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Мотивац�я – це �нтереси, потреби,
прагнення, емоц�ї, переконання, �деали,
установки, як� спонукають учня до
д�яльност�. Мотивац�я сприяє появ� в
учня навчальної �н�ц�ативи й любов� до
навчання, спонукає його д�яти з
максимальною енерг�єю в р�зних
навчальних ситуац�ях.

Мотив – це спрямован�сть учня на
окрем� сторони навчальної роботи,
пов’язан� з внутр�шн�м ставленням 
до неї.



ЦИКЛИ МОТИВАЦІЇ

Потреба

Задоволення

Зусилля

Винагорода

Дії

 



ТИПОВІ ПОМИЛКИ 

ВЧИТЕЛЯ

НЕНАЛЕЖНА УВАГА ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

МОТИВАЦІЇ НА УРОЦІ;

ПОМИЛКОВА ДУМКА: “ЯКЩО ДИТИНА ПРИЙШЛА ДО

ШКОЛИ, ТО ВОНА ПОВИННА РОБИТИ ВСЕ ТЕ, ЩО

РЕКОМЕНДУЄ ВЧИТЕЛЬ…”;

ІНКОЛИ ВЧИТЕЛІ СПИРАЮТЬСЯ НА НЕГАТИВНУ

МОТИВАЦІЮ (ПОКАРАННЯ З БОКУ ВЧИТЕЛІВ,

БАТЬКІВ , ПОГАНОЮ ОЦІНКОЮ ТОЩО)



Загальні стратегії
формування мотивів

учень співучасник навчання, а не
  виконавець волі вчителя;
окреслення перспектив вивчення теми;
добирати матеріал, який би викликав
  інтерес до пізнання нового;
різноманітність форм і методів навчання
  (рольові ігри, дискусії, мозкові штурми,
  демонстрації, проектна діяльність
  творення аудіовізуальних презентацій,
  робота в малих групах)



ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ 
ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ 

´ставити реалістичні вимоги;

´цілі визначені самим учнем, завжди є більш

ціннісними, ніж поставлені вчителем або

батьками;

´диференціація навчання;

´ситуація успіху через виконання різнорівневих

завдань;

´похвала і винагорода мають бути публічними;



Якщо дитина дивується, цікавиться – вона починає

мислити. Нові ідеї – продукт творчої уяви. Отже,

зацікавленість – найдужча мотивація до навчання;

Оперативний зворотний зв’язок учителя й учня;

Уникати принизливих коментарів;

Учень має очікувати на нагороду за успіх;

Уникати жорстокої конкуренції між учнями;

Залишати за учнем право обирати види роботи;

Мотивувати школяра на кожному етапі уроку;

Мотиваційний цикл: виникнення мотивації,

підсилення і закріплення мотивації, мотивація

завершення.

ЗАГАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ 
ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ 



ЯК РОЗВИВАТИ
МОТИВИ НАВЧАННЯ?

МЕТОДИ

ЗАСОБИ

ПРИЙОМИ



1 .  МЕТОД ЕМОЦІЙНОГО
СТИМУЛЮВАННЯ У ПОЄДНАННІ 
ЗІ СЛОВЕСНИМ МЕТОДОМ
(ПРИЙОМИ ЗАЦІКАВЛЕННЯ,
ЗДИВУВАННЯ);
2.  НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ 
(ПРИЙОМ ПАРАДОКСУ);
3.  НАОЧНІ (ДЕМОНСТРАЦІЯ);
4.  ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВІ;
5.  ПРАКТИЧНІ (ДАТИ АЛГОРИТМ
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ).

МЕТОДИ



 6.  МЕТОДИ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ПІЗНАВАЛЬНІ 
ЗАПИТИ УЧНІВ (НЕЗАКІНЧЕНІ ЗАВДАННЯ, ТЕКСТИ, ЯКІ
СПОНУКАЮТЬ СТАВИТИ ЗАПИТАННЯ АБО ШУКАТИ
ПРАВИЛЬНИХ ШЛЯХІВ ВИКОНАННЯ, СПРЯМОВАНІ НА
ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ) ;

7. МЕТОДИ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ ІНІЦІАТИВУ УЧНІВ
(САМОСТІЙНЕ ТВОРЧЕ СКЛАДАННЯ ЗАВДАННЯ,
ПОШУК АНАЛОГІВ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТТІ);

8.  МЕТОДИ, ЩО СТИМУЛЮЮТЬ ІНІЦІАТИВУ, ЯКА
ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ПІД ЧАС ДІЯЛЬНОСТІ (ПРИЙОМ
НАВМИСНИХ ПОМИЛОК, ПРИЙОМ “ЛАБІРИНТУ”,
ПРИЙОМ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ);

 9.  МЕТОДИ ЩО СТИМУЛЮЮТЬ КОЛЕКТИВНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ Й СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗМАГАННЯ,
ДОПОМОГА ОДНОКЛАСНИКУ, КРИТИКА).

МЕТОДИ



Бесіда (у вступному слові вчитель окреслює
коло питань, які розглядатимуться на уроці)

Створення проблемної ситуації (питання,

демонстрація експерименту, виріщення
логічних суперечностей)

Використання прийому «Дивуй». (вчитель
подає дивні факти або майже
неправдоподібні історії)

Використання творчих завдань (складання
кросвордів, загадок, віршів, сенканів)

Використання підчас уроку художньої та
наукової  літератури 

Створення ситуації успіху на основі
діяльнісного підходу до навчання 

ПРИЙОМИ



ТРИ КИТИ МОТИВАЦІЇ

1 кит
самостійність

2 кит
свобода 
вибору

3 кит
успіх 

(компетентність)



Відчуття себе активним суб'єктом навчального процесу:

колективний мозковий штурм;

дослідницька діяльність;

проблемний виклад матеріалу;

право на помилку; 

навчання дитини прийому рефлексії того, що вона знає, чого не знає, що хоче довідатися.

«МИ ЦЕЗРОЗУМІЛИ, ДОВІДАЛИСЯ, 

ПРИДУМАЛИ САМІ!» 

1 кит

самостійність



“Ви можете; у вас є такі варіанти; так, ви це вірно

помітили”;

менше контролю, примусу, а більше волі 

й самостійності;

свобода вибору;

важливе відчуття – «я керую своїм життям».

«МИ МОЖЕМО ВИБИРАТИ!» 

 

2 кит

свобода вибору



дати відчути себе успішним кожній дитині; 

позитивний зворотній зв'язок; 

пояснення вчителем успіхів і невдач дитини. 

«У МЕНЕ ЦЕ ВИХОДИТЬ! 

Я ЗРОЗУМІВ! Я ВМІЮ! »  

3 кит

успіх

(компетентність)



ВИСНОВОК
Сенс

навчання
 

Мотив

Постановка
мети

Емоційний
настрій

Інтерес до
навчання



Дякую за увагу!


