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Йдеться про своєчасне формування дієвих мотивів учення. Визначене поняття мотивації, 
мотивації навчання математики, навчальних мотивів. Пропонуються  методи стимулювання  
мотивації інтересу до навчання математики в учнів. 

 
 

Лейтмотивом Державної національ-
ної програми �Освіта� є ідея виперед-
жального розвитку освітньої системи, прак-
тична реалізація якої передбачає створення 
умов для педагогічного партнерства як 
найсприятливіших для творчого самовира-
ження і самореалізації кожного члена сус-
пільства.  

Нині дуже часто дискутується проб-
лема здорового суспільства, а воно, безпе-
речно, неможливе без здорової, сильної, 
неординарної особистості, справжнього 
інтелігента � розумово розвиненої людини, 
підготовленої до сприйняття та розуміння 
всіх поставлених життям питань. 

Формування особистості � цілісний, 
поступальний процес, який виражається у 
залученні її до соціального досвіду, у 
засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві 
форм і видів діяльності. Розвинена і 
сформована особистість � це активний 
творець свого життя. 

Зв�язок особи і суспільства завжди 
досить тісний. Особистість формується сус-
пільством, а людина, пізнаючи закони 
суспільства, діючи активно і цілеспрямовано, 
може перетворювати його і саму себе.  

Однією з найнеобхідніших умов 
виховання людини відкритого суспіль-
ства є розвиток її унікальності та 
індивідуальності. Реалізація цього не-
можлива без правильної мотивації нав-
чання та розвитку інтересу до нього. 

Все, що виробило й виробляє 
суспільство, як у матеріальній сфері, так 
і у духовній, здійснюють конкретні 
люди, неминучою умовою активності 

яких є та чи інша мотивація. Тому акту-
альність вивчення проблеми мотивації є 
незаперечною. 

Навчальний процес � це не тільки 
процес засвоєння знань, оволодіння вмін-
нями й навичками, але й процес виховання 
особистості кожного учня, розвитку його 
суспільно-соціальної й творчої активності. 
Навчальний процес є одним із видів діяль-
ності учня. �Національна доктрина роз-
витку освіти� ставить перед учителем зав-
дання створити дитині умови для її макси-
мального самовизначення й самовияву. 
Зрозуміло, що персональний вектор роз-
витку кожного учня не завжди збігається з 
напрямком руху у велику науку: не всім 
бути Ейнштейнами. Але із задоволенням і 
користю вчитися здатні всі. Для цього 
процес навчання має бути сконструйо-
ваний з максимальним наближенням до 
запитів і можливостей дитини. Тому важ-
ливим місцем у роботі вчителя є 
формування мотивації навчання в учнів. Бо 
якщо в учнів є бажання і інтерес до 
навчання, якщо вони вчаться не з примусу, 
а за бажанням і внутрішніми потребами і 
мають сформовані стійкі мотиви до 
навчання, то вони можуть більше реалізу-
вати свої здібності у вивчені різних предме-
тів: математики, фізики, хімії, будуть заці-
кавлені предметом.  

В Концепції загальної середньої 
освіти пріоритети у навчанні мате-
матики надаються формуванню в учнів 
уявлення про сутність математичного 
знання, ознайомлення їх з ідеями і 
методами математики, її роллю у 
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пізнанні і перетворенні дійсності, 
забезпеченню оволодіння системою 
математичних знань і вмінь, які мають 
передусім загальноосвітнє спрямування, 
а також необхідні для успішного 
вивчення інших освітніх галузей. 

На жаль, учні сучасних загально-
освітніх шкіл далеко не завжди зацікавлені 
в одержанні математичних знань та 
виробленні відповідних умінь. Особливо це 
стосується учнів старших класів, які, в 
основному, вже визначилися щодо своєї 
майбутньої професії. Вони нерідко гово-
рять: �А навіщо мені знати усілякі там 
логарифми, інтеграли, похідні, вектори та 
інші математичні мудрощі, якщо я буду 
слюсарем?�. Інші називають спеціальності 
токаря, столяра, теслі, бульдозериста, 
тракториста, лікаря, агронома, бухгалтера, 
продавця, перукаря. Таких � переважна 
більшість. Учителі, звичайно, знають, що 
математичні знання потрібні людям всіх 
спеціальностей перш за все для того, щоб 
залучити їх до загальнолюдської культури. 
Розуміють це й учні. В принципі, вони 
були б не проти залучення до культури, 
якби для цього не потрібно було б долати 
великі труднощі, виконувати багато 
нецікавих вправ. А математика більшості 
дітям дається нелегко. Для таких учнів 
залучення до загальнолюдської культури � 
дуже слабкий, малодієвий мотив навчання. 
А якщо в учня нема мотивів вивчати 
математику або ці мотиви слабкі, його 
вчення перетворюється на безцільну муку. 
У цьому полягає одна з найважливіших 
причин відставання багатьох школярів з 
математики. Усунути цю причину можна 
лише одним способом � своєчасно сфор-
мувати дієві мотиви учіння. Учні мають 
усві-домлювати, що матеріал, який вив-
чається на уроках математики, знадобиться 
їм не лише для розвитку їхньої загальної 
культури, але й безпосередньо у практич-
ній діяльності. Навіть той, хто не пов�язує 
своє майбутнє з математикою, повинен 
зрозуміти, що без знання данного матеріалу 
він не зможе продовжувати навчання, 
складати іспити. Мотивація навчальної 
діяльності не тільки забезпечує високу 
ефективність цій діяльності, але й має 
моральний аспект: у кінцевому результаті 
вона виступає як реалізація потреби бути 

особистістю. Цілком справедливо 
відзначав В.О.Сухомлинський: �Найстраш-
ніше � лихо для школи, лихо для суспіль-
ства, якщо молодій людині не хочеться 
знати�. Власне тому проблема формування 
мотивації навчання як одного із основних 
напрямків педагогічної діяльності вчителя 
на шляху оптимізації навчання і виховання 
школярів за останні роки стала об�єктом 
пильної уваги вчених і вчителів. Тому 
актуальність вивчення проблеми мотивації, 
мотивів навчання є незаперечною. 

Проблему мотивації вивчали такі 
вчені, як А.Маслоу, Рубінштейн, В.Шпа-
лінський. Проблемі формування мотивації 
навчання приділяли увагу такі дослідники 
як А.К.Маркова, Л.М.Фрідман, Г.І.Саран-
цев, Г.П.Бевз. Проблемі заохочення учнів до 
навчання тієї чи іншої теми шкільного курсу 
математики є у статтях І.Марнянського, 
О.І.Скафи, І.В.Дробишевої та ін. Але таких 
робіт недостатньо. Немає ще робіт, в яких 
би послідовно досліджувалися можливості 
створення завдань, які забезпечують 
мотивацію на кожному етапі уроку. 

Мета даної статті: проаналізувати 
різні підходи до поняття мотивації 
навчання і питання мотивів навчання з 
психологічної, педагогічної точок зору, 
ввести поняття мотивації навчання мате-
матиці, визначити фактори, які впливають 
на мотивацію вивчення математики, 
намітити деякі шляхи формування 
мотивації в процесі вивчення математики. 

Існують протиріччя. Так у підруч-
никах з математики майже зовсім немає 
таких завдань, які б сприяли формуван-
ню стійких пізнавальних мотивів. У 
методичних посібниках для вчителів 
цьому теж приділяється мало уваги. У 
даний час для вчителя математики 
майже відсутні такі методичні розробки, 
технології з формування пізнавальних 
мотивів, які є засобом формування 
евристичної діяльності учнів. 

Розробка методів, прийомів, техноло-
гій для формування мотивів до навчання, 
зокрема, пізнавальних мотивів, які є 
компонентом навчально-пізнавальної ев-
ристичної діяльності � це проблема сучас-
ної методики викладання математики, яку 
треба розвивати. 
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Психологи та педагоги дають різні 
означення мотиву та мотивації навчання. 

Уперше слово �мотивація� вжив 
німецький філософ Артур Шопенгауер в 
статті �Чотири принципи достатньої 
причини�. Потім цей термін міцно 
увійшов у побут для пояснення причин 
поведінки людини. 

Мотивацію досягнень почали 
вивчати у 40-х роках XX століття психоло-
ги Г.Маррей та Давид К.Мак Клелланд. 
Останнім було виявлено, що поведінка 
людини визначається двома протилежними 
по відношенню до досягнень мотивами: 
мотивом  прагнення до успіху та мотивом 
уникнення невдачі. Прагнення досягнення 
успіху � це стійка проява індивіда добитися 
успіху в різних видах діяльності, мотив 
уникнення невдачі виникає під впливом 
страху, є слідством небажання відчувати 
сором та приниження. 

Нині мотивацію як психічне явище 
трактують по-різному: 

- як сукупність причин, що визнача-
ють поведінку [1], 

- як сукупність мотивів [2]. 
Слово �мотивація� в сучасній психо-

логії використовується двояко: 
- як визначаюче систему факторів, 

детермінуючих поведінку (сюди входять 
потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення та 
багато іншого), і 

- як характеристика процесу, який 
стимулює і підтримує поведінкову актив-
ність на визначеному рівні [3]. 

В сучасному словнику-
енциклопедії (УСЕ), рекомендованому 
Міністерством освіти України (лист № 
1593 від 16.12.1998р.) слово 
�мотивація� трактується так: 

- психічний регулюючий механізм, 
який приводить в дію механізм поведін-
ки особи і скеровує її на досягнення 
визначеної мети; 

- стан внутрішнього напруження, 
який спонукає особу до дії, що робить 
можливою зменшення цього напруження; 

- відносно тривала тенденція праг-
нення до досягнення визначеної мети; 

- може мати свідомий чи підсвідо-
мий характер. 

Проблема мотивації навчання 
давно стоїть і перед педагогічною тео-

рією та практикою. Ще Я.А.Коменський 
писав, що �всіма можливими засобами 
треба запалювати в дітях палке прагнен-
ня до знань та навчання�[9]. 

Г.М.Каджаспірова і А.Ю.Каджас-
піров дають означення мотивації таким 
чином: мотивація � це процес спонукання 
себе та інших до діяльності з метою досяг-
нення особистих цілей організації [4]. 

Під мотивацією в дидактиці, як відмі-
чає М.І.Махмутов, розуміється будь-яке ба-
жання, прагнення, інтерес, потреби, нап-
равлені на визначений об�єкт, що спону-
кають до діяльності або до діяння [10]. 

Г.Розенфельд [13], наприклад, 
виділив такі наступні контент � 
категорії (фактори) мотивації навчання : 

1. Навчання заради навчання, без 
задоволення від діяльності або без 
інтересу до предмету, який викла-
дається 

2. Навчання без особистих інтере-
сів та вигод.  

3. Навчання для соціальної іденти-
фікації. 

4. Навчання заради успіху або із-
за боязні невдач. 

5. Навчання за примусом або під 
тиском. 

6. Навчання, засноване на понят-
тях і моральних зобов�язаннях або на 
загальноприйнятих нормах. 

7. Навчання для досягнення цілей 
в повсякденному житті.  

8. Навчання, засноване на соціаль-
них цілях, вимогах і цінностях. 

Спробу підійти до мотивації нав-
чання з позиції поєднання у одного й 
того ж учня різних мотиваційних факторів 
зробив фінський психолог К.Вепсяляйнен 
[12], взявши за основу контенткатегорії 
Розенфельда. Їм виділені своєрідні 
�мотиваційні типи�. Перший тип харак-
теризується гарною успішністю, поєднан-
ням почуття обов�язка і відповідальності в 
залежності від авторитетів, другий � 
прийняттям освіти як значущого фактора 
(необхідність відвідування школи), відсут-
ністю спеціальних интересів і низькою 
мотивацією досягнень у школі, третій � 
залежність від авторитетів, відсутністю 
почуття обов�язка і відповідальності, чет-
вертий � прагненням досягти успіху в 
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школі, почуттям обов´язку і відповідаль-
ності і відсутністю боязні невдачі, п�ятий � 
сполученням прагнення успіху і боязні 
невдачі з почуттям обов´язку і відповідаль-
ності і т. д. 

Однак ним були обслідувані тільки 
учні 7-х і 9-х класів, що не дозволяє 
виявити вікову динаміку цих типів учнів.  

Отже, ми прийшли до висновку, що 
мотивація � це сукупність усіх спонукань 
до діяльності, тобто система мотивів. Але 
�мотивація� є більш широке поняття, чим 
термін �мотив�. І ще, мотив, у відмінності 
від мотивації, � це те, що належить самому 
суб�єкту поведінки, є його стійкою 
особистою властивістю, зсередини спону-
каючи до чинення окреслених дій. 

Зауважимо, що не існує немотивова-
ної діяльності, тобто діяльності без моти-
вів. Людина може не усвідомлювати 
справжніх мотивів своєї діяльності, тому 
що ці мотиви можуть бути дуже слабкими, 
ситуативними. Тому мотиви можна 
розділити на стійкі, тобто ті, які діють 
постійно та тривало, і на ситуативні, які 
діють тимчасово. Кажучи про мотивацію 
до певної діяльності, ми будемо мати на 
увазі сукупність стійких і достатньо 
сильних мотивів.  

Серед дидактів питання мотивів 
навчання розглядали Ю.К.Бабанський, 
М.А.Данілов, Б.П.Єсипов, І.Я.Лернер, 
М.І.Махмутов, М.Н.Скаткін, Г.І.Щукіна 
та інші. Багато уваги цій проблемі 
приділяли психологи М.М.Алексєєв, 
Л.І.Божович, Н.Г.Морозова, Л.С.Сла-
віна та інші. 

Погляди на сутність мотива у психо-
логів суттєво розходяться. Але, незважа-
ючи на це, всі вони сходяться в одному: за 
мотив приймається якийсь один конкрет-
ний психологічний феномен (але різний у 
різних авторів). Є.П.Ільїн стверджує, що в 
основному психологи групуються біля 
таких точок зору на мотив, як на спонукан-
ня, на потребу, на ціль, на намір, на 
властивість особи, на стан [12]. 

А педагоги мають такі точки зору 
на мотив: наприклад, Л.М.Фрідман 
стверджує, що мотивом називається � 
спонукання до певної діяльності, яке 
входить у програму потреби� [6]. 

За А.К.Марковою, �мотив � це спрямо-
ваність школяра на окремі сторони нав-
чальної роботи, пов�язані з внутрішнім 
відношенням учня до неї� [7]. За С.М.Виш-
няковою, �мотив� � (від лат. moveo�рухати, 
штовхати ) � це внутрішнє спонукання до 
діяльності з метою задоволення потреб [5]. 
О.Б.Єпішева, В.І.Крупич кажуть, що мотив � 
це те, що спонукає людину до діяльності [8]. 

Г.М.Каджаспірова, А.Ю. Каджаспі-
ров визначають мотиви � збудники діяль-
ності, які формуються під впливом умов 
життя суб�єкта та визначають напрямок 
його активності. У ролі мотивів можуть 
виступати потреби та інтереси, нахили та 
емоції, установки та ідеали [4]. 

Дидактика сучасної школи під моти-
вами навчальної діяльності школярів 
розуміє внутрішні імпульси, які спону-
кають уважне відношення до своїх нав-
чальних обов�язків, до ретельності, охай-
ності при виконанні завдань [11]. 

Є.П.Ільїн під мотивом навчальної 
діяльности розуміє всі чинники, які обу-
мовлюють проявлення навчальної актив-
ності: потреби, цілі, установки, почуття 
обов�язку, інтереси тощо[12]. 

Узагальнюючи ці означення, 
можна прийти до висновку, що мотив � 
це внутрішнє спонукання до діяльності, 
тобто те, заради чого здійснює ту чи 
іншу діяльність людина. Мотиви учнів 
можуть переходити з одних видів в 
інші. Основною задачею педагога є 
формування завдань, постановки цілей, 
тобто створення таких умов, які б 
сприяли створенню в учня сильніших 
мотивів до навчання, заміни слабких 
або ж неусвідомлених більш високорів-
невими мотивами. 

Діяльність учня визначається не 
одним мотивом, а декількома. Прийшли 
до висновку, що мотивація � це система 
мотивів, тобто сукупність усіх спону-
кань до діяльності.  

Процес формування мотиву як 
основи дії, вчинку або спонукання до 
дій починається з виникнення потреби 
особистості й закінчується виникненням 
наміру та спонукання до досягнення 
мети, якщо ця мета необхідна людині. 
Звідси мотивація � це процес формуван-
ня мотиву, що проходить через певні 
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стадії й етапи, а мотив � це продукт 
цього процесу, тобто мотивації. 

Мотиви, що спонукають школярів 
до навчання, психологи поділяють на 
дві групи � зовнішні та внутрішні, в 
залежності від того, чи є вони мотивами 
самої навчальної діяльності чи вони 
зв�язані з факторами, які знаходяться 
поза цією діяльністю. 

Внутрішні мотиви зв�язані із змістом 
навчання, прямим продуктом навчальної 
діяльності учнів. Сам процес навчання 
викликає в учнів такий інтерес, який 
спонукає їх до активної інтенсивної роботи 
по придбанню знань, умінь та навичок. В 
основі цього лежить жага знань, допитли-
вість, пізнавальна потреба, яка, як кажуть 
психологи, може набувати характер �нена-
ситної потреби�. 

Зовнішні мотиви лежать поза нав-
чальною діяльністю школярів. Деякі психо-
логи поділяють їх на позитивні та негативні. 

Позитивні мотиви, в свою чергу, 
поділяють на дві групи: мотиви, які засно-
вані на усвідомлювані почуття обов�язку і 
відповідальності за результати навчання 
перед суспільством, класом, вчителем, 
батьками і т.д. або ж зв�язані з усвідомлю-
ванням ролі знань для майбутньої професії 
та самовдосконалення. Це, як кажуть 
психологи, �широкі соціальні мотиви�. І 
мотиви, які засновані на вузькоособистих 
інтересах і цілях (прагнення дістати 
схвалення за своє навчання від вчителів, 
батьків, однокласників; бажання бути серед 
кращих учнів класу, зайняти гідне місце 
серед своїх однокласників). 

Негативні мотиви зв�язані з усвідом-
люванням неприємності (від батьків, вчите-
лів, товарищів по навчанню), які можуть 
виникнути, якщо учень буде погано 
вчитися, і бажанням уникнути цього. 

Психологічний аналіз мотивації нав-
чання учнів і спеціальні експеримен-
таторські досліди показали, що найбільш 
могутній двигун навчання школярів є 
пізнавальна потреба, тобто сполучення, 
�сплав� потреби в нових знаннях і потреби 
в інтелектуальній активності. Це, як кажуть 
психологи, �безкорисна жага пізнання�, 
�ненаситна пізнавальна потреба�, �нев-
тримне прагнення пізнання все нового� й 
задовольнити таку потребу може навчальна 

діяльність. Таким чином, в самій 
навчальній діяльності, при правильній 
організації її вчителем, заставлено 
найбільш дійові (внутрішні) мотиви 
навчання школярів. Зовнішні позитивні 
мотиви, які мають широкий соціальний 
характер, збуджуються не самим 
навчанням, а тим, що пов�язано з ним, і 
тому по своїй активності декілька 
поступаються мотивам внутрішнім. 
Вузькоособисті, а також негативні мотиви, 
на відміну від широких соціальних, не 
мають моральної сили і тому при 
невисокому рівні розвитку особистості 
можуть навіть штовхнути на нечесний 
вчинок, аби одержати високу оцінку. Дійо-
витість цих мотивів залежить від кон-
кретної ситуації. Тому необхідно формува-
ти у учнів внутрішні, а також широкі 
соціальні мотиви навчання. Як вже відзна-
чалось, внутрішні мотиви заставлені в 
самій навчальній діяльності. 

Але соціальні мотиви не є дуже силь-
ними. Покажемо на прикладі чому це так. 
Наприклад, учень розв`язує задачі з 
математики тому, що його за це можуть 
похвалити батьки, учитель, однокласники. 
Але через якийсь час у класі може 
з`явитися більш сильний учень, або прийде 
інший учитель, або батьки, звикши до того, 
що учень завжди одержує гарні оцінки, 
можуть вже не так сильно заохочувати 
його. Тому в учня може цей мотив похвали 
ослабшити. Такі зміни, як видно, можуть 
сильно вплинути на мотиваційну сторону 
навчальної діяльності школяра. 

Тому вчителю слід звернути увагу на 
формування іншого виду мотивів � 
пізнавальних. 

До пізнавальних мотивів відносять 
емоційні переживання й почуття, інтерес, 
мотиви самоосвіти. Емоційні переживання 
й почуття � сильні мотиви, які впливають 
на весь процес навчання. Багато психологів 
і педагогів звертають увагу на зачіпання 
почуттєвої сфери в учнів при вивченні 
предмету математики. Педагог � рефор-
матор Р.Штейнер у своїх працях робить 
акцент на те, що навчання повинно 
проходити в супроводі почуття [17]. Це 
стосується всіх предметів і математики в 
тому числі. 
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Як відмічає Г.В.Апостолова, нав-
чальний матеріал вчитель повинен 
подати таким чином, �щоб дитина 
захоплювалася ним всім серцем�[18].  

Мотиви учнів можуть переходити 
з одних видів в інші. Основною задачею 
педагога тут є формування завдань, 
постановки цілей, підкріплення мотивів 
при реалізації цих цілей, тобто 
створення таких умов, які б сприяли 
створенню в учня сильніших мотивів до 
навчання, заміни слабких або ж 
неусвідомлених більш високорівневими 
мотивами. 

Наведемо приклад. Учень, вико-
нуючи вимоги вчителя, довго розв`язує 
важку для нього математичну задачу. 
Нарешті, він її самостійно розв`язав, 
при цьому він пережив почуття успіху, 
що виявилося настільки сильним і 
приємним, що після цього в нього 
з`явилося бажання знову пережити такі 
ж почуття. Тим самим в учня зароди-
лася потреба, хоча поки що і не зовсім 
ясна, потреба в емоційних переживан-
нях успіху від розв`язання складних 
задач. Якщо учень надалі знов переживе 
такі ж почуття успіху, задоволення, радості 
і гордості за самостійне подолання 
труднощів у розв`язанні складних задач, то 
зазначена потреба закріпиться і стане дуже 
значимою для цього учня. Він уже сам буде 
шукати складні задачі, буде терпляче і 
наполегливо шукати їх розв`язки, щоб 
задовольнити свою потребу в емоційних 
переживаннях успіху. 

Поза мотиваційного аспекту немож-
ливо розвивати і мислення. З якою метою, 
для чого вчиться учень? З яким настроєм? 
Які мотиви і потреби школяра? В.Ф.Пала-
марчук стверджує, що це і є своєрідний 
двигун думки, її допитливості, глибини, 
ширини... [14]. 

Л.С.Вигодський підкреслював, що 
думка народжується не з другої думки, а з 
мотиваційної сфери нашої свідомості. 
Мотив � збудник думки, його регулятор. 
Як доказано вченими, найбільш загальна 
залежність, відображаючи регулюючу роль 
мотивів, міститься в тому, що результати 
розумової діяльності залежать від 
характеру і специфіки мотивів. Так, у трьох 
групах вчитель запропонував розв�язати 

одну й ту ж задачу, але не з однаковою 
мотивацією: 

− за інструкцією (шляхом форму-
вання свідомого наміру розв�язувати задачу); 

− в умовах змагання; 
− в ситуації �дослідження розумової 

обдарованості� (третє є лише експери-
ментальним способом). 

Виявилося, що введення особисто 
значимих засобів мотивації впливає на 
продуктивність, творчий характер процесів 
мислення при розв�язуванні задач, 
збільшуючи ефект від 1,5 до 5 раз.  

Отже, мотиви навчання � це дже-
рело мислення. Від того, як вчителю 
вдається визвати потребу в пізнанні, 
значно залежать результати навчання і 
виховання. Чи можливо кожному 
вчителю навчити дітей вчитися з заці-
кавленням і чи можливо кожному 
школяру самостійно сформувати в себе 
жагу пізнання? Таке запитання хвилює 
не тільки вчителів. В.О.Сухомлинський 
відповідав на нього однозначно: 
�людина зобов�язана вчитися тому, що 
вона Людина�. Цей заклик до 
�зобов�язаності� дозволяє нам 
розглядати інтерес дітей до навчання не 
як іскорку, що прилітає звідкілясь, а як 
складне явище людської натури, її 
життєвої позиції. 

Прийшли до висновку: під навчаль-
ними мотивами розуміється весь комплекс 
спонукань до навчальної діяльності, а 
процес реалізації мотивів в навчальній 
діяльності називається мотивацією. 

Як сформувати повноцінну моти-
вацію � цей чудодійний механізм нав-
чального пізнання? Пошуками відповідей 
на це запитання займалися й займаються 
багато хто з педагогів та психологів.  

В.П.Бондаревський, наприклад, 
для виховання глибокого інтересу до 
знань радить таку систему мір: 

1) підбір вчителем яскравих фак-
тів, цікавих відомостей, використання 
особистих спостережень учнями, їх уяв, 
фантазій; 

2) складання завдань творчого 
характеру; 

3) навчання умінням і навичкам 
роботи з різною літературою; 
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4) читання науково � популярної 
літератури; 

5) організація змагань, конкурсів і 
т.д.[15], 

М.І. Олексієва в роботі �Мотиви 
навчання учнів� пропонує такі шляхи: 

1)усвідомлювання значимості 
знань; 

2)застосування на уроках еврис-
тичних, в тому числі, проблемних 
методів; 

3) оцінка як засіб формування 
позитивних мотивів і т.д. [16]. 

Проблема підвищення рівня знань 
з математики нині особливо актуальна. 
Недоліки системи шкільної освіти, 
соціальні умови призвели до того, що 
більшість школярів почали просто 
уникати цей предмет. Одні вважають, 
що він їм не під силу, інші � що знання 
з математики не знадобляться у житті. 
Завдання вчителя � переконати кожного 
учня в тому, що навіть мінімальний рівень 
математичних знань піднімає його на більш 
високий рівень людського спілкування. 

Вивчення математики � нелегка пра-
ця, але математика виховує розсудливість, 
гнучкість розуму, логічність думки і 
здатність прогнозувати певні ситуації 
наперед. А це особливо потрібно кожному 
у ринкових умовах.  

Ми прийшли до висновку, що моти-
вація навчання математиці � це система 
пізнавальних мотивів, тобто сукупність, 
комплекс усіх спонукань до знань, допит-
ливості, пізнавальної потреби, навчальної 
діяльності, зацікавленості до наукового 
пізнання та пошуку істини. 

Маючи великий досвід роботи, про-
понуємо декілька способів та методів 
стимулювання й мотивації інтересу до 
навчання математики у учнів: 

1. Використання ефекту подиву. 
2. Створення проблемної ситуації. 
3. Евристична бесіда. 
4.Використання аналогії, 

порівняння, протиставлення. 
5.Створення ситуації зацікавленості. 
6. Пізнавальні ігри. 
7. Використання навчальних дискусій. 
8. Створення ситуації вільного 

вибору учнями навчального завдання. 

9. Створення ситуації емоційно � 
моральних переживань. 

10. Створення ситуації захопленості. 
11. Використання методу аналізу 

життєвих ситуацій. 
12. Створення на уроці ситуації успіху. 
13. Використання наочності. 
14. Формування в учнів мотивів 

обов`язку і відповідальності у навчанні. 
15. Використання історичного 

матеріалу. 
16. Застосування нового 

математичного факту. 
17. Використання методу доцільних 

задач. 
18.Використовування спостережень, 

наслідування, виміру, експерименту. 
19. Використання відкритої 

інформації на уроках математики. 
20. Використання практичних задач. 
Звичайно, можна говорити про важ-

ливість того, що вивчається, для загального 
розвитку учнів та про екзаменаційні 
вимоги. Але головне � показати школярам, 
що тема, яка розглядається, потрібна бага-
тьом спеціалістам в їхній практичній діяль-
ності. Чим викликана потреба здійснювати в 
школі прикладну спрямованість викладання 
математики, міжпредметні зв�язки? Перш за 
все � мотивацією навчання. 

Припустимо, семикласники вивча-
ють тему вимірювання кутів: �Кути виміря-
ються в градусах за допомогою транспор-
тиру��. Звичайно ж, у школярів при 
цьому виникають питання: �А навіщо їх 
вимірювати? А чи виникне в мене необхід-
ність у майбутньому вимірювати кути?�. 
Ось тут вчителеві й бажано відповісти на 
такі питання, навіть якщо школярі й не 
формулюють їх відкрито. 

Виміряти кути доводиться багатьом 
спеціалістам: слюсареві � коли він заточує 
зубило, токареві � коли він підбирає різець, 
теслі � коли він встановлює крокви, шляхо-
вику � під час прокладання дороги, буль-
дозеристу � якщо він працює на схилах. 
Артилеристи, ракетники виміряють кути 
пострілу, кут цілі, штурмани, прокладаючи 
шлях, також виміряють кути. Геодезисти, 
маркшейдери виміряють кути теодолітами, 
екліметрами, моряки � секстантами, слюса-
рі, токарі, фрезерувальники � кутомірами. 
Більш детально, якщо вам цікаво, розгля-
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немо це на математичному гуртку. А зараз 
скажу лише, що майже кожному з вас, коли 
ви станете робітниками, інженерами, 
військовими, вчителями, моряками, льот-
чиками та іншими спеціалістами і просто 
батьками у сім�ї, напевно доведеться 
вимірювати кути. 

Не кожне з таких повідомлень при-
вертає увагу всіх школярів. Але краплина 
по краплині � і в результаті вони зрозу-
міють, що багато чого з матеріалу, який 
вивчається на уроках математики, дійсно 
знадобиться їм у майбутньому. 

Але ще важливіше для вчителя � 
розвивати творчу особистість кожного 
учня. Бо освіта � це, перш за все, станов-
лення особистості з її неповторною 
індивідуальністю, духовністю та творчістю. І 
тому, як відмічає Г.І.Саранцев: ��останнє 
можливо здійснити завдяки включенню у 
зміст навчання різних евристик�, розвивати 
евристичну діяльність учнів.  

Тому актуальність вивчення мотива-
ції навчання на сучасному етапі є незапе-
речною. 
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