
   Основне завдання кож-
ного творчого викладача, 
майстра виробничого на-
вчання – запалити бажання в 
учнів учитися. І зробити це 
доцільно на етапі мотивації 

навчальної діяльності. Існу-
ють р ізні форми методів і 
прийомів мотивації навчаль-
ної діяльності учнів під  час  
вивчення предметів профе-
сійно -теоретичної та профе-
сійно -практичної підготовки 
кваліфікованих робітників.  

Час зобов'язує педагога 

шукати такі форми прове-
дення уроку, які захопили б, 
принесли радість і задово-
лення. Ян Коменський вва-
жав інтерес основою навчан-
ня, адже оригінальна форма 
пізнання допомагає уникну-
ти одноманітності, шаблон-

ності, сприяє ширшому за-
стосуванню ефективних ме-
тодів та прийомів засвоєння 
учнями нових знань та фор-
мування в них творчих здіб-
ностей. 

Мотивація – одна із голов-
них умов реалізації навчаль-

но –  виховного процесу. 

Вона не тільки сприяє розви-
тку інтелекту, але і є рушій-
ною силою удосконалення 
особистості в цілому.  

Усі  вищі  духовні  потреби  
людини – у пізнанні,  самос-

твердженні, самовираженні,  
самоактуалізації.  Це  праг-
нення  до  самовдосконален-
ня,  саморозвитку.  Викорис-
тати  ці  потреби  для  моти-
вації  навчання – означає  
відкрити  шлях  до  підви-
щення  якості  шкільної  
освіти.  Основними  серед  

стимулювання  завдань  на-
вчання  є  стимулювання  
навчально -пізнавальної  ак-
тивності  учнів  та  форму-
вання  пізнавальних  потреб.    
Адже,  викладання – це  мис-
тецтво,  а  не  ремесло.  Ви-
находити,  вимагати,  удо-

сконалюватися – єдиний  
можливий  курс  сучасного  
педагога. 

Уроки мають захоплювати 
учнів, пробуджувати у них 
інтерес та мотивацію, навча-
ти самостійному мисленню 
та діям. Ефективність і сила 

впливу на емоції і свідомість 

учнів у великій мірі зале-
жать від умінь і стилю 

роботи конкретного ви-
кладача, майстра виро-
бничого навчаня. Для 
підсилення мотивації 
діяльності дуже корис-
ними, на мою думку, є 
використання інтерак-
тивних технологій.  

Тому у своїй роботі на 
різних етапах уроку вико-

ристовуйте технологію 
опрацювання дискусій-
них питань; інтерактивні 
методики (робота в па-
рах, «мозковий штурм», 
ділові ігри, «асоціатив-
ний кущ», «мікрофон», 
взаємне навчання, інсце-

нізація); блочний метод 
викладання матеріалу; 
кооперативну форму на-
вчання (урок-практикум, 
урок-пошук, урок-
дискусія, урок-мандрівка, 
урок-панорама, урок-
залік)  

«Мотивація  -  ключ  до пізнання » 

Г.Розенфельд визначає такі категорії (фактори) мотивації 
навчання:   

 1. Навчання заради 
навчання, без задоволен-
ня від діяльності або без 
інтересу до предмета 
викла-дання. 

2. Навчання без осо-

бистих інтересів та кори-
сті.  

3. Навчання для соці-
альної ідентифікації. 

4. Навчання заради 
успіху або страху невдач.  

5. Навчання з приму-
су або під тиском. 

6. Навчання, що ґру-
нтується на поняттях і 

моральних зобов'язаннях 
або на загальноприйня-
тих нормах. 

7. Навчання для до-

сягнення мети у повсяк-
денному житті.  

8. Навчання, що ґру-

нтується на соціальній 
меті, вимогах та ціннос-
тях. 

«Роль мотивації в 

процесі професійної 

підготовки 

кваліфікованих 
робітників» 

Методичний 
вісник 

(і нф орм аці йний)  

Листопад 2018 

Методкомісія 
педагогічних 
працівників 

комп'ютерного та 
економічного напрямів  

Людина,  що  не  знає  
нічого,  може  навчитися,                                              

справа  тільки  в  тому, 
щоб  запалити  в  ній               

бажання  вчитися. 

                                                                                                              

Д. Дідро 

М
Мотивація – головні сили, що  

                                         рухають 
дидак тичний процес. Вони  

                                    посідаю ть перше 
місце серед факторів,  

                                       що визначають 
його продук тивність.  

І. Підласий  
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«Мотив - складне пси-
хологічне утворен-ня, яке 
має вибудувати сам су-
б'єкт» (Є.Ільїн).  

Педагог може лише 
сприяти цьому процесу.  

Успіхи в навчанні та ви-
хованні учнів прямо зале-
жать від мотивації, тобто 
наявності значущих і дію-
чих стимулів до засвоєння 
знань і придбання визначе-
них особистісних якостей. 

Численні складності у 
сфері навчальної мотивації 
обумовлюються низкою 
обставин: 

до кінця не відомі всі 
мотиви, у силу яких учні 
різного віку та з різними 
індивідуальними особливо-
стями включаються в на-
вчання, спілкування, ста-
ють зацікавленими у прид-
банні нових особистісних 
якостей, знань і вмінь; 

над мотивами навчання 
учнів замислюються дорос-
лі, котрі вже не пам'ятають 
справжнього стану справ у 
дитинстві й можуть тільки 
здогадуватись про справж-
ні мотиви дитячої поведін-
ки; 

серед самих учнів існу-
ють величезні індивідуаль-
ні розходження - те, що є 
значущим для одного, не 
представляє інтересу для 
іншого; 

сама мотивація виявля-
ється ситуаційно мінли-
вою, а те, що підходить для 
стимулювання навчальних 
і виховних інтересів у од-
них ситуаціях, може бути 
неадекватним в інших. 

 Таким чином, одна з го-
ловних задач у навчанні та 
вихованні - навчитися 

практично впливати на мо-
тивацію учня та звести до 
мінімуму фактори, що зни-
жують її. 

Умотивованість у на-
вчанні можна розуміти як 
особисту зацікавленість 
учня в одержанні знань і 
вмінь. Мотиви навчання- 
це психологічна характе-
ристика інтересу учня до 
засвоєння знань і власного 
розвитку. 

Мотивація може бути 
ситуаційною 
(обумовленою зовнішніми 
факторами) й особистіс-
ною (обумовленою внутрі-
шніми устремліннями). Ви-
діляють також релевантну 
мотивацію, що має пряме 
відношення до набуття 
академічних досягнень 
(наприклад, допитливість 
учня), і не релевантну мо-
тивацію, що не має прямо-
го відношення до навчання 
та розвитку (наприклад, 
учень вчить урок, щоб уни-
кнути покарання). 

Коли ми говоримо про 
мотивації учня, то не мо-
жемо обійтись без такого 
поняття, як дитячий інте-
рес. Л. Виготський визна-
чає інтерес як форму про-
яву інстинкту, як націле-
ність психічного апарату 
учня на визначений пред-
мет. Інтереси мають уні-
версальне значення в житті 
учня. Торндайк стверджує: 
«Усе, що ми робимо в жит-
ті, навіть найбільш неприє-
мне, ми робимо з інтересу 
(нехай навіть негативного, 
наприклад, остраху непри-
ємностей)». 

Психологічний закон 
каже: «Перш ніж призвати 

учня до якоїсь діяльності, 
зацікав його, подбай про 
те, щоб знайти, що він го-
товий до неї: напружені всі 
сили, і він готовий діяти 
сам». 

Надзвичайно складна 
психологічна задача - знай-
ти вірний інтерес і стежити 
за тим, щоб від нього не 
ухилятись і не підмінювати 
його іншим. Адже так лег-
ко підмінювати інтереси, 
наприклад, розповідати на 
уроці історії  анекдоти, ви-
кликаючи інтерес не до іс-
торії, а до анекдоту. 

З вищевикладеного стає 
ясно, що нічого не вартий 
інтерес учня до роботи, як-
що її стимул - покарання 
чи очікування нагороди. 
Ось чому нагорода й пока-
рання в чистому вигляді у 
школі марні та шкідливі. 
Психологічне покарання - 
це бездарний педагогічний 
засіб, тому що воно викли-
кає острахи, і значить, у 
цьому випадку поведінкою 
керує страх. 

Існує психологічне пра-
вило переходу природних 
інтересів (їх багато) до ін-
тересів прищеплених, ви-
ховання яких і є головною 
метою (інтерес до життє-
вих справ, наук тощо). 

Щоби предмет нас заціка-
вив, він повинен бути пов'яза-
ний із чим-небудь приваблю-
ючим нас, уже знайомим, але 
він повинен містити в собі й 
нові форми діяльності. Зовсім 
нове й зовсім старе не здатне 
зацікавити нас. Крім того, 
щоб співставити новий пред-
мет й особисте ставлення до 
нього учня, треба зробити 
його вивчення особистою 
справою учня.  

Проблеми мотивації навчальної діяльності та 
інтересів учня 
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