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Шляхи формування мотивації пізнавальної діяльності  

на уроках математики у початковій школі 

Сергієнко Вікторія 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент С. А. Білецька 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства на перший план постає потреба 

забезпечення належної якості математичної підготовки учнів. Це обумовлено 

насамперед тим, що все більше спеціальностей потребують високого рівня 

математичних знань, умінь і навичок. Сьогодні найбільш гострі проблеми в 

освіті пов’язані з недостатньою мотивацією в учнів до вивчення математики, 

зокрема у початковій школі. Тому одним з головних завдань сучасної школи є 

підвищення рівня сформованості рівня мотивації пізнавальної діяльності в 

учнів початкової школи. 

 Проблему мотивації на уроках математики досліджували такі вчені, як 

Л. І. Єгорова, І. Підласий, В. В. Нікітін, Е. Н. Фінкельнштейн та інші. 

Сьогодні педагоги відмічають значне зниження інтересу і низьку 

мотивацію учнів до навчання. Формування мотивації навчання є важливим 

чинником успішного вирішення завдань гуманітарної освіти, спрямованої на 

загальне піднесення духовності, виховання української ментальності. 

Мотивація – це найважливіший компонент структури навчання, процес 

керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість. Для 

формування мотивації пізнавальної діяльності потрібні середовище, що 

стимулює, і цілеспрямований вплив через систему педагогічних прийомів.  

Серед шляхів формування мотивації навчальної діяльності на уроках 

математики можна виділити такі: створення проблемних ситуацій під час 

вивчення теоретичних питань та розв’язування задач; розв’язування учнями 

логічних задач та завдань, що передбачають застосування на практиці; 

розв’язування цікавих задач, зокрема головоломок, ребусів, задач-жартів і 

задач-загадок; використання прийомів маніпуляції з предметами; організація 

змагань в ігровій формі з використанням комп’ютерних технологій; позакласна 

робота з широким використанням предметних розваг та ін.  

Особлива увага зосереджується на системі мотивів та мотивації 

навчальної діяльності молодших школярів. Найбільш цінною є пізнавальна 

мотивація, також велику роль відіграють мотивація досягнення успіху, 

мотивація престижу, мотивація уникнення невдачі. Завдання та задачі для 

уроку вчителю слід добирати з елементами новизни та непередбачуваності, що 

сприятиме формуванню внутрішнього інтересу під час виконання; звертати 

увагу на відповідність віковим особливостям дітей, оптимальний рівень 

складності; наповнювати зміст навчання цікавим, особистісно значущим 

матеріалом.  

Отже, для формування пізнавальної активності учнів молодших класів 

необхідною умовою є позитивна мотивація, яка в навчанні виступає як 

пізнавальний інтерес, слугує для них джерелом отримання нової інформації та 

осмислення її, розвитку мовлення та самостійного розуміння матеріалу. 


