
Сучасний урок. Методи мотивації діяльності учнів на уроках. 

 

“Особистість – ланка між 

мотивацією та реалізацією” 

(З. Фрейд) 

 

Характерна особливість сучасного уроку – активна (самостійна) учбова 

діяльність учнів. Одним із способів активації пізнавальної активності учнів є 

навчання їх прийомам розумової діяльності: аналізу, синтезу, порівнянню і 

узагальненню. 

Якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому 

визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною 

наповненістю, його атмосферою. Сучасний урок – це такий урок, на якому учень з 

пассивного слухача перетворюється на активного учасника процесу. Для цього 

потрібна постійна робота викладача, який знаходиться в пошуку нового і достатня 

матеріальна база для проведення і організаціїпрактичної діяльності. Опитування 

учнів показали як вони представляють сучасний урок на практиці: 

1. Сучасний урок – це урок, на якому учитель викладає новий матеріал 

зрозуміло і доступно. 

2. Сучасний урок – це веселий, пізнавальний, цікавий, неважкий урок, на 

якому викладач і учень вільно спілкуються. 

3. Сучасний урок – це урок, на якому не доводиться кожного разу робити 

одне й теж, це різноманітний урок. 

4. Сучасний урок – це урок, на якому вислуховують будь-яку твою думку, 

урок, де людина вчиться бути людиною. 

5. Сучасний урок - це урок, на якому почуваєш себе упевнено. 

6. Сучасний урок – це урок без стресів. 

Сучасний урок – це урок, що характеризується наступними ознаками: 

1. Головна мета уроку – розвиток особистості учня 

2. На уроці реалізується особистісно-орієнтований підхід донавчання. 

3. На уроці реалізуються ідеї гуманізації освіти. 

4. На уроці реалізується діяльнісний підхід до навчання. 

5. Організація уроку динамічна та варіативна. 

6. На уроці використовуються сучасні педагогічні технології. 

7. На уроці використовуються сучасні ТЗН, ІКТ. 

На сучасному уроці впроваджуються нові підходи до організації освітнього 

процесу: 

1. Знання не можна давати в готовому виді, можна лише створювати 

педагогічні умови  для самоконструювання та самозростання знань учнів. 

2. Мотивація навчання через залучення учнів  до пошуку, дослідження і 

вирішення важливих проблем, передусім проблем з дійсності, що оточує їх, 

вирішення яких безпосередньо пов'язане з реальною ситуацією з життя. 

3. Стимулювання розумової діяльності учнів, заохочення висловлювань, 

припущень, гіпотез,організація спілкування і обміну думками. 

 

 



4. Створення умов (вибір методів, форм навчання, засобів оцінки), що 

підкреслюють інтелектуальну гідність кожного учня, цінність його точки зору, 

унікального бачення. 

5. Викладач не урокодавець, а консультант, координатор проблемно-

орієнтованої дослідницької і пізнавальної діяльності, він створює умови, 

підтримує ініціативу (вчить класифікувати, обґрунтовувати, прогнозувати). 

6. Навчальний предмет не самоціль, а засіб розвитку особистості. "Не для 

навчального закладу вчимося, а для життя". 

Таким чином, майстерність викладача на уроці полягає головним чином в 

умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні 

сучасних педагогічних технологій і технологій передового  педагогічного досвіду, 

раціональному керівництві пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їх 

інтелектуальним розвитком. 

Створення зацікавленого відношення до навчання – проблема, що 

проходить через всю історію освіти, що не втратила актуальність і сьогодні. 

Відомо, яким різним буває рівень знань і умінь учнів, яких учить один і той же 

педагог. Учні сприймають і засвоюють одні і ті ж пояснення викладача, один і той 

же матеріал по – різному, що приводить до неоднакових успіхів. Спостереження 

педагогів показують, що результати навчальної діяльності багато в чому залежать 

від того, що спонукає цю діяльність, тобто залежать від мотивів. Від того, як 

вдається розвинути мотивацію навчання в учнів, викликати потребу в знаннях, 

навчити вчитися, багато в чому залежить успішність вчення (А.К.Маркова, 

Л.І.Божовіч, А.Н.Леонтьев і ін.). Але перш ніж розвивати учбову мотивацію, її 

необхідно пізнати, виявити її реальний рівень і можливі перспективи, “зони 

найближчого розвитку“ в кожного учня і групи в цілому. 

Сучасні психологи і педагоги єдині в тому, що якість виконання діяльності і 

її результат залежать, перш за все, від бажання, спонукання і потреб індивіда, 

його мотивації; саме мотивація викликає цілеспрямовану активність, що визначає 

вибирання засобів і прийомів, їх впорядкування для досягнення мети. Саме тому 

мотивація є «механізмом запуску» (І.А. Зимова) всякої людської діяльності: будь 

то праця, спілкування або пізнання. Живить і підтримує мотивацію відчутний, 

реальний, етапний і кінцевий успіх. Якщо успіху немає, то мотивація згасає, і це 

негативно позначається на виконанні діяльності. Проблема мотивації в навчанні 

виникає по кожному загальноосвітньому предмету. У відповідних методиках і 

навчальних посібниках розроблені способи її розвитку і стимулювання з 

врахуванням специфіки предмету. Сьогодні ж ми розглянемо основи, 

першовитоки мотивації.  

Мотивація – найважливіший компонент структури навчаньної діяльності, а 

для особи вироблена внутрішня мотивація є основний критерій її сформованості. 

Він полягає в тому, що підліток (учень) отримує “задоволення від самої 

діяльності, значущості для особи безпосереднього її результату” (Б.І. Додонов).  

Виділяють п'ять рівнів учбової мотивації:  

1. Перший рівень – високий рівень учбової мотивації, учбової активності. (У 

таких учнів є пізнавальний мотив, прагнення найуспішніше виконувати всі 

вимоги, що пред'являються. Учні чітко слідують всім вказівкам викладача, 



добросовісні і відповідальні, сильно переживають, якщо отримують незадовільні 

оцінки.)  

2. Другий рівень – хороша учбова мотивація. (Учні успішно справляються з 

навчальною діяльністю.) Подібний рівень мотивації є середньою нормою.  

3. Третій рівень – позитивне відношення до навчання, точніше до 

навчального закладу, але в навчальному закладі таких учнів приваблює лише 

позаурочна діяльність. (Такі учні досить добре відчувають себе в навчальному 

закладі, щоб спілкуватися з друзями, з викладачами. Їм подобається відчувати 

себе такими, що вчаться, але пізнавальні мотиви у таких підлітків сформовані у 

меншій мірі, і навчальний процес їх мало приваблює.). 

4. Четвертий рівень – низька учбова мотивація. (Ці учні відвідують 

навчальний заклад неохоче, вважають за краще пропускати заняття. На уроках 

часто займаються сторонніми справами, іграми. Відчувають серйозні труднощі в 

навчальній діяльності. Знаходяться в серйозній адаптації до навчального закладу.)    

5. П'ятий рівень – негативне відношення до навчального закладу, учбова 

дезадаптація. (Такі учні зазнають серйозні труднощі у навчанні: вони не 

справляються з навчальною діяльністю, відчувають проблеми в спілкування з 

одногрупниками, у взаєминах з викладачами. Навчальний заклад незрідка 

сприймається ними як вороже середовище, перебування в якому для них 

нестерпно. У окремих випадках учні можуть проявляти агресію, відмовлятися 

виконувати завдання, слідувати тим або іншим нормам і правилам.) 

Нам доводиться працювати з різними учнями, які найчастіше відносяться до 

третьої – п'ятої груп по відношенню до навчального процесу і навчання в цілому. 

Таким чином, необхідність мотивації вивчення предмета, теми або навчання в 

цілому часто повинна стояти на першому місці.   

Одного дня мені учень сказав на уроці: “Мені тоді все зрозуміло, коли 

цікаво”. Значить, учням, в першу чергу, на сучасному  уроці повинно бути цікаво. 

Треба мати на увазі, що “інтерес” (по І. Герберту) – це синонім учбової мотивації. 

Якщо розглядати весь процес навчання у вигляді ланцюжка: “хочу – можу – 

виконую з цікавістю – особово – значимо кожному” (І.С.Якиманська), то ми знову 

бачимо, що інтерес знаходиться в центрі цієї побудови. 

Формування мотивації це не «перекладання викладачем голову учнів вже 

готових мотивів і цілей навчання». Формування мотивації – це, перш за все, 

створення умов для появи внутрішніх прагнень до навчання, усвідомлення їх 

самими учнями і подальшого саморозвитку мотиваційної сфери. Розцінюючи 

мотивацію як найважливішу пружину процесу оволодіння будь яким предметом, 

що забезпечує його результативність, потрібно мати на увазі наступне: мотивація 

– сторона суб'єктивного світу учня, вона визначається його власними 

прагненнями і пристрастями, усвідомлюваними ним потребами. Звідси всі 

труднощі виклику мотивації з боку. Викладач може лише опосередковано 

вплинути на неї, створюючи передумови і формуючи підстави, на базі яких в 

учнів виникає особиста зацікавленість в роботі на уроці. 

Домінуючими мотивами навчальної діяльності учнів повинні стати мотиви 

пізнання навколишнього світу. При цьому важливо, щоб учні опановували дії і 

способи цього пізнання, щоб мотиви їх самореалізації себе як особистості були у 

них першочерговими. 



Учбова мотивація визначається цілим рядом чинників. По-перше, вона 

визначається освітньою установою; по-друге, організацією освітнього процесу; 

по-третє, особливостями учня (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, 

рівень досягнень, самооцінка, взаємодія з іншими учнями і так далі ); по-четверте, 

- особливостями педагога і, перш за все системою відношення його до учня, до 

справи; по-п'яте, специфікою навчального предмету. 

Окрім різних форм і методів роботи, що створюють позитивну мотивацію, 

важливим є сприятливий психологічний клімат. Це звернення до учнів по імені, 

опора на похвалу, на схвалення, на добрий тон. Особливу роль у формуванні 

мотивації відіграє новизна отримуваної інформації. Наявність елементів 

пошукової діяльності, пізнавальних мотивів і емоційний стан учнів забезпечують 

їм вихід з навчаньної діяльності в самоосвітню і творчу. 

При плануванні навчального процесу, необхідно орієнтуватися не на 

деякого абстрактного середнього учня, а спираюся на знання особливостей 

мотиваційної сфери кожного учня і групи в цілому. Для цього необхідний 

постійний пошук оптимального поєднання методів і прийомів роботи, які дали б 

можливість одним учням рухатися далі, самоудосконалюватися і виходити на 

вищий творчий рівень, а іншим би допомогли в стабілізації учбового процесу. 

Традиційний підхід до організації навчального процесу може забезпечити 

досить високий рівень засвоєння знань, умінь і навичок, але він не сприяє 

розвитку особистості, розкриттю її потенціалу. Тому одна з перспективних доріг 

розвитку і підвищення мотивації навчання - це вживання нетрадиційних методів і 

форм організації уроку. Велика роль в підтримці і збереженні інтересу до 

предмету, розвитку пізнавальної діяльності, перекладу вчення з викладання на 

управління самостійною навчально-пізнавальною діяльностю учнів належить 

нестандартним формам уроку. Нестандартний урок включає найрізноманітніші, 

емоційно-яскраві, нетрадиційні методи і прийоми навчання, які не просто 

підвищують мотивацію, але і сприяють розвитку тих або інших здібностей. 

Окремо хочеться висловитись про нетрадиційні уроки: ігрові і інтегровані, які 

безперечно відносяться до емоційних методів мотивації. Це, як правило, живі, 

цікаві уроки, повні вигадок, фантазій, які показують роль навчального предмета у 

всіх галузях науки. А інтегрований урок – це знахідка для викладача здійснити 

між предметні зв'язки. Інтегрований урок – це не лише один з вражаючих 

мотиваційних прийомів, ці уроки допомогти уникнути перевантажень.  

Серед форм роботи на уроці, зручно використовувати в практиці групову 

роботу і роботу в парі. В умовах групової роботи здійснюється позитивна 

взаємодія групи учнів один від одного, оскільки члени групи розглядають успіх 

(неуспіх) як результат їх колективної діяльності. При цьому знижується рівень 

тривожності, усереднюється позитивний (негативний) вплив індивідуальних 

здібностей і можливостей на результат діяльності, таким чином, відбувається 

зрушення в оцінці своєї діяльності із здібностей на зусилля, формується відчуття 

самоповаги. 

Групова форма роботи дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів, 

продуктивне, творче засвоєння знань і умінь, створюючи позитивний емоційний 

фон через активний діалог, аналіз проблемних ситуацій, ділові ігри, мозковий 

штурм. При такій формі роботи учень вчиться співставляти, порівнювати, 



нарешті, оспорювати інші точки зору, доводити свою правоту. Уміння 

співставляти різні способи дозволить учневі не лише аналізувати, але і 

прогнозувати свою діяльність, що у свою чергу впливає на формування 

самостійності, опанування способів самоосвіти. Розвиток умінь планувати, 

ставити завдання знаходиться в прямій залежності від мотивації. 

Робота в парі «учень - учень» особливо важлива у сфері самоконтролю і 

самооцінки. Плануючи спосіб включення всіх учнів діяльність на уроці, 

необхідно думати про створення мотиваційної основи їх роботи. 

Добре відомо, що ніщо так не залучає уваги і не стимулює роботу розуму, 

як дивне. Тому важливо використовувати такі прийоми, які стимулюють 

внутрішні ресурси – процеси, які лежать в основі інтересу. 

Отже, деякі прийоми: 

«Дивуй» Суть цього прийому полягає в тому, щоб залучити інтерес до 

майбутньої роботи чимось незвичайним, загадковим, проблемним, спонукаючи 

всіх учнів залучитися до роботи з перших хвилин уроку. Мотивація пізнавальної 

діяльності учня на уроці досягається за рахунок опори на життєвий досвід. Дуже 

важливо, щоб викладач мав установку: будь-який матеріал, що вивчається, 

потрібно пов'язати з життям, показати його значущість. Історизм як стимул-

формування пізнавального інтересу має велике значення на уроках. Відомий 

французький математик, фізик і філософ Ж.А.Пуанкаре відзначав, що «всяке 

вчення стає яскравішим, багатшим від кожного зіткнення з історією предмета, що 

вивчається.» 

«Інтелектуальна розминка за допомогою карток» Починаючи урок, 

необхідно мовчки підняти картку (на ній малюнок, фігура, символ і так далі, з 

початковими декількома даними або зовсім без них). Учневі пропонується 

самостійно видумати завдання або поставити питання.  

Методична цінність прийому: 

- активне включення в роботу кожного; 

- розвиток логічного і критичного мислення; 

- систематизація знань і умінь; 

- можливість вибору учнями своєї діяльності. 

Кожен бере участь і всі вирішують. Кожен слухає іншого учня і запам'ятовує його 

досвід, який йому знадобиться наступного разу. Оцінюється оригінальність і 

продуктивність творчих зусиль. Цінність цього прийому ще і в тому, що уміння 

складати питання або завдання приводить до уміння його вирішувати.  

«Зніми інформацію» або «Розкодуй» Варіюються завдання, малюнки, 

схеми. Необхідно встановити логічні зв'язки між ними, виявити і викласти ідею, 

закладену (“закодовану”) в цьому малюнку, графіку, моделі. 

Методична цінність прийому: 

- активне включення в роботу всіх учнів; 

- свобода вибору діяльності; 

- забезпечується системність знань і умінь; 

- виявляється проблема, вирішення якої, можливо, пов'язане з дослідженням 

яких – небудь фактів (питання для дослідження ставлять самі учні); 

- розвиток “зіркості”, формування довільної уваги.  



«Постав питання сусідові» Якщо учень при виконанні роботи зустрівся з 

проблемою, тоді він готує конкретне питання сусідові, який задає на наступному 

уроці. Якщо сусід по парті не може відповісти на питання, йому важко допомогти, 

у такому разі це питання адресується групі або викладачеві. Подальша навчаньна 

діяльність є продовженням, розвитком тієї думки, яка вкладається у вживані на 

початку уроку прийоми. Відбувається осмислення значущості майбутнього 

вивчення нового матеріалу. Створюється позитивний настрій залученням 

історичного матеріалу, загадкового життєвого прикладу. З'явилося питання, 

значить, його треба вирішити, звідси з'являється необхідність детального 

вивчення матеріалу з даного питання. А якщо цей матеріал здобутий учнями 

самостійно, в ході будь - якого дослідження, то він удвічі цінніший. 

На уроках не обійтися без завдань, що носять пошуково-дослідницький 

характер (учні самостійно вирішують завдання (питання), сформульовані ними 

самими або вибрані із запропонованих викладачем): «Об'єднуй за загальною 

ознакою», «Знайди помилку», «Знайди зайве і аргументуй», «Знайди 

бракуючий факт для достовірності» і ін. 

Будь-яка діяльність має бути оцінена. Тому ще однією з важливих умов 

формування і розвитку внутрішніх мотивів навчання є оцінка діяльності учнів, яка 

відображала б не лише рівень знань, але і міру зусиль, що докладались.  

Найголовнішим завданням, яке повинне полягати перед викладачем, – це 

“особово-мотивоване забезпечення діяльності учня” (критерій технологічності 

процесу вчення). У основу даної системи покладені наступні принципи: 

• принцип виховую чого навчання – навчання самостійності, умінню 

планувати свою діяльність, самостійно приймати рішення, розвивати волю і 

цілеспрямованість;  

• принцип орієнтації на зону найближчого розвитку – помітити і не 

пропустити щонайменший успіх, закріпити його і йти далі, вище;  

• принцип орієнтації на успіх – кожен учень має право бути розумним на 

уроці;  

• облік результатів учбової діяльності через систему завдань і 

накопичувальну систему оцінок;  

• принцип діалогічності і співробітництва - викладач поряд з учнями і вони 

спільно радіють досягненням або вирішують проблеми. 

Для підвищення мотивації учнів має значення комунікативна поведінка 

викладача, тон мови, виправданість використання оціночних думок, манера 

звернення до учнів, вміння підтримати контакт з ними, характер міміки, рухів, 

жестів, супутніх мова. Крім того необхідний розвиток таких характеристик, як 

уміння управляти диханням, тембром голосу, темпом мови, правильна дикція. 

Реалізація головної мети освіти - формування особи, здатної діяти в умовах 

сучасного технологічного суспільства. Розвиток пізнавальних здібностей учнів, 

освоєння методів самостійної роботи, уміння працювати з книгою, знаходити 

головну думку, тобто виділяти головне. У масовому навчальному процесі 

зберігаються протиріччя між фронтальними формами навчання і індивідуальними 

способами навчально-пізнавальної діяльності кожного учня, необхідністю 

диференційованої освіти і одноманітністю вмісту і технологією вчення ; 

перевагою пояснювально – ілюстративного способом викладання. 



Одним з важливих напрямів вирішення названих проблем є розробка і 

впровадження нових педагогічних технологій. Навчання - це не легка праця, але 

при правильній організації, воно здатно приносити радість творчих відкриттів. 

Необхідно прагнути побудувати урок так, щоб він забезпечив розвиток 

пізнавальної самостійності, тобто прагнення і уміння учнів самостійно відкрити 

нове для себе. Використання досконаліших педагогічних технологій передбачає 

пошук максимально зручних форм організації навчального процесу. Для цього 

необхідно прагнути збільшити “продуктивність” навчання, що досягається 

створенням відповідної організації пізнавальної діяльності, сприятливим 

емоційним фоном. Для підвищення мотивації учнів необхідно використовувати 

продуктивні прийоми: проблемна ситуація ставиться і вирішується спільно з 

учнями; активізуюче питання приводить до діалогу, дискусії; аналізуються 

рішення, використовуються ігрові ситуації, змагання. Також застосовувати всілякі 

прийоми активізації: цілеспрямована помилка, роздуми вголос, з’ясувати вірно чи 

ні та інші. На уроках прагнути організовувати групову і парну роботу, що 

дозволяє створити комфортну атмосферу учням, як слабким, так і сильним. 

Організовувати проблемно-пошукову діяльність, частіше серед учнів з 

підвищеним рівнем вчення: пропонувати завдання підвищеній складності, 

завдання з параметром, які вимагають розгляд всіляких способів вирішення. 

Застосовувати стимулювання. У роботі використовувати прийоми для створення 

емоційного комфорту. 

Будь-яка педагогічна технологія володіє засобами підвищення мотивації 

учнів, у деяких же технологіях ці засоби складають головну ідею і основу 

ефективності результатів. До них можна віднести технології перспективно-

випереджуючого навчання (С. Н. Лисенкова), ігрові, проблемного, 

програмованого, раннього інтенсивного навчання і вдосконалення загально 

навчаньних умінь (А.А.Зайцев). 

Таким чином, можна зробити наступні висновки:  

1. Сучасний урок – це урок цікавий для учнів.  

2. Мотивація – один з чинників успішного навчання учнів на уроках, яка 

формується через самостійність і активність, через пошукову діяльність 

на уроці і удома, створення проблемної ситуації, різноманітність методів 

навчання, через новизну матеріалу, емоційне забарвлення уроку. 

3. Зниження позитивної мотивації учнів веде до зниження успішності і 

ефективності вчення. 

4. Розвиток мотивів, пов'язаних з змістом і процесом навчання, дозволяє 

підвищити результативність навчання по всім загальноосвітнім 

предметам. 

5. Використання в навчальній діяльності методів і прийомів сучасних 

педагогічних технологій формує позитивну мотивацію дітей, сприяє 

розвитку основних розумових операцій, комунікативної компетенції, 

творчої активної особистості. 

Навчання лише тоді стане для учнів радісним і привабливим, коли вони самі 

вчитимуться: проектуватимуть, конструюватимуть, досліджуватимуть, 

відкриватимуть, тобто пізнавати світ в справжньому сенсі цього слова. Пізнання 

через напругу своїх сил, розумових, фізичних, духовних. А це можливо лише в 



процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності на основі сучасних 

педагогічних технологій.  

Педагог повинен розуміти, що якими знаннями він не володів, якими 

методиками не володів, без позитивної мотивації, без створення ситуації успіху на 

уроці, такий урок приречений на провал, він пройде мимо свідомості учнів, не 

залишивши сліду в ній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


