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Анотація: В статті здійснено теоретичний аналіз психологопедагогічної літератури, щодо визначення суті поняття «мотив» та
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стимулювання позитивної мотивації на уроках. Представлено досвід
вчителя початкових класів, щодо використання ігрових методів для
підвищення мотивації учнів. Виділено умови формування в молодших
школярів мотивації до навчальної діяльності в рамках Нової української
школи.
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Проблема розвитку мотивації до навчання в останній час стає все більш
актуальною. Основним завданням сучасної системи освіти та нової
української школи є спрямування учнів на вироблення позитивної мотивації
та підвищення інтересу до навчання. Для реалізації якого необхідно
детальніше ознайомитись власне з проблемою мотивації навчання та на
основі цього визначити найефективніші шляхи її формування у молодших
школярів.

Розвиток позитивної мотивації до навчання є однією з важливих умов
формування цілісної, всебічно розвиненої особистості. Нова українська
школа

орієнтована

саме

на

розвиток

успішної

особистості

учнів.

Впровадження нової системи освіти, спрямованої на формування в учнів
бажання вчитись, досягати певних цілей, потребує перш за все розвитку в
них інтересу та позитивної мотивації до навчання.
Для виконання основних завдань особистісно-орієнтованого підходу,
на нашу думку, слід застосовувати методи позитивного стимулювання до
навчальної діяльності молодших школярів, створювати навчально-виховні
ситуації, що допоможуть у досягненні успіху учнями, розробляти інноваційні
технології, які сприятимуть успішному засвоєнню знань дітей.
Проблему

розвитку

навчальної

мотивації

досліджували

Ш.О.

Амонашвілі, Дж. Дьюї, Л.В. Занкова, В.О. Онищук, О.Я. Савченко, В.О.
Сухомлинський, К.Д. Ушинський та інші. У педагогічній психології та
педагогіці мотивація навчання має різні визначення. Зокрема, М.І. Алексєєва
вважає, що мотивація – це сукупність причин, що визначають різні прояви
активності учнів [1, с. 4]. На думку А.К. Маркової, мотивація навчання є
сферою поведінки, яка містить у собі мотиви, цілі, емоції та вміння вчитись
[4, с. 2].
Взагалі, успішність і ефективність навчальної діяльності залежать від
мотиву навчання. Мотив – це внутрішня спонукальна сила, що забезпечує
інтерес особистості до пізнавальної діяльності, активізує розумові зусилля.
Мотиви, які стимулюють учнів до навчання, представлені у працях М.І.
Алексєєва, Ю.К. Бабанського, Л.І. Божович, які поділяють їх на дві великі
групи [1, с. 8-9; 2, с. 181-182; 3, с. 23-26].
Перша група: пізнавальні мотиви навчання, які пов’язані зі змістом та
процесом навчальної діяльності. До цієї групи мотивів відноситься інтерес до
знань, допитливість, бажання здобувати нові знання, потреба у пізнанні,
навчитись нового. Головною ознакою таких мотивів є те, що саме вони
формуються під впливом процесу набуття нових знань.

Друга група: широкі соціальні мотиви,які пов’язані із стосунками
дитини та навколишнього оточення, потребами у спілкуванні з іншими
людьми, у їх оцінці та схваленні. Формуються широкі соціальні мотиви
безпосередньо діяльністю самого навколишнього середовища. Ця група
мотивів проявляється у прагненнях учнів, почуттях відповідальності,
обов’язку. Серед широких соціальних мотивів виділяють великі групи
мотивів за джерелом виникнення, змістом та спрямованістю [1, с. 10].
Процес формування і закріплення у дітей позитивних мотивів навчання
називається мотивацією. Для розвитку позитивної мотивації навчання
потрібні середовище, яке стимулює, та цілеспрямований вплив через систему
використання

педагогічних

прийомів.

Саме

тому,

загальні

умови

стимулювання навчальної діяльності учнів на уроках слід поєднувати із
застосуванням методичних прийомів, які доцільно застосовувати на
мотиваційному етапі уроку. Під час такого етапу вчителю обов’язково
потрібно підбирати цікавий матеріал, який буде стимулювати емоції та
почуття учнів, використовувати ігрові технології. Вони дозволяють зробити
процес

навчання

цікавим

і

захоплюючим,

допомагають

формувати

мотивацію, збуджувати інтерес та розвивати комунікативні навички.
Підтвердженням необхідності використання ігрових технологій у
навчально-виховному процесі школи I ступеня ми знаходимо у проекті
концепції «Нова школа. Простір освітніх можливостей»: «…навчання буде
організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його
межами…» [5, с. 23].
В рамках Нової української школи можна виділити наступні умови
формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності:
використання

завдань

на

розвиток

пізнавальної

активності

учнів;

практикування різноманітних форм і методів навчання; застосування завдань
та вправ на розвиток дослідницьких вмінь молодших школярів; організація
групових

та

індивідуальних

навчальних

досліджень;

алгоритмізація

дослідних етапів з переважанням ігрових, проблемних, евристичних та

дослідницьких методів; використання на уроках і в позаурочний час
пізнавальних

завдань;

навчання

дітей

активно

і

творчо

мислити;

прищеплювання інтересу до навчального процесу; формування особистості,
яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного суб'єкта діяльності [6].
Відтак, сучасні вчителі початкових класів для того, щоб мотивувати
дітей до навчання широко практикують використання різних видів ігор
(дидактичні, сюжетно-рольові, творчі) у навчальному процесі, Так, вчитель
початкових класів навчального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів
№4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради» Мелащенко Н.М. на уроках
в 1 класі використовує ігри з набором LEGO «6 цеглинок»: «Візерунки»,
«Запам’ятайки», «Зміюка-Закарлюка», «Звисайлики», «Підступна вежа»
тощо. Наведемо приклад однієї з таких ігор:
«Відповідаємо цеглинками»
Мета: навчити дітей слухати і відповідати на запитання, швидко
реагувати на виклики, використовувати на практиці набуті знання, вміти
керувати емоціями.
Час виконання: 5-10 хв.
Правила гри: дітям пропонується будь-яка тема (тварини, рослини,
букви, звуки, фігури тощо). За кожним поняттям закріплена цеглинка
певного кольору. Школярі відповідають на запитання лише за допомогою
цеглинок.
Хід гри.
Тема «Водний світ». Коли дитина чує назву річки, вона піднімає
правою рукою синю цеглинку. (Вчитель перераховує назви водойм, дітям
потрібно реагувати тільки на назву річки). Якщо дитина чує назву іншої
водойми, то піднімає лівою рукою блакитну цеглинку.
Формуючи позитивну мотивацію молодших школярів педагог не лише
розвиває інтерес чи відповідальне ставлення до навчання, але й сприяє
формуванню бажання вчитись, досягати високих результатів та почувати
себе успішною особистістю.

Отже, в рамках Нової української школи для формування позитивної
мотивації навчання молодших школярів слід застосовувати різні методи,
засоби та прийоми навчання та стимулювання. Основним завдання сучасної
системи освіти є вироблення в учнів бажання вчитись та отримувати нові
знання. Саме тому важливо застосовувати новітні освітні технології, зокрема
ігрові, ІКТ, різноманітні завдання для розвитку пізнавального інтересу,
формування навчальної мотивації та створення ситуацій успіху.
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