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Більшість вчителів витрачають 
час на питання, покликані 
встановити, чого учень не 
знає, а справжнє мистецтво 
постановки питання полягає в 
тому, щоб з’ясувати, що учень 
знає або здатний пізнати. 
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     Закінчив :  
Вінницький державний педагогічний 
інститут ім. М. Островського 
     Педагогічне кредо:  
Роль педагога полягає в тому, щоб 
відкривати двері, а не в тому, щоб 
проштовхувати в них учня.  
     Проблемне питання:  
Мотивація навчальної діяльності учнів 
на уроках історії засобами 
мотиваційних технологій. 



Шляхи реалізації проблеми 
 • проектування уроку; 

 • впровадження інтерактивних методик; 

 • використання індивідуальних, групових форм роботи; 

 • створення ситуації успіху; 

 • індивідуальний підхід до особистості кожного учня; 

 • вдосконалення системи оцінювання, мотивування і 

стимулювання навчальної діяльності учнів; 

 • використання мультимедійних засобів у практичній 

діяльності; 

 • розвиток творчих здібностей учнів. 



«Люди поринають у діяльність 
заради неї самої, а не для 
досягнення яких-небудь зовнішніх 
нагород. Така діяльність є 
самоціллю, а не засобом для 
досягнення іншої мети.» 

 (Рубінштейн С.Л.)  



Мотивація - це так звані психічні явища, що стали 

спонуканням до виконання тієї або іншої дії, учинку, що 

визначають активність особистості та її спрямованість на 

досягнення запланованого результату. 

Мотиваційна поведінка – це результат дії двох чинників: 

особистісного та ситуаційного. 

Особистісний чинник – це потреби, мотиви, настанови, 

цінності; 

Ситуаційний чинник – зовнішні умови, наприклад: 

поведінка інших людей, оцінки й реакції оточення. 

Мотив – усвідомлена потреба, яка викликає активність 

людини й визначає спрямованість цієї активності. 



Стимул – спонукальна причина (звичайно зовнішній вплив), 

що суб'єктивно сприймається й викликає спрямовану 

активність людини. У деяких випадках стимул може стати 

мотивом, для чого людина мусить усвідомити стимул, 

«переробити» та відбити його у свідомості. 

Мотивування – пояснення людиною причин своїх дій із 

посиланням на обставини, що спонукали її до вибору певної 

дії. 

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та 

інших видах стимуляції, які або спрямовують, або гальмують 

поведінку людини. У разі зовнішньої мотивації чинники, що 

регулюють поведінку, не залежать від внутрішнього «я» 

особистості. 

Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від 

роботи, викликає інтерес, радісне збудження, підвищує 

самоповагу особистості. 





Роль учителя  
Вимоги сучасної парадигми 
освіти:  
• Діалогічне навчання  
• Полілогічне навчання  
• Суб’єкт-суб’єкт 



Принципи ефективного 
співробітництва  
• Позитивна взаємозалежніть  
• Взаємодія підтримки  
• Індивідуальна відповідальність  
• Соціальні та комунікативні 
вміння  
• Групове та індивідуальне 
оцінювання рівня соціальних, 
комунікативних та предметних 
компетентностей. 



Технології інтерактивного 
навчання  
• Інтерактивні технології 
кооперативного навчання.  
• Технології колективно-
групового навчання.  
• Технології ситуативного 
моделювання.  
• Технології опрацювання 
дискусійних питань. 



Учитель має постійно стимулювати в 
учнів прагнення піднятися вище того, що 
вже ними досягнуто, почуття власної 
гідності, добрий настрій, при якому 
працюватиметься швидше й 
результативніше. Для цього треба 
поєднувати комплекс методів і прийомів, 
які активізують творчу пізнавальну 
діяльність усіх без винятку учнів шляхом 
взаємовпливу: учитель — учень — учні — 
учитель. 



Для досягнення цієї мети є необхідним :  
• використання різних форм, методів організації 
навчальної діяльності, орієнтованої на конкретного 
учня; • створення атмосфери зацікавленості кожного 
учня в роботі класу;  
• стимулювання учня до висловлювань, використання 
різних способів виконання завдань без страху 
помилитися, дати неправильну відповідь;  
• підтримка учня в його бажанні знаходити власний 
спосіб роботи, аналізувати свою роботу та роботу 
інших учнів на уроці;  
• створення на уроці педагогічних ситуацій, що дають 
змогу кожному учневі виявити ініціативу, самостійність 
у роботі, та умов для природного самовираження учня. 







Навчання — не 
механічна передача 
знань від учителя до 
учнів. Це розвиток 
мислення учнів під 
керівництвом учителя на 
основі тих знань, якими 
потрібно оволодіти. 


