає, що саме у процесі учбової діяльності інтерес відіграє роль 
важливого енергетичного ресурсу, який не тільки стимулює процес учіння, а 
й забарвлює усю атмосферу навчальної праці радістю пізнання [17]. 
Н.В.Ільчукова дотримується точки зору, згідно з якою пізнавальний інтерес – 
це емоційна форма прояву пізнавальної потреби, задоволення якої забезпечує 
спрямованість особистості на усвідомлення цілей учбової діяльності і тим 
самим сприяє успішному її виконанню [4]. 

Якщо пізнавальний інтерес є одним з основних показників позитивного 
емоційно-ціннісного ставлення школярів до учбової діяльності, то серед 
показників негативної модальності цього ставлення одним з основних 
виступає такий особистісний конструкт, як тривожність. Під “шкільною 
тривожністю” О.М.Прихожан розуміє порівняно стійке особистісне 
утворення, яке виявляється в схильності учня переживати об`єктивно 
нейтральні шкільні ситуації як такі, що містять загрозу, передусім загрозу 
самооцінці, образу “я”, особистісним інтересам і цінностям [14]. 
Тривожність, за визначенням О.Д.Андрєєвої, виступає як негативне емоційне 
переживання, високий рівень якого свідчить про напруженість або 
незадоволеність провідних потреб суб`єкта. Вона вважає, що високий рівень 
шкільної тривожності є показником незадоволеності певних потреб учня, 
пов`язаних із учбовою діяльністю [2]. 

Однією із складних і водночас гостро актуальних проблем педагогічної 
психології є проблема причинності шкільної тривожності. О.М.Прихожан 
виділяє такі джерела шкільної тривожності: реальна неуспішність в учінні й 
спілкуванні з ровесниками в процесі учбової взаємодії; особливості учбової 
самооцінки; несприятливий досвід шкільного життя, який склався раніше; 
неблагополуччя в інших, значущих для дитини сферах (наприклад, 
спілкування з батьками) [14]. 

Аналіз досліджень, присвячених проблемі формування позитивного 
емоційного ставлення школярів до учбової діяльності, свідчить про наявність 
значних труднощів діагностичного та методичного характеру, оскільки 
емоційні переживання відіграють неоднозначну роль в учбовій діяльності 
школяра. В учбовому процесі, як підкреслює Г.С.Костюк, вплив «механізму 
емоцій» на перебіг учбової діяльності дуже часто важко передбачити і 
дослідити [8]. Це призвело до того, що емоційний аспект ставлення школярів 
до учбової діяльності у дослідницькому контексті проаналізовано 
недостатньо. Зокрема, на сьогодні у віковій і педагогічній психології відсутні 
експериментальні дослідження особливостей динаміки емоційного ставлення 
молодших школярів до учбової діяльності, а саме: недостатньо вивчено 
специфіку впливу емоційних переживань молодшого школяра під час уроку 
на особливості модальності його ставлення до учбової діяльності  впродовж 
всього періоду навчання школярів у початковій школі. 

При вивченні цієї проблеми важливо враховувати вікові закономірності 
емоційного розвитку школярів, які істотно впливають на характер їх 
емоційно-ціннісного ставлення до учбової діяльності. Необхідно 
підкреслити, що кожному віковому етапу відповідає не просто сукупність 



окремих особливостей, а своєрідність цілісної структури особистості дитини 
і наявність специфічних для даного етапу тенденцій її розвитку, 
особливостей емоційного життя, сприймання і ставлення до шкільної 
дійсності. Іншими словами, вікова психологічна характеристика дитини 
визначається не окремими, характерними для неї особливостями, а різною на 
кожному етапі структурною будовою її особистості, зміною почуттів і 
переживань, в контексті нашого аналізу – емоційних переживань, пов`язаних 
з учбовою діяльністю.  

Для з’ясування специфіки ставлення дітей до учбової діяльності у 
молодшому шкільному віці необхідно зупинитися на аналізі досліджень, 
присвячених особливостям емоційних переживань молодших школярів, які 
викликає власне учбова діяльність.  

У цьому напрямі особливо пильна увага приділялася вченими 
дослідженню особливостей пізнавальних інтересів молодших школярів, які 
включають інтерес до змісту учбових предметів, до процесу виконання 
учбових дій, до ігрових елементів, що вводяться на уроках, і т.д. [3; 7; 8; 16; 
17]. За результатами досліджень Л.І.Божович, у старшого дошкільника 
позитивне ставлення до учбової діяльності, бажання вчитися являє собою 
етап розвитку його потреби у зовнішніх враженнях. Зі вступом до школи, як 
зазначає автор, у дітей з`являється інтерес до власне пізнавальних задач, який 
є показником позитивного ставлення до учбової діяльності. (3). Інтереси 
молодших школярів, за даними О.І.Кондратюк, мають свою специфіку, яка 
полягає у їх екстенсивній формі розвитку та яскравій емоційній 
забарвленості. Учні беруться за все нове, що зустрічається в процесі 
шкільного навчання, але водночас їх інтереси нестійкі і ситуативні [7]. 

Позитивні переживання, пов`язані з пізнанням нового, – за словами 
П.М.Якобсона, – можуть відрізнятися за ступенем сили у різних дітей, але 
вони інтенсивно виражені у всіх першокласників. Разом з тим у молодшому 
шкільному віці, як стверджує вчений, виникають нові і значно сильніші 
(порівняно з дошкільним дитинством) негативні емоційні переживання. 
Зокрема, з’являється переживання тривожності, пов’язаної із учбовою 
діяльністю, яка часто призводить до відмови нею займатися [18]. Б.І.Кочубей 
та Є.В.Новикова встановили, що переживання тривожності неминуче 
супроводжує учбову діяльність дитини у будь-якій школі. Щодо високого 
показника тривожності, то він притаманний порівняно незначній кількості 
молодших школярів, але саме у них спостерігаються  нервові розлади, які 
часто виявляються у стійкому небажанні відвідувати школу. Одними з 
основних причин тривожності, як вказує Б.І.Кочубей, є “завищені вимоги до 
дитини; негнучка, догматична система навчання, що не враховує власну 
активність дитини, її здібності, інтереси і нахили” [9, с.12]. 

За результатами досліджень О.Я.Миленького, у першокласників головне 
джерело інтересу до учбової діяльності – це успішне навчання. Важливо 
знати не тільки те, як діти засвоюють знання і оволодівають навичками, а й 
як вони переживають свої учбові успіхи і невдачі. Ці почуття розкривають 
зміну в емоційному ставленні дитини до школи. Виникнення позитивного 



ставлення молодших школярів до учбової діяльності викликається доброю 
успішністю, досягненням мети, громадським визнанням успіху, радістю від 
виконаної роботи, набутих знань. О.Я.Миленький вказує, що у молодшому 
шкільному віці інтерес до учбової діяльності часто з`являється як результат 
учбових успіхів і радісних емоцій, що їх супроводжують [12].   

Перейдемо до аналізу особливостей взаємозв’язку емоційних проявів 
молодших школярів на уроці і модальністю їх емоційно-ціннісного ставлення 
до учбової діяльності. З цією метою аналізувалися два взаємопов`язані 
аспекти, які характеризують комфортність включення школяра в учбову 
діяльність, – це динаміка інтересу та тривожності на уроці 
(використовувалася модифікація особистісного опитувальника 
О.Д.Андрєєвої [2]). Лонгітюдне дослідження проводилося в місті Кам’янець-
Подільському та сільських школах Хмельницької області впродовж трьох 
років. Істотних відмінностей між результатами отриманими в міських і 
сільських школах не встановлено.  

Результати дослідження. Порівняльний аналіз динаміки інтересу на 
уроці в молодших школярів з різною модальністю емоційно-ціннісного 
ставлення до учбової діяльності дозволяє стверджувати, що немає 
статистично значущої різниці між показниками інтересу на уроці у 
першокласників і третьокласників з позитивним емоційно-ціннісним 
ставленням до учбової діяльності (1 кл. – 25.2; 3 кл. – 26.0). У молодших 
школярів з негативним емоційно-ціннісним ставленням до учбової діяльності 
показник інтересу на уроці від 1-го до 3-го класу знижується (1 кл. – 24.8, 3 
кл.  –  18.2  (p<0,001)). Разом з тим у молодших школярів 2-го і 3-го класів з 
позитивним емоційно-ціннісним ставленням до учбової діяльності показник 
інтересу на уроці вищий, ніж цей показник у молодших школярів з 
негативною модальністю цього ставлення (p<0,001) (2 кл.: позитивна 
модальність – 28.0, негативна - 22.0; 3 кл.: позитивна модальність – 26.0, 
негативна – 18.2). Отримані результати свідчать, що між рівнем інтересу на 
уроці учнів 2-го і 3-го класів і модальністю їх емоційно-ціннісного ставлення 
до учбової діяльності існує тісний зв`язок. 

Аналіз динаміки тривожності на уроці показав, що цей показник у 
молодших школярів з різною модальністю емоційно-ціннісного ставлення до 
учбової діяльності від 1-го до 3-го класу зростає (позитивна модальність: 1 
кл. – 21.2, 3 кл. – 23.5 (p< 0,05); негативна: 1 кл. – 23.4, 3 кл. – 27.6 (p< 0,05)). 
Водночас порівняльний аналіз отриманих даних, свідчить про те, що у 
школярів з позитивним емоційно-ціннісним ставленням до учбової діяльності 
у всіх класах початкової школи показник тривожності на уроці нижчий, ніж у 
школярів з негативною модальністю цього ставлення (1 кл.: позитивна 
модальність – 21.2, негативна – 23.4 (p< 0,05); 2 кл.: позитивна модальність – 
21.3, негативна – 25.5 (p< 0,01), 3 кл.: позитивна модальність – 23.5, 
негативна 27.6 (p< 0,001)). Отже, існує взаємозв`язок між рівнем тривожності 
молодшого школяра на уроці і модальністю його емоційно-ціннісного 
ставлення до учбової діяльності. 



Про стабільність цього взаємозв’язку свідчить той факт, що для 
молодших школярів з позитивним емоційно-ціннісним ставленням до 
учбової діяльності характерна конструктивна тенденція його становлення: у 
всіх класах початкової школи показник інтересу на уроці вищий за показник 
тривожності. У молодших школярів з негативним емоційно-ціннісним 
ставленням до учбової діяльності у 1-му класі через нестабільність 
негативної модальності цього ставлення середній показник інтересу 
переважає над середнім показником тривожності, але в міру зростання 
впливу на модальність емоційно-ціннісного ставлення школярів до учбової 
діяльності деструктивних емоційних переживань, викликаних власне 
учбовою діяльністю, і внаслідок стабілізації негативної модальності цього 
ставлення спостерігається інтенсивне зростання тривожності, показник якої у 
2-му і 3-му класах стає вищий, ніж показник інтересу на уроці. Отримані 
експериментальні дані свідчать про вплив специфіки розвитку ставлення  
молодших школярів до власне учбової діяльності на становлення 
модальності їхнього емоційно-ціннісного ставлення до учбової діяльності в 
цілому. Зокрема, комфортність включення школярів у власне учбову 
діяльність (домінування інтересу на уроці над тривожністю) сприяє 
становленню позитивної модальності цього ставлення. Становлення 
негативної модальності визначається зростанням рівня тривожності та 
зниженням рівня інтересу на уроці. 
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