
Умови формування мотивації учнів 
 

„Найтонші джерельця, з яких наповнюється ріка єдності навчання й виховання — це 

бажання дитини вчитися. Але як же відкривати оті джерельця, як зробити, щоб вони не 

замулилися? Чим попередити тривожне явище, з яким, на жаль, часто доводиться 

стикатися нам, педагогам: скажімо, дитина несла до школи вогник жаги до знань, але він 

хутко погас, натомість народився найстрашніший, найлютіший ворог навчання — 

байдужість? В.Сухомлинський 

 

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально – виховного процесу. 

Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але  є рушійною силою удосконалення 

особистості в цілому. Формування мотивації у учнів до навчально – пізнавальної 

діяльності є однією з головних проблем сучасної школи. Мотив -це  внутрішнє 

спонукання особистості до того або іншого виду активності, пов'язане із задоволенням 

певної потреби. 

То ж при яких умовах вчитель зможе сформувати стійку мотивацію до навчання: 

 

       1. Необхідно вибудовувати теоретичну логіку предмета, правильно орієнтувати учнів 

щодо формування в них розумових дій, щоб в учнів не виникло безпорадності перед 

новим навчальним матеріалом. Викладачу треба зробити учня співучасником навчання, а 

не виконавцем його волі. Мотивацією може бути окреслення перспектив вивчення теми, 

визначення мети вивчення навчального матеріалу, удосконалення навичок, необхідних 

для розв’язання проблеми, усвідомлення співучасті і взаємодії з іншими. 

         2.      Потрібно задіяти навчальні потреби, які в учнів уже сформовані. Викладач має 

добирати такий навчальний матеріал, який би викликав інтерес до пізнання нового. Учень 

має усвідомити, що знання потрібні йому для досягнення певної конкретної мети. 

         3.      На уроці потрібно чергувати методи і форми навчання. Різноманітність 

заохочує учнів до діяльності, мотивує їхню роботу. Рольові ігри, дискусії, мозкові 

штурми, демонстрації, проектна діяльність, створення аудіовізуальних презентацій, 

робота в малих групах -  усе це стимулює учнів до вивчення навчального матеріалу. 

         4.      Перед кожним учнем треба ставити реалістичні вимоги. Вимоги педагога мають 

бути високими, але не настільки, щоб учні не могли їх виконати і тому втрачали інтерес 

до навчання. На початку вивчення теми викладач повинен ознайомити учнів із вимогами, 

пояснити, чого вони мають навчитися, допомогти кожному учневі поставити перед собою 

цілі, яких він має досягнути. Нереальні цілі можуть призвести до розчарування і втрати 

інтересу до навчання. Крім того, цілі, визначені самим учнем, завжди є більш ціннісними, 

ніж поставлені викладачем або батьками. 

         5.      Ускладнювати вимоги потрібно поступово. На початку семестру викладач має 

створити для учня ситуацію успіху, а потім поступово підвищувати вимогливість. 

Викладач не повинен забувати про диференціацію навчання. Якщо вправи включають 

різнорівневі за складністю завдання, то кожен учень матиме змогу відчути успіх під час 

виконання завдань доступного для нього рівня. 

         6.      Потрібно забезпечити оперативний зворотний зв'язок педагога й учня та 

якомога коротший термін перевірки робіт. Похвала й винагорода мають бути публічними. 

Зворотний зв’язок служитиме стимулом, він має бути чіткий і конкретний. Треба 

пояснювати учневі, у чому може бути його подальший прогрес, указати на сильні й слабкі 

сторони виконання роботи. 

7. Учень має очікувати на нагороду за успіх. Позитивні і негативні коментарі 

впливають на мотивацію. Похвала підвищує в учнів упевненість у собі, 

зміцнює почуття власної гідності. Викладач обов’язково повинен похвалити  

слабких учнів навіть за докладені  зусилля, навіть якщо  робота є  невдалою!!!. 



         8.      Аналізуючи (і особливо критикуючи!) учнівську роботу необхідно бути 

конкретним. Учень має відчути, що викладач критикує певні невдалі сторони роботи, а не 

його самого. Необхідно уникати принизливих коментарів. 

         9.      Треба уникати жорсткої конкуренції між учнями. Конкурс викликає тривогу, 

що може перешкоджати навчанню. У жодному разі не можна порівнювати учнів між 

собою, краще порівняти нинішні досягнення учня з його попередніми. При цьому треба 

зосереджуватися на прогресі, удосконаленні, а не негативних сторонах. 

10. На уроках, де це можливо, необхідно залишати за учнем право обирати види 

роботи. Учень охоче виконує завдання, вибрані з переліку. Тому якщо 

альтернативні завдання формують однакові поняття, треба пропонувати учням 

на вибір вправи, теми для презентацій чи творчих робіт, домашні завдання. 

 

При підготовці до  педради серед вчителів було проведене анкетування з даної проблеми. 

Серед найвдаліших методів і прийомів створення позитивного настрою учнів на уроці 

вчителі відзначають такі: 

 Створення ігрових ситуацій; 

 Нестандартний початок уроку; 

 Нестандартний урок; 

 Застосування цікавих розвивальних завдань; 

 Використання додаткових позапрограмних матеріалів. 

 Найоптимальнішими методами і прийомами мотивації навчальної діяльності 

вчителі вважають: 

проблемно-пошукові, актуальні, практичні, інтерактивні, особистісно орієнтовані  методи 

і принципи роботи; 

індивідуальні, парні, групові форми роботи, співпрацю вчителя і учнів на уроці ; 

бесіда, лекція, змагання, гра та інші. 

 

Мотивація на уроці —  не одноразова акція, а цілеспрямована робота, яка має 

організовувати й тримати в полі уваги учнівський інтерес до пізнання нового впродовж 

усього навчального часу. Формування мотивів діяльності відбувається в процесі самої 

діяльності. Мотивувати учня на кожному етапі уроку означає залучити його до діяльності, 

яка викликає в нього зацікавленість. Якщо сама діяльність викличе в нього інтерес, то 

можна очікувати, що в нього поступово з’являться потреби й мотиви до цієї діяльності. 

 

 

Голова МО вчителів іноземних  мов Мосійчук Л.О. 


