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Ефективність діяльності залежить від сили

мотивації.

Закон Йеркса-Додсона



Мотивація навчання - це 

створення на уроці умов для 

появи внутрішніх спонукань 

до навчання, усвідомлення їх 

учнем і подальший 

саморозвиток ним своєї 

мотиваційної сфери. 

Стимулювати її розвиток 

можна й необхідно системою 

психологічно продуманих 

прийомів.



Мотивація є особливо важливим і 

специфічним компонентом 

навчальної діяльності, через 

реалізацію і за допомогою якого 

можливе формування навчальної 

діяльності учнів у цілому

Через мотивацію педагогічні цілі 

швидше перетворюються на психічні 

цілі учнів

Через зміст формується певне 

ставлення учнів до навчального 

предмета й усвідомлюється його 

ціннісна значущість для 

особистісного, у тому числі 

інтелектуального, професійного 

розвитку учня

За допомогою функцій засобів, що 

спонукають, у педагогічній 

комунікації актуалізуються й 



Компоненти мотиваційної сфери

 мотиви соціальні та пізнавальні, їх змістовні й 

динамічні характеристики;

 цілі та їх якості (нові, гнучкі, перспективні, стійкі, 

нестереотипні);

 емоції (позитивні, стійкі, вибіркові, регулюючої 

діяльності);

 уміння вчитись і його характеристики (знання, стан 

навчальної діяльності, навченість)



Діяльність викладача в цьому напрямі повинна 

складатися з кількох блоків:

 I - власне мотиваційного; 

II - цільового;

III - емоційного; 

IV - пізнавального. 

Усередині кожного блоку викладач організує 

роботу з актуалізації та корекції колишніх 

мотивів, стимуляції нових мотивів і появи в них 

нових якісних характеристик



І. Власне мотиваційний блок

Робота в ньому спрямована на усвідомлення 

учнем того, заради чого вчитись і що його 

спонукає до навчання.

Основний зміст мотивів, які формуються: 

(що формувати? що розвивати?).

ВИДИ МОТИВІВ

Пізнавальні. Їх характеризує
спрямованість на зміст
навчального предмета

Соціальні. Для них властива
спрямованість на іншу
людину, на соціальну
значущість навчальних дій



РІВНІ МОТИВІВ

Широкі пізнавальні, 
навчально-пізнавальні
мотиви самоосвіти

Широкі соціальні та
вузькосоціальні (позитивні) 
мотиви соціального
співробітництва

ЯКОСТІ МОТИВІВ

Змістовні. Усвідомленість, 

самостійність, дієвість, 

ступінь поширення

Динамічні. Стійкість, сила, 

виразність, переключення, 

емоційне забарвлення





Ситуації, в яких різні за спрямованістю мотиви можуть 

проявитись, - створювати умови реального вибору:

вибір при наявних варіантах відповіді (закритий вибір)

ситуація вільного (відкритого) вибору без відповідей

вибір кількох різноспрямованих спонукань (супідрядність 

мотивів із конфліктом)

ситуація вибору з обмеженнями (дефіцит часу, змагання, 

різні типи оцінювання іншою людиною)

помилковий вибір (пропонується вибір між двома 

однаково невірними альтернативами, що відбивають 

протилежні схильності)



Педагогічні прийоми в ситуаціях реального вибору учня:

 вибір навчальних завдань різного рівня (репродуктивних, 
продуктивних, проблемних)

 вибір із двох завдань, де в одному варіанті треба знайти
кілька способів рішення задачі, а в іншому варіанті - швидко
одержати результат

 вибір у ситуації з обмеженими умовами (наприклад, менше
часу - і суб'єктивного дефіциту, коли часу стільки ж, але
говориться, що менше)

 вибір із вирішених задач різної складності деяких, що
найбільш сподобались

 вибір ситуації конфлікту між пізнавальним і соціальним
мотивами

 ситуації морального вибору



Реалізація мотивів залежить від процесу

цілепокладання, тобто вміння учнів ставити цілі

та досягати їх у навчанні. 

При розвитку поведінкового компонента учень

стає здатним уявляти собі генеральну

(перспективну) мету (що формувати?)



ВИДИ ЦІЛЕЙ

Кінцеві Проміжні

РІВНІ ЦІЛЕЙ

Широкі
пізнавальні

Навчально-

пізнавальні
Цілі

самоосвіти
Соціальні



ПРОЯВ ЦІЛЕЙ

Нові - доведення роботи до кінця або відкладання

Нестереотипні - авершеність або незавершеність дії

Гнучкі - подолання перешкод або переривання
роботи при їх виникненні

Перспективні - відсутність відволікань або постійне
відволікання

Стійкі та їм протилежні



Прийоми, що використовуються для 

мотивації навчальної діяльності

 Перша група – прийоми, що стимулюють обов’язок

та відповідальність.

 Друга група – прийоми, що формують пізнавальний 

інтерес учнів.

 Третя група – прийоми, що направлені на створення 

навчальних проблемних ситуацій з наголошенням 

на практичному та суспільно-соціальному значенні 

одержаних знань.



Методичні прийоми

Дивуй

Найбуденніші й повсюдні явища,

події, предмети можуть стати

дивними, якщо на них

подивитися з іншої точки зору.

Здивування – це початкова

форма розвитку пізнавального

інтересу.



 У цьому прийомі викладач доповнює 

реальну ситуацію елементами фантастики.

Фантастична добавка



На початку уроку викладач дає загадку 

(або маловідомий і дивний факт), 

 відгадку на яку можна дізнатися на уроці 

під час роботи над новим матеріалом.

Відстрочена загадка



Відстрочена загадка

Можна запропонувати такі

варіанти роботи з кросвордом:

1.Розгадати кросворд,

заповнивши порожні клітинки.

2.Сформулювати питання до слів

у заповненому кросворді.

3.Заповнюючи кросворд,

визначити, яке ключове слово

виділено і пояснити його

значення.

4.Створити кросворд самостійно,

використовуючи терміни, які

були вивчені раніше.



Асоціації на дошці

Цей метод залучає власний досвід учнів, 

має високий рівень зацікавленості, 

проводиться фронтально. 

Його доцільно використовувати під час 

мотивації вивчення теоретичного матеріалу.



Картинна галерея

Викладач вивішує на дошці 4 – 5 картин, 

фотографій. (пропонує на сайтах), які містять 

ознаки основного поняття, або явища. 

Об’єднавши учнів у групи, він пропонує їх 

представникам через деякий час назвати 

ознаки поняття, що зображенні на картинах, 

після завершення роботи в групах 

представники називають одну ознаку. 

Викладач записує їх на дошці.



Джерела інформації

Для активізації роботи й зацікавленості учнів на 

початку уроку викладач роздає газети, журнали 

або сторінки цих видань, пропонує сайти, де 

розміщено інформацію, що стосується теми 

уроку. 

Викладач просить звернути увагу на конкретну 

інформацію, наголошуючи на важливості її 

повсякденного використання.



Мозкова атака

Цей прийом полягає у колективній творчій 

роботі з роз’яснення певної складної проблеми. 

Всіх учнів об’єднує спільна робота над пошуком 

істини.



Класифікація

Суть методу полягає в тому, учні отримують 

робочі картки, на яких записані різні ознаки 

певних понять або явищ. Спираючись на 

власний досвід та уподобання, учні повинні 

згрупувати їх за певними ознаками або 

критеріями.



Альтернатива

Метод полягає у тому, що учні отримують 

робочу картку, на якій записана певна 

проблема і ряд альтернативних пропозицій 

щодо її розв’язання. Кожен учень повинен 

самостійно обрати тільки одну із 

запропонованих альтернатив і пояснити 

свій вибір.



Контрольні питання для учнів на етапі мотивації

Що вивчатиметься ? 

Чому саме цей матеріал необхідно вивчати ?

 У чому полягає важливість цього матеріалу 

для вас особисто?

Який результат ви повинні отримати в кінці 

роботи?


