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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ 

Розглянуто та досліджено основи вивчення навчально-пізнавального інтересу учнів 
молодших класів різних систем навчання. Метою даного дослідження є визначення 
особливостей навчально-пізнавального інтересу молодших школярів традиційної та 
розвивальної системи навчання. За допомогою тестів-опитувальників та проективних 
методів виявлено особливості навчально-пізнавального інтересу учнів різних систем 
навчання. 
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У	 своєму	 становленні	 людина	 проходить	 деякі	 етапи,	 та	 важливою	 сходинкою	 є	 вступ	
дитини	до	школи.	Саме	у	цей	період	провідна	діяльність	переходить	від	сюжетно-рольової	
гри	до	учбової	діяльності.	Тому	такий	перехід	є	кризовим	для	дитини,	від	неї	очікують	нових	
дій,	іншої	поведінки	та	виконання	нової	діяльності.	Тому	зацікавленість	самої	дитини	у	цій	
діяльності	 є	 дуже	 важливою.	 Стан	 готовності	 до	 шкільного	 навчання	 та	 становлення	
внутрішньої	 позиції	 школяра	 пов’язано	 із	 кризою	 7	 років.	 Від	 проходження	 дитиною	 цієї	
кризи	залежить	те,	як	успішно	сформуються	у	неї	новоутворення	необхідні	для	навчальної	
діяльності	[2,	c.	94].	

Навчально-пізнавальний	 інтерес	 можна	 розглядати	 як	 педагогічну	 умову	 навчальної	
діяльності	 [4,	 с.	245].	 Інтерес	 як	 мотив	 навчальної	 діяльності	 вивчали	 Л.	І.	 Божович,	
Б.	І.	Додонов,	Л.	С.	Славіна.	Багато	вчених	спиралися	на	праці	С.	Л.	Рубінштейна,	який	називав	
пізнавальний	 інтерес	 найціннішим	 мотивом	 навчання,	 що	 бере	 «будівельний	 матеріал»	 із	
зовнішнього	світу.	Розвиток	пізнавальної	активності	неможливо	без	розвитку	пізнавального	
інтересу	[1,	c.	93].	

У	своїй	роботі	я	спиралася	на	 дослідження	таких	авторів:	Д.	Б.	Ельконін,	В.	В.	Давидов,	
Л.	С.	Виготський,	В.	В.	Рєпкін,	О.	К.	Дусавицький,	В.	С.	Мухіна,	Л.	І.	Божович,	С.	Ф.	Дубовського	
та	інших.	

В	усі	часи	актуальним	є	питання	розвитку	навчально-пізнавального	інтересу	учнів.	Тому	
важливою	є	система	навчання,	завдяки	якій	дитина	буде	пізнавати	нове.	У	своїй	роботі	ми	
будемо	 розглядати	 дві	 системи	 навчання:	 традиційну	 та	 розвивальну	 навчально-
пізнавальну	систему	навчання	учнів.	

Метою	 дослідження	 є	 визначення	 особливостей	 навчально-пізнавального	 інтересу	
молодших	 школярів	 різних	 систем	 навчання.	 Для	 досягнення	 поставленої	 мети	 були	
сформульовані	наступні	завдання:	

1.	Теоретичний	аналіз	психолого-педагогічної	літератури	по	досліджуваній	темі.	
2.	Виявити	 особливості	 навчально-пізнавального	 інтересу	 у	 молодших	 школярів	

традиційної	системи	навчання	відносно	вікової	норми.	
3.	Визначити	 особливості	 навчально-пізнавального	 інтересу	 у	 молодших	 школярів	

системи	розвивального	навчання	вікової	норми.	
4.	Провести	 порівняльний	 аналіз	 особливостей	 навчально-пізнавального	 інтересу	 у	

молодших	школярів	традиційної	та	розвивальної	систем	навчання.	
В	 дослідженні	 були	 використані	 наступні	 методи:	 тест-опитувальник	 «Пізнавальна	

активність	 молодшого	 школяра»	 А.	А.	Горчинська;	 тест-опитувальник	 «Пізнавальна	
потреба»	 В.	 С.	Юркевич;»Методика	 діагностики	 структури	 навчальної	 мотивації	 школяра»	
Н.	П.	 Фетіскіна;	 твір	 «Моя	 характеристика»	 А.	 К.	 Дусавицький;	 проективний	 тест	 мотивації	
навчання	молодших	школярів	А.	К.	Дусавицький	[3,	c.	85].	Методи	математичної	статистики:	
метод	Ст’юдента,	та	U-	критерія	Вілкоксона-Манна-Уітні	для	порівняння	двох	груп.		
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У	дослідженні	приймали	участь	60	молодших	школярів,	які	були	розділені	на	2	групи.	До	
першої	групи	–	відносяться	учні	2-го	класу	Авторської	школи	Бойко	у	кількості	30	учнів	які	
займаються	 по	 системі	 розвивального	 навчання.	 До	 другої	 групи	 –	 відносяться	 учні	 2-х	
класів	Харківської	гімназії	№	34,	м.	Харкова	у	кількості	30	учнів	які	займаються	по	системі	
традиційного	навчання.	Вік	досліджуваних	становить	8	років.	

За	підсумками	проведеного	дослідження,	виявлені	особливості	навчально-пізнавального	
інтересу	 молодших	 школярів	 традиційної	 форми	 навчання.	 Переважає	 інтерес	 до	 пізнання	
окремого	предмету;	зіткнувшись	зі	складнощами	у	навчанні,	досліджувані	втрачали	інтерес	
до	 самостійного	 вирішення	 проблеми	 та	 вимагали	 допомоги	 дорослого.	 Переважає	
зовнішній	 мотив	 діяльності.	 Потреба	 в	 пізнанні	 знаходиться	 на	 рівні	 допитливості,	 має	
ситуативно-емоційний	 характер;характер	 інтересів	 є	 вузьким	 –	 обумовлений	 практичною	
спрямованістю.	 Самооцінка	 більшості	 досліджуваних	 за	 критерієм	 емоційного	
самовідношення	 є	 адекватною,	 а	 за	 критерієм	 –	 усвідомлювання	 власних	 індивідуальних	
особливостей	 мислення	 є	 менш	 диференційованою	 порівняно	 з	 учнями	 розвивальної	
системи	 навчання.	 Для	 більшості	 досліджуваних	 навчання	 як	 життєва	 цінність	 не	 є	
особистісно	 значущою.	 Життєві	 цілі	 знаходяться	 поза	 межами	 навчальної	 програми,	
стосуються	позашкільної	активності	(малювання,	музика,	спорт).	

Визначені	 особливості	 навчально-пізнавального	 інтересу	 молодших	 школярів	
розвивальної	 форми	 навчання.	 Більшість	 досліджуваних	 має	 виражену	 пізнавальну	
активність,	включаються	у	різні	форми	роботи,	які	вибирають	за	мотивом	самозмінювання;	
характер	 інтересів	 є	 змістовним	 –	 працюють	 на	 поглиблення	 шкільних	 знань.	 Самооцінка	
більшості	 досліджуваних	 є	 адекватною,	 але	 диференційність	 полягає	 в	 тому,	 що	 рівень	
домагань	 є	 вищім;для	 більшості	 досліджуваних	 навчання	 як	 життєва	 цінність	 не	 є	
особистісно	 значущою,	 але	 досліджена	 динаміка	 ієрархії	 мотивів	 дозволяє	 зробити	
допущення,	що	вони	знаходяться	у	більш	гармонійній	особистісній	структурі.	Життєві	цілі	
знаходяться	як	в	середині	так	і	поза	межами	навчальної	програми.	
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Рассмотрены и исследованы основы изучения учебно-познавательного интереса учащихся 
младших классов различных систем обучения. Целью данного исследования является 
определение особенностей учебно-познавательного интереса младших школьников 
традиционной и развивающей системы обучения. С помощью тестов-опросников и 
проективных методов выявлены особенности учебно-познавательного интереса 
учащихся различных систем обучения. 
Ключевые слова: младшие школьники, традиционная система обучения, развивающая 
система обучения, учебно-познавательный интерес. 

	

	

	


