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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ГЛИБОКОГО ЗАСВОЄННЯ 

ЗНАНЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Уміє вчити той, хто вчить цікаво, 

хто викладає свій предмет так, щоб 

у душі зазвучали струни у відповідь 

і ні на хвилину не засинала його допитливість.  

А. Ейнштейн  

Якщо запитати школярів, який предмет у них найулюбленіший, то навряд 

чи більшість із них назвуть математику. Одні вважають, що цей предмет 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 вищій рівень людського спілкування. 

Вивчення математики – нелегка праця, але під час її вивчення виховується 

розсудливість, гнучкість розуму, логічність думки і здатність прогнозувати 

певні ситуації наперед, що особливо потрібно кожній людині в ринкових 

умовах. 

Всупереч народному прислів’ю « Можна привести коня до води, але не 

можна змусити його напитися», учитель повинен не тільки привести учня до 

джерела знань, а й організувати роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці 

знання. Учні мають усвідомлювати, що матеріал, який вивчається на уроках 

математики, знадобиться їм не лише для розвитку їхньої загальної культури, 

але й безпосередньо у практичній діяльності. Навіть той, хто не пов’язує своє 

майбутнє з математикою повинен зрозуміти, що без знання даного предмету він 

не зможе бути успішним у житті.  

Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя. 

Особистість формується суспільством, а людина, пізнаючи закони суспільства, 

діючи активно і цілеспрямовано, може впливати на нього і самому творити 

себе. 
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Однією з найнеобхідніших умов виховання людини відкритого суспільства 

є розвиток її унікальності та індивідуальності. Реалізація цього неможлива без 

правильної мотивації навчання та розвитку інтересу до нього. 

Навчальний процес – це не тільки процес засвоєння знань, оволодіння 

вміннями й навиками, але й процес виховання особистості кожного учня, 

розвитку його суспільно-соціальної й творчої активності. 

Зрозуміло, що персональний вектор розвитку кожного учня не завжди 

збігається з напрямком руху у велику науку. Але із задоволенням і користю 

вчитися здатні всі. Для цього процес навчання має бути сконструйований з 

важливим місцем у роботі вчителя є формування мотивації навчання в учнів. Бо 

якщо в учнів є бажання і інтерес до навчання, то вони можуть реалізувати свої 

здібності у вивченні різних предметів, будуть зацікавленні у їх вивченні. 

В Концепції загальної середньої освіти пріоритети у навчанні математики 

надають формуванню в учнів уявлення про сутність математичних знань, 

ознайомлення їх з ідеями і методами математики,їх роллю у пізнанні і 

перетворенні дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних 

знань і вмінь, які  мають передусім загальноосвітнє спрямування, а також 

необхідні для успішного вивчення інших освітніх галузь. 

Створення зацікавленого ставлення до навчання – проблема, що проходить 

через усю історію школи і не втратила актуальність й сьогодні. 

Цілком справедливо відзначав В. О. Сухомлинський: «Найстрашніше –

лихо для школи, лихо для суспільства, 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 навчання є 

незаперечною. 

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 

поведінки 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 прагнення до досягнення визначеної мети; 

- може мати свідомий чи підсвідомий характер. 
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Отже, мотивація – загальна назва процесів, методів, засобів спонукання 

учнів до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту 

освіти. 

Г.Розенфельд, наприклад, виділив такі наступні категорії мотивації 

навчання: 

1. Навчання  заради навчання, без задоволення від діяльності або без інтересу 

до предмету, який викладається. 

2. Навчання без особистих інтересів та вигод. 

3. Навчання для соціальної ідентифікації. 

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

5. Навчання за примусом або під тиском. 

6. Навчання, засноване на поняттях і моральних зобов’язань або на 

загальноприйнятих нормах. 

7. Навчання для досягнення цілей в повсякденному житті. 

8. Навчання, засноване на соціальних цілях, вимог і цінностях. 

Як сформувати повноцінну мотивацію – цей чудовий механізм 

навчального пізнання? Пошуками відповідей на це запитання займалися й 

займаються багато хто с педагогів та психологів. 

В.П.Бондаревський, наприклад, для виховання глибокого інтересу до знань 

радить таку систему мір: 

1. підбір вчителем яскравих фактів, цікавих відомостей, використання 

особистих спостережень учнями, їх уявлень, фантазій; 

2. складання завдань творчого характеру; 

3. навчання умінням і навичкам роботи з різною літературою; 

4. читання науково – популярної літератури; 

5. організація змагань, конкурсів і т.д. 

Основна наша діяльність – це урок. Ефективним урок буде тоді, коли в 

учня виникло бажання розуміти, вивчати новий матеріал, з’явилась 

зацікавленість роботою, коли він стає співучасником навчально-виховного 

процесу. Тому зацікавити вивченням математики й підтримувати цю 

зацікавленість у школярів є актуальним завданням для вчителя математики на 

кожному уроці. Як зазначає Г. Апостолова, навчальний матеріал учитель 

повинен подати так, щоб дитина «захоплювалась ним усім серцем». 

Зробити це вчитель математики може, використовуючи різноманітні 

форми й методи організації роботи, створюючи атмосферу зацікавленості 

кожного учня як у власній роботі, так і в роботі всього класного колективу; а 

також за допомогою стимулювання учнів до використання різноманітних 

способів виконання завдань на уроці без побоювання помилитися, одержати 
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неправильну відповідь. Обговорювати з учнями наприкінці уроку не лише те, 

«про що дізналися» (що опанували), але й те, що сподобалося (не сподобалося) 

та чому; що хотілося б виконати ще раз, а що зробити по-іншому. Оголошуючи 

домашнє завдання, вчитель повинен повідомити не лише зміст та обсяг, але й 

давати докладні рекомендації щодо раціональної організації навчальної роботи, 

яка забезпечить якісне виконання домашнього завдання. 

Отже, мотивація навчання математиці – це система пізнавальних мотивів, 

тобто сукупність, комплекс усіх спонукань до знань, допитливості, пізнавальної 

потреби, навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та 

пошуку істини. 

З огляду на вищезазначене можна визначити декілька способів та методів 

мотивації інтересу до навчання математики в 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. Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні. 

14. Використання історичного матеріалу. 

15. Застосування нового математичного факту. 

16. Використання методу доцільних задач. 

17. Використовування спостережень, наслідування, виміру, експерименту. 

18. Використання відкритої інформації на уроках математики. 

19. Використання практичних задач. 

20. Використання наочності. 

21. Використання інноваційних технологій. 

 Звичайно, можна говорити про важливість того, що вивчається, для 

загального розвитку учнів та про екзаменаційні вимоги. Але головне – показати 

школярам, що тема, яка розглядається, тісно пов’язана з іншими предметами та 

має прикладний характер. Наведу приклади здійснення мотиваційного етапу 

уроку під час вивчення деяких тем курсу математики. 
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1. Математика, 5 клас. 

Тема: Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда. 

На початку вивчення нового матеріалу даю дітям задачу: Рулон шпалер 

має ширину 60см і довжину 10м. Необхідно обклеїти стіни в кімнаті, розмір 

якої 3х4х2,5м. Загальна площа вікна і дверей  м . Скільки рулонів потрібно 

купити? 

З дітьми її розбираємо і приходимо до висновку, що розв’язати її зможемо 

тільки, коли вивчимо нову тему. А домашнім завданням буде: обчислити 

кількість рулонів, необхідних для обклеювання стін їхньої кімнати. 

2. Геометрія, 9 клас. 

Тема: Симетрія відносно точки і прямої.  

Уміння бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, стимулює до 

творчих пошуків, розвиває уяву. Таке вміння потрібно виховувати й розвивати 

в учнів систематично. Тому перед вивченням даної теми дітям задаю домашнє 

завдання, щоб вони провели науково – дослідницьку роботу на одну із тем: 

«Симетрія в природі», «Симетрія в архітектурі», «Симетрія в мистецтві» і т.д. 

Здобуті результати учні можуть подати у вигляді буклетів або презентацій, 

виконаних за допомогою комп’ютерної техніки. 

3. Математика, 6 клас. 

Тема: Координатна площина. 

Це  благодатний ґрунт  для проведення уроку, в якому математика буде 

переплітатися з астрономією і астрологією. Після того, як учні засвоїли 

прийоми побудови точок за заданими координатами  і  набули навичок 

визначення координат точок на площині, пропонуємо їм як домашнє завдання 

довідатись про їх знак зодіаку, з’ясувати, як він зображується на картах 

зоряного неба. Учні рисують свої знаки на координатній площині, за  бажанням 

пишуть свої астрологічні гороскопи. Багатьох така робота захоплює настільки, 

що вони оформлюють цілий альбом про свою родину. 

4. Геометрія, 7 клас. 

Тема: Серединний перпендикуляр. 

1. Учні виконують практичну роботу: на  аркуші паперу накресліть відрізок 

і без олівця чи ручки позначте на папері місце, де лежать всі точки, 

рівновіддалені від кінців відрізка. 

(Діти згинають аркуш паперу, сполучаючи кінці відрізка.) 

2.Обговоріть у четвірках проблему: де жителі трьох сільських будинків 

повинні викопати новий колодязь,щоб він знаходився на однаковій 

відстані від кожного будинку. 

5. Алгебра і початки аналізу. 
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Тема: Показникова функція. 

1. Якщо однолітня рослина дає 100 насінин і з них проростає половина, 

то за кожний рік число рослин збільшується в 50 разів. Знайдіть 

кількість рослин через п років. Як змінюється кількість рослин? 

2. Банк виплачує дивіденди в розмірі 50% річних, тобто за кожний рік 

первісний капітал, що дорівнює а, збільшується в 1,5 рази. Яку суму 

внесок складе через п років? 

За останні десятиріччя кількість годин на вивчення математики значно 

зменшилася. Програма ж залишилася майже незмінною. Ще й додалися нові 

теми. Звичайно ж, часу на уроках катастрофічно не вистачає. Скільки 

цікавого, важливого залишається за лаштунками підручника й уроку! 

  А кожний учитель так мріє, щоб його учні й необхідних навичок 

набули, й зацікавлено працювали, знали й любили його предмет, причому 

знали більше, ніж написано в підручнику. Людина із задоволенням працює, 

якщо захоплена роботою та любить її. 

 Кожна хвилина уроку є дорогоцінною. Підвищити цінність кожної такої 

хвилини допоможе її емоційне сприйняття. Адже кожна мить уроку, що 

сприймається з емоційним навантаженням, залишається в пам’яті  учнів 

значно довше. Тому варто підібрати такий матеріал, який зможе пробудити 

інтерес до вивчення математики. 
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Додаток 

Тема: Многокутники 

Мета:  закріпити знання учнів про многокутники, периметр         

             многокутника про види многокутників та їх елементи;  

             закріпити вміння правильно зображувати многокутники,   

             позначати їх. 

             Розвивати інтерес до математики, бажання пізнавати нове,     

              просторову уяву, логічне мислення. 

             Виховувати увагу і акуратність при виконанні малюнків. 

Учні повинні:    

         Знати назви геометричних фігур та їх основні елементи 

Уміти зображувати геометричні фігури за допомогою лінійки. 

Обладнання: підручник, конверти з набором многокутників, роздатковий 

матеріал, презентація  Power Point. 

Хід уроку 

І.Організаційний момент 

    Ранок! Сонце в небі піднімається                                                                                                   

Наш клас із гостями вітається! 

        Покликав у клас голосистий дзвінок, 

             Готові до праці? Почнемо урок. 

Сьогодні у себе на столі я  знайшла ось ці конверти. Вони адресовані учням 5 

класу, тобто вам. А хто їх вам надіслав ви взнаєте відгадавши загадку . 

Слухаємо уважно:  Що воно за диво птиця – 

                                          Світла денного боїться 

Дзьоб гачком, великі очі 

                                           І не спиться їй щоночі. 

                                           Ух – ху – ху – кричіть вона 

      Відгадали? Це ……….(Сова) 

 
(Кадр із  зображенням сови) 
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Дійсно це сова, але перш ніж відкрити конверти, давайте згадаємо правила 

поведінки на уроці. 

 

 

 

 

 

 

 

(Кадр з правилами поведінки на уроці) 

1. Не викрикуй, не крутись 

На учителя дивись. 

2. Якщо хочеш, щось сказати 

                   Треба руку піднімати.                                                                                                                               

    3.Будь уважним і терплячім                      

       Результат тоді побачиш. 

(Роздаю конверти) 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів 

Давайте поглянемо, що там у конвертах. 

 (Діти висипають многокутники на парту) 

Запитання: 

- Які це фігури?   (Геометричні) 

- Скільки всього геометричних фігур?   (Шість) 

- Вам знайомі ці фігури?    (Так) 

- Яким одним словом, у математиці називають всі ці фігури?    

(Многокутники) 

- Як ви думаєте, що хоче від нас сова?      (Відповіді дітей) 

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку. 

Сова – це символ мудрості. Вона хоче закріпити свої знання по темі 

«Многокутники». А ми їй у цьому  допоможемо, виконавши практичну роботу 

на тему: 

 

(Кадр   «Тема уроку») 
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Записали у зошитах число, класна робота і тему уроку: «Многокутники» 

 

Сьогодні на уроці ми з вами повинні закріпити і перевірити знання з даної 

теми. Ви повинні  вміти: 

 
(Кадр «Учні повинні вміти») 

1. Знаходити задану фігуру 

2. Визначити назву многокутника. 

3. Позначати і виписувати вершини многокутника. 

4. Записувати сторони многокутника. 

ІV. Розв’язування вправ 

Сьогодні на уроці вже неодноразова звучало слово, многокутник.              

А хто мені сформулює правило, що називається многокутником? 

(Многокутником  називається замкнена ламана, ланки якої  не 

перетинаються.)        

 
( Кадр «Многокутники») 

 

- Назвіть номери тих фігур, які на вашу думку є многокутниками.  

(№1; №2; №4; №5) 

- А чому фігура під №3 не являється многокутником? 

 

Завдання: 

1. а) Знайдіть і покажіть мені многокутник під №2. 

б) Якого він кольору? 
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в) Як називається даний многокутник? 

г) А чому він так називається? 

          2. а) Знайдіть і покажіть мені многокутник під №5. 

 б) Якого він кольору, як називається даний многокутник? 

          3. Так від чого залежить назва многокутника?  (Від кількості сторін і 

кількості кутів) 

          4. а) Знайдіть і покажіть мені найпростіший многокутник. 

              б) Як він називається?( Трикутник) 

               в) Скільки їх у вас?  (Три) 

 Так вірно три трикутника. Всі трикутники можна розділити на III групи, за 

довжинами своїх сторін. 

 
(Кадр із зображенням трикутників) 

 

Інтерактивна гра «Незакінчене речення» 

I. Рівносторонній трикутник – це..................... 

    Цей трикутник зображено під буквою…….. 

II . Рівнобедрений трикутник – це……………. 

     Такий трикутник зображено під буквою……. 

III. Різносторонній трикутник – це…………….                                          

 

Погляньте  уважно на свої трикутники, і покажіть : 

       І. Різносторонній (колір коричневий) 

   II. Рівносторонній (колір зелений) 

  III. Рівнобедрений (колір блакитний) 

 

Фізкультхвилинка 

Щось втомились ви сидіти,  

Треба трохи відпочити. 

На раз – піднятись,потягнутись 

На два – зігнутись, розігнутись 
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На три – в долоні три хлопка  і головою три кивки, 

На чотири – руки вгору,  

На п’ять – легенько поплигати, 

На шість – швиденько всім присісти 

На сім – за парти тихо сісти. 

 

Давайте тепер поглянемо на дошку. На дошці зображено многокутник який 

називається…………. ( семикутник) 

Схематично накресліть цей семикутник у зошитах. 

- Що значить схематично?  (Щоб мав таку саму форму, а розміри можуть не 

співпадати). 

 

Кожен многокутник має вершини. (вийди ….. до дошки і покажи нам 

вершини даного многокутника). 

- Якими буквами позначаються вершини?       

(Великими латинськими буквами) 

- Познач вершини даного многокутника. 

- А скільки вершин має даний многокутник? 

 

(Рядом с многокутником слова):        Сторони 

                                                               Вершини 

- Випишіть будь-ласка всі вершини даного чотирикутника. 

- А тепер випишіть всі сторони даного семикутника. 

- Серед своїх многокутників, знайдіть многокутник  червоного кольору. 

 

Що на ньому написано: 

Вид – 

Вершини – 

Сторони – 

Правильно ви повинні визначити вид, вершини і сторони даного 

многокутника і записати відповіді прямо на даному многокутникові. 

 

Задача № 774 ( сторінка 143) 

 

От ми з вами говоримо про многокутники, а давайте поглянемо навколо себе 

і визначимо чи є многокутники у класі, і якщо є то де ? А де ще ви в житі 

зустрічаєте многокутники?                                                                                   

V. Самостійна робота 
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(Кадр з  тестовим завданням  №8) 

 

V I. Перевірка самостійної роботи 

 
(Кадр з правильними відповідями до тестових завдань) 

VII. Підсумок уроку 

1. Як ви гадаєте, ми допомогли сові розібратись у многокутниках? 

2. Що ми сьогодні робили на уроці?  

VIII.  Домашнє завдання 

    « Незвичайна суперечка»  на карточках для кожного учня окремо. 

 

 

 

 

 

 


