
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності  як запорука розвитку 

інтелектуально-особистісного потенціалу учнів 

                                                   Л. Р. Турик, заступник директора з НМР 

   У новому Законі України «Про освіту» зазначено: «Метою повної 

загальної освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, готова до  

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності й 

громадянської  активності». 

    В умовах окреслених завдань, а отже, очікуваних змін,  важливого 

значення набуває формування мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності школярів. Проблему мотивації справедливо відносять до 

категорії старих, традиційних, тобто до тих, із якими неминуче доводиться 

зіткнутися. Скільки років існує школа – стільки років учителі акцентують 

увагу на тому, що діти не хочуть навчатися й не прагнуть більшого. Свого 

часу видатний педагог Василь Сухомлинський  слушно зазначав: «Найтонші 

джерельця, із яких наповнюється ріка єдності навчання й виховання, - це 

бажання дитини вчитися.  Але як же віднайти  оті джерельця, як зробити, 

щоб вони не замулилися? Чим попередити тривожне явище, із яким, на 

жаль, часто доводиться стикатися нам, педагогам: скажімо, дитина несла 

до школи вогник жаги до знань, однак він хутко погас, натомість народився 

найстрашніший, найлютіший ворог навчання – байдужість?» 

    На жаль, проблема мотивації не втрачає своєї актуальності й нині, мало 

того, вона поглиблюється. Недостатня навчальна мотивація – одна з 

найголовніших причин порівняно низьких результатів навчання (лише  10% 

учнів мають інтерес до навчання).  



  Педагоги все частіше розмірковують: чому одні учні охоче йдуть до школи, 

а інші відмовляються вчитися й прогулюють уроки; чому хтось успішно 

вписується в шкільний соціум, а в когось виникають у школі проблеми.  

Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й 

викликати  відповідну активність, пізнавальну чи практичну. Важливим 

структурним елементом цієї активності є мотивація, у якій виявляється 

ставлення школярів до навчання. 

     Мотивацію в навчанні  вважають запорукою розвитку 

інтелектуально-особистісного потенціалу учнів, найбільш пріоритетною 

умовою УСПІХУ.  Природа успіху така, що, відчувши її солодкий смак один 

раз, людина прагне повторити це відчуття багатократно. Умовно замкнений 

цикл мотивації можна представити у вигляді схеми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є 

створення системи мотивів діяльності особистості, яка піддається 

педагогічному управлінню й забезпечує визначення поведінки учнів і їх 

ставлення до вивчення того чи іншого навчального предмета. Під 

мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які 

визначають активність особистості. 

Мотивація — це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, 

ідеали, установки, які спонукають учня до діяльності. Мотивація сприяє 

появі в школяра  ініціативи й любові до навчання, спонукає його діяти з 

максимальною енергією в різних  ситуаціях. 

Мотивація навчання – спрямування учнів на навчальну діяльність, 

внутрішнє ставлення до неї. 

Існує кілька теорій мотивації діяльності людини, але для вчителя важливо 

одне: опанувати способами створення на уроці такого навчального 

середовища, у якому б вихованці відчували внутрішню потребу вчитися. Це 

може бути за умови, коли учень самостійно ставить перед собою мету й 

докладає зусиль для її досягнення. Із цього приводу  слушно зауважував 

відомий психолог С. Л. Рубінштейн : « Людина досконало володіє лише тим, 

що здобуває власною працею». 

Як стверджують дослідники, в основі мотивів поводження індивідуума 

лежать потреби. Під мотивом розуміють опредмечену потребу, тобто мотив 

указує на спосіб її задоволення. До уваги слід брати те, що  «…мотив - 

складне психологічне утворення, яке має вибудувати сам суб'єкт» 

(Є.Ільїн). Учитель може лише сприяти цьому процесу.  

Численні складнощі в розвитку навчальної мотивації обумовлено низкою 

обставин: 

 до кінця не відомі всі мотиви, завдяки яким діти різного віку та з 

різними індивідуальними особливостями включаються в навчання, 

спілкування, набувають нових особистісних рис, знань і вмінь; 



  мотивацію навчання учнів досліджують дорослі, які можуть тільки 

здогадуватись про справжні мотиви дитячої поведінки; 

 серед самих дітей існують величезні індивідуальні розбіжності: те, що є 

значущим для одного, не варте уваги для іншого; 

 сама мотивація залежить від ситуації: те, що підходить для 

стимулювання навчальних і виховних інтересів в одних умовах, може бути 

неприйнятним в інших. 

Отже, одна з головних задач у навчанні та вихованні - навчитися практично 

впливати на мотивацію дитини та звести до мінімуму фактори, що знижують 

її. 

Результати психологічних досліджень свідчать про те, що чинниками 

зниження мотивації навчання виступають: 

 неправильний підбір учителем навчального матеріалу, що призводить 

до недовантаження чи перевантаження (що трапляється частіше) школярів; 

 невміння налагоджувати стосунки з учнями; 

 недостатній диференційований підхід учителя; 

 низький рівень знань школярів; 

 відсутність сформованості прийомів самостійної роботи в учнів; 

 негативні приклади товаришів, що мають вплив на дитину; 

 неадекватна самооцінка учня, сформована ще до початку навчальної 

діяльності чи в умовах шкільного навчання ; 

 стійка спрямованість дітей на будь-який інший вид позашкільної 

діяльності, що має назву "компенсаторної мотивації" (І.Ю.Кулагіна); 

 переживання, які не пов'язані з навчальною діяльністю, тобто 

різноманітні психотравматичні  ситуації  (умови життя і взаємини між 

значущими для дитини особами : батьками, учителями, ровесниками, 

спілкування з якими призводить до переживань, негативних емоцій, 

наприклад:  непорозуміння з вчителями, ровесниками або зі старшими 

школярами; конфліктні ситуації в сім'ї, розлучення батьків, втрата одного з 

батьків тощо); 



 певні індивідуальні особливості дитини, а саме: тип темпераменту, 

астенічні стани різного походження (підвищена втомлюваність і понижена 

працездатність тощо); 

 особливості розвитку учнів: вікові (наприклад, у підлітків 

спостерігається «гормональний вибух» і нечітко сформоване відчуття 

майбутнього); статеві (у дівчаток 7—8 класу знижена вікова сприйнятливість 

до навчальної діяльності у зв'язку з інтенсивним біологічним процесом 

статевого дозрівання, раннє статеве життя); індивідуальні (наприклад, 

можливий недостатній розумовий розвиток учня тощо); 

 негативне (байдуже) ставлення учня до вчителя; 

 негативне (байдуже) ставлення вчителя до учня; 

 недостатня для учня значущість предмета; 

 непродуктивність навчальної діяльності; 

 нерозуміння (неприйняття) мети навчання; 

 страх перед школою. 

 

Зважаючи на зазначене вище, дослідники виділяють декілька шляхів 

формування позитивної мотивації навчання: 

1. Спеціальна організація навчальної діяльності, що реалізується за 

допомогою створення навчально-проблемної ситуації. 

2. Доступність змісту навчального матеріалу, який пропонує вчитель на 

уроці. 

3. Використання на уроках елементів гри; цікавий виклад матеріалу. 

4. Постійне створення та "підкріплення" ситуації успіху під час навчання 

(наприклад, позитивна реакція на будь-який прояв відповідального ставлення 

дитини до виконання своїх  обов'язків). 

     У ході вивчення дисципліни необхідно систематично збуджувати, 

розвивати та зміцнювати пізнавальний інтерес школярів і як важливий мотив 



навчання, і як стійку рису особистості. У Концепції «Нової української 

школи» зазначено, що одним із засобів підтримки пізнавального інтересу до 

вивчення предмета є формування в учнів стійких компетентностей на уроках 

та в позаурочний час. Завдання для кожного педагога полягає в тому, щоб 

разом із дітьми досягти успіху, навчити їх відчувати радість від подолання 

труднощів і перешкод, дати зрозуміти, що нічого не дається в житті просто 

так, до всього потрібно докласти зусиль, допомогти вихованцям 

орієнтуватися в нових умовах і адаптуватися до змін, не втрачаючи своєї 

індивідуальності. За сучасних кризових  умов  потрібні професіонали, яким 

притаманна одна з найцінніших людських рис – стійкість та вміння долати 

труднощі. 

    Перша заповідь виховання – дати дітям радість праці, радість успіху в 

навчанні, яка пробудить у їхніх серцях почуття гідності. 

  Адже успіх у навчанні – чи не єдине джерело внутрішніх сил дитини, що 

породжують енергію для подолання труднощів і бажання вчитися. 

   Для того щоб учень став активним учасником створення нового й 

прогресивного  в майбутньому, навчання й виховання мають бути спрямовані 

на формування творчої особистості, яка здатна до самовдосконалення. 

Необхідно так організувати навчання школярів, щоб одночасно достатньо 

повно формувалися й розвивалися вміння їх мислити як творчо, так і 

критично. Розв’язанню цієї проблеми певною мірою сприяє посилення 

спрямованості навчання на активізацію пізнавальної діяльності учнів.    

     Завдання сучасного вчителя – не повідомляти істину, а вчити її знаходити. 

Дитину спочатку потрібно зацікавити, навчити хотіти й прагнути, а вже 

потім – знати й уміти. Процес навчання має стати своєрідним процесом 

самостійного «відкриття» учнем уже відомих науці знань. 

 

Шляхи формування мотивації школярів до навчання та підвищення їх 

навчальних досягнень 

 

1.  Щоденна увага до кожної дитини, повага  її  особистості. 



2. Своєчасна ліквідація прогалин у знаннях й організація оперативної 

допомоги кожному учневі, що відстає у навчанні. 

3. Формування мотивації навчання як необхідного стимулу бажання 

школяра до навчання. 

4. Перехід до інноваційних методів навчання, які дають можливість 

розкрити потенційні можливості кожного учня, повірити у власні сили. 

5. Вивчення умов, у яких виховується кожна дитина, враховування їх у 

навчальній діяльності. 

6. Співпраця з батьками, спільне формування педагогічної культури сім’ї. 

 

Методи та прийоми, які сприяють підвищенню      

              мотивації навчальної діяльності 

 

№ Методи 

стимулювання та 

мотивації 

навчальної 

діяльності 

(впливають на 

активізацію 

внутрішньої 

мотивації) 

 

 

 

 

Прийоми 

1. Метод емоційного 

стимулювання 

в поєднанні зі 

словесним 

методом 

Прийоми зацікавлення, 

здивування: 

 наведення цікавих 

прикладів, парадоксальних 

фактів; 

 аналіз уривків із 

художньої літератури про 

життя й діяльність видатних 

науковців і громадських 

діячів;  

 цікаві аналогії; 

 порівняння наукових і 

народних тлумачень окремих 

мовних явищ; 

створення ситуації новизни, 

інформування про сучасні 

наукові дослідження 

2. Навчальні 

дискусії 

Прийом парадоксу 

3. Наочні Демонстрація 



4. Проблемно-

пошукові 
 Створення проблемної 

ситуації (порівняння 

навчальних об’єктів, 

виділення суттєвих ознак, 

групування, класифікація, 

узагальнення, визначення 

суперечностей тощо); 

 «мозкова атака»; 

 дослідницькі,  творчі, 

інформаційні проекти 

5. Практичні 

 

Виконання навчальних 

завдань (важливо дати учневі 

алгоритм виконання 

завдання) 

6. Методи, які 

стимулюють 

пізнавальні 

запитання учнів 

Незакінчені завдання, тексти, 

які спонукають школярів 

ставити запитання або 

шукати правильні шляхи 

виконання; запитання, 

спрямовані на отримання 

додаткової інформації 

7. Методи, що 

стимулюють 

ініціативу дітей 

 Самостійне творче 

складання завдання; 

 самостійне складання 

завдань за аналогією ; 

 пошук аналогів у 

повсякденному житті 

8. Методи, які 

стимулюють 

ініціативу, що 

проявляється під 

час діяльності 

 Прийом навмисних 

помилок; 

 прийом спільного з 

учителем пошуку розв’язання 

проблеми; 

 прийом «лабіринту»; 

 прийом виконання 

практичних завдань 

9. Методи, що 

стимулюють 

колективну 

ініціативу й 

спільну 

діяльність 

 Створення ситуації 

змагання в різних видах 

діяльності; 

 створення ситуацій, що 

вимагають допомоги 

однокласнику; 

 створення ситуацій, які 

вимагають критики 

 



Методичні поради вчителеві для посилення мотивації навчання учнів 

на уроці  

 

Порада 1.  Створіть на уроці умови для виконання завдання різними 

шляхами. Дайте можливість використати малюнок, розповідь, тести, 

розрахункові задачі, практичну роботу, ігрові моменти тощо. 

Порада 2.  Створіть психологічний клімат, де  діти не бояться висловити 

помилкову думку, знаючи, що це – пошук істини. Переконуючи учня, 

доводячи істину, не ображайте його, не принижуйте його гідність, 

самолюбство. Будьте щедрі на похвалу. 

Порада 3.  Система контролю знань  має враховувати індивідуальні 

властивості учнів. 

Порада 4.  Добираючи методи навчання, не забувайте про їхню 

різноманітність. Запроваджуючи нові методи, пам’ятайте і про класичну 

дидактику. 

Порада 5.  Інтелігентність – це вміння зважати на інших. Успіх, хай і не 

одразу, прийде до вас, якщо ви поважатимете гідність учнів, якщо не 

„стоятимете над ними”, а йтимете поруч на шляху до знань і моральної 

досконалості. 

Порада 6.  Помітивши в учневі щось властиве лише йому, ви дістаєте 

точку опори для контакту. Завжди і в усьому ставтеся до вихованця як до 

особистості. Найнебезпечніше – це вчителева зарозумілість, ілюзія власного 

всевладдя. 

Порада 7.  Пояснюючи матеріал і контролюючи знання, використовуйте й 

поєднуйте різні форми навчання. Нехай учні самі обирають шлях розв’язання 

домашнього завдання. 

Порада 8.  Намагайтеся за будь-якої можливості використати завдання для 

формування особистості дитини. Спрямуйте її інтерес до самої себе на 

поліпшення результатів навчання. 

Порада 9.  Орієнтуйте школярів, особливо старшокласників, на високий 

рівень самостійної роботи. Недарма Чарльз Дарвін казав, що всього, чого він 

навчився, завдячує самоосвіті. 

Порада 10.  Пам’ятайте, що  людей, позбавлених таланту, немає, а є ті, які 

виконують не свою справу. Дайте можливість не лише сильним, а й слабшим 

учням реалізувати свої здібності. 

Порада 11.  Хай школяр побачить ваше поважне ставлення до його 

найпершого у житті відкриття. Переконайте дитину, що помилки під час 

творчого пошуку неминучі, отже, не слід їх боятися. 

Порада 12.  Давайте учням невеличкі цікаві завдання на літо – такі, що 

згодом сприятимуть успішному навчанню. 



Порада 13.  Відвідуйте уроки колег для вивчення психологічного клімату, 

взаємодії вчителя й учнів – особливо у класі, де у вас ще не все гаразд. 

Порада 14.  Спершу поставте дитині реальні вимоги, а вже потім 

поступово „підносьте планку”.  

Порада 15.  Навчіть учнів звертатися до довідкових матеріалів і працювати 

з ними, пояснивши, що це допомагатиме їм у навчанні. 

Порада 16.  Уміння працювати Езоп називав справжнім скарбом. Привчіть 

школярів до системи в роботі - це допоможе не лише їм, а й вам. 

Порада 17.  Під час тематичного контролю уникайте запитань, що надміру 

деталізують навчальний матеріал.  

Порада 19.  Плануючи навчальний матеріал, не забувайте про системний 

підхід. Будь-який курс ґрунтується на системі, у якій поступово 

розкриваються поняття і закономірності. 

 

          Свій виступ хочу завершити  істинним висловом І. Підласого: 

«Мотивація – головна сила, яка рухає дидактичний      процес, саме їй 

належить  перше місце серед факторів, що визначають  

  його продуктивність». 

                                                                                                               

                           

                                     
                                        

 

 

 

 

 

 

 


