
Мотивація  

 

 Мета цього етапу - сфокусувати увагу учнів на проблемі та викликати 

інтерес до обговорюваної теми. Мотивація є своєрідною психологічною паузою, 

яка дає змогу учням усвідомити, що вони зараз почнуть вивчати інший (після 

попереднього уроку) предмет, що перед ними інший учитель і зовсім інші 

завдання. Крім того, кожну тему, яку планується засвоїти з учнями, відповідно 

до фундаментальних положень теорії психолого-філософського пізнання, можна 

реально вважати засвоєною, якщо вона (тема) стала основою для розвитку в 

суб'єкта власних новоутворень: у його когнітивній сфері, свідомості, емоційно-

ціннісній сфері тощо. Отже, суб'єкт навчання має бути налаштований на 

ефективний процес пізнання, мати в ньому особистісну, власну зацікавленість, 

усвідомлювати, що й навіщо він зараз робитиме. Без виникнення цих мотивів 

учіння, мотивації навчальної діяльності не може бути ефективного пізнання. 

 Із цією метою можуть бути використані прийоми, що створюють 

проблемні ситуації, викликають у дітей здивування, інтерес до змісту знань, 

процесу їх отримання, підкреслюють парадоксальність явищ і подій. Це може 

бути й коротка розповідь учителя, й бесіда, і демонстрування наочності, й 

нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» 

тощо). Мотивація чітко пов'язана з темою уроку, вона психологічно готує учнів 

до її сприйняття, налаштовує їх на розв'язання певних проблем. Як правило, 

матеріал, що пропонується для обговорення учням під час мотивації, наприкінці 

підсумовується, стає «місточком» для представлення теми уроку. 

 Цей елемент уроку має займати не більше 5% часу заняття. 

Розглянемо проведення цієї частини уроку на прикладах використання 

інтерактивних технологій. 

 

 

Урок історії  України у 8 класі 

 



Тема уроку: Наш край  у другій половині 17-першій половині 18 століття. 

Мотивація навчальної  діяльності учнів методом бесіди.  

 

- Пригадайте із всесвітньої історії, як розвивалась Україна за Петра І. 

- Що вам відомо про Полтавську битву та її наслідки? 

- Які ви знаєте місцеві легенди, пов’язані з перебуванням  шведів у Варві? 

Коротко перекажіть їх. 

 

Урок з предмету «Людина і світ» 11 клас 

 

Тема уроку: Зростання  народонаселення землі як чинник загострення 

проблеми споживання та розвитку виробництва. 

 

Мотивація навчальної діяльності за технологією «Незакінчене речення». 

                Розпочніть заняття з вправи «Незакінчене речення». Зі змісту цієї 

вправи учням стане зрозуміло, що зростання народонаселенння Землі є 

головним чинником загострення проблеми споживання та розвитку 

виробництва. 

                Роздайте учням сторінку з учнівської роботи «Мої думки», поясніть, 

що кожен має самостійно  закінчити запропоновані речення. 

                Після завершення роботи прочитайте вислови по одному і 

запропонуйте деяким учням(за бажанням) прочитати свої відповіді. У будь-

який момент учні повинні бути готовими  обговорити відповідь товариша або 

попросити його обгрунтувати свій варіант закінчення речення. 

 

Сторінка з учнівської роботи «Мої думки» 

 

 

• Думаю, що екологічні проблеми виникли тому, що... (зростає населення, 

людство споживає багато природних ресурсів, Земля надто мала, можливості 

природи обмежені). 

• Вважаю, що виробництво увесь час потрібно…(обмежувати, нарощувати, 

вдосконалювати). 

• Вважаю, що кількість продуктів харчування, необхідних людству,                              

з кожним роком... (зростає, зменшується). 

• Думаю, що збільшення населення на Землі призводить до... (зростання 

споживання природних ресурсів, збільшення забруднення, зменшення харчових 

ресурсів). 

• Вважаю, що можу зменшити своє споживання шляхом…(ощадливого 

використання, повторного використання, відмови від споживання, збільшення 

витрат). 

• Вважаю, що глобальні екологічні проблеми мене… (не стосуються, 

безпосередньо стосуються, залежать від моїх дій). 

 

 



Урок з правознавства в 9 класі 

 

 

Тема: Які права мають споживачі в Україні. 

Мотивація навчальної діяльності шляхом опрацювання газетних матеріалів. 

Для активації роботи і зацікавленості учнів на початку уроку вчитель 

роздає газети або сторінки з газет, де поміщено текст під різноманітними 

рубриками, такими, як «Продам», «Куплю», «Пропоную послуги», «Здам 

квартиру», «Обміняю» тощо. Він звертає увагу учнів на ці рубрики і запитує: як 

ви думаєте, про що йтиметься сьогодні на уроці? 

(Можливі варіанти відповідей учнів – відносини між покупцем і 

продавцем, придбання неякісного товару, конфлікт у магазині, як захистити  

права людини, порушені в цих відносинах). 

Учитель підкреслює важливість вивчення теми для кожного з учнів і 

можливість повсякденного застосування знань, що вони отримають зі 

споживчого права. 

 

Урок з курсу громадянської освіти 

«Ми – громадяни України» у 9 класі 

 

Тема уроку: Вміння висловлюватися  і переконувати. Що це означає? 

Мотивація навчальної діяльності із використанням технології «Мозковий 

штурм». 

Почніть з короткого мозкового штурму запитанням: «Які чинники 

заважають людям порозумітися»?  Запишіть на дошці перелік таких чинників. 

Якщо необхідно, додайте разом з дітьми думки щодо відсутності 

навичок слухання та чіткого висловлювання думок, зосередженості людини 

тільки на собі, неуважності і страху перепитати, невміння перевірити незрозумілі 

формулювання іншої особи, неаргументованості думки тощо. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


