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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Мотивація у педагогіці завжди була і є 

одним з найважливіших компонентів навчання, фундаментом для здійснення 

всебічного розвитку особистості.  

У Національній доктрині розвитку освіти особлива увага звертається на 

формування світогляду, розвитку творчих здібностей, читацьких умінь та 

навичок учнів з метою самореалізації особистості.  

Зауважимо, що мотиваційний компонент є одним з найважливіших 

елементів будь-якого навчально-виховного процесу при вивчені школярами 

різних навчальних предметів, і особливо у початковій школі.  

Психологічні дослідження використання різноманітних засобів мотивації 

проводились багатьма вченими, зокрема Л. В. Занковим, І. М. Соловйовим, Ж. 

І. Шиф, Б. І. Пінським, Г. М. Дульньовим, В. Г. Петровою, М. М. 

Нудельманом, М. П. Феофановим та ін. У педагогіці проблемі формування 

позитивної мотивації школярів до навчання великого значення надавав ще К. 

Д. Ушинський. Пізніше цю проблему вивчали такі педагоги як В. І. Лозова, Г 

. В. Троцко, Г. І. Щукіна та ін.  

Сьогодні педагоги відмічають значне зниження інтересу і низьку 

мотивацію учнів до читання. Це спостерігається вже і у учнів початкової 

школи. Формування мотивації до читання є важливим чинником успішного 

вирішення завдань гуманітарної освіти, спрямованої на загальне піднесення 

духовності, виховання української ментальності, любові до читання. Міцне 

підґрунтя для реалізації цих освітніх завдань закладається у початковій ланці 

освіти. Багаторічний досвід роботи над проблемою формування в учнів 

початкової школи читацької діяльності спонукає нас ще і ще раз повертатися 

до настанов і орієнтації сучасного вчителя, який прагне успішно навчати 

сьогоднішніх молодших школярів роботи з дитячою книжкою, уміло 

організовувати заняття з нею, вчити дитину вчитися. Саме тому ми ставимо за 

мету розкрити можливість підвищення рівня мотивації в учнів початкових 

класів на уроках читання.  



Тому виникає потреба й необхідність дослідження обраної нами 

проблеми, вирішення якої є важливою умовою літературної освіти й 

естетичного розвитку учнів.  

Об’єкт дослідження: організація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів початкової школи на уроках читання.  

Предмет дослідження: форми, методи позитивної мотивації молодших 

школярів на уроках читання.  

Мета: обґрунтувати та розробити методи формування позитивної 

мотивації до навчально- пізнавальної діяльності учнів початкової школи на 

уроках читання.  

Гіпотеза дослідження: формування в учнів початкової школи позитивної 

мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання буде 

ефективним за таких умов:  

- врахування вікових особливостей учнів початкової школи;  

- створення цілісної системи навчальної роботи з формування позитивної 

мотивації;  

- вчитель оволодіє системою методичних прийомів;  

- використання на уроках інтерактивних завдань та використання методу 

театралізації.  

Завдання дослідження:  

 проаналізувати проблему формування позитивної мотивації до 

навчально-пізнавальної діяльності;  

 дослідити педагогічні умови формування позитивної мотивації;  

 на основі узагальнення існуючого досвіду розробити методи 

формування в учнів початкової школи позитивної мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності на уроках читання;  

 експериментально перевірити ефективність запропонованих методів.  

Методи та організація дослідження:  



а) теоретичні: вивчення та аналіз психолого – педагогічної літератури з 

проблеми формування в учнів початкової школи позитивної мотивації, 

шкільних програм і підручників;  

б) емпіричні: спостереження за навчально – виховним процесом, 

експериментальне дослідження;  

в) статистичні: кількісний і якісний аналізи одержаних 

експериментальних даних.  

Експериментальна база. Дослідження проводилось в Мар’янівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Баранівського району Житомирської області протягом 

2014-2015 р. ; вибірка становила 40 учнів.  

Практичне значення проведеного дослідження полягає в укладенні 

методів, спрямованих на формування в учнів початкової школи позитивної 

мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання.  

Публікації. Результати дослідження були опубліковані у науковій статті, 

яка увійшла до збірника наукових праць магістрів Житомирського державного 

університету 2015 року.  

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

  



ВИСНОВКИ 

Одним із завдань, що ставляться перед сучасною школою є формування 

творчої, активної особистості, підготовленої життєдіяльності. Уміння і 

навички, які формуються на уроках читання, є засобом вивчення практично 

всіх навчальних предметів, сприяють саморозвитку і самовираженню 

особистості дитини.  

Результати проведеного дослідження дозволили зробити наступні 

висновки:  

1. На основі здійсненого історико-педагогічного аналізу виявлено, що 

досліджувана проблема привертала увагу багатьох педагогів і психологів 

розглядалася у контексті змін у суспільстві, системі освіти в цілому та 

початковій освіті зокрема.  

Визначено, що інтерес, зокрема, пізнавальний, являє собою своєрідний 

показник ставлення суспільства до особистості. Обґрунтовано, що активні 

пізнавальні інтереси учнів повинні стати основою навчально-виховного 

процесу сучасної школи.  

2. Проаналізовано вікові особливості учнів початкових класів у 

контексті досліджуваної проблеми, зокрема, визначено особливості розвитку 

мотивації до навчання, пізнавальної та емоційно-вольової сфери молодших 

школярів Впродовж молодшого шкільного віку спостерігається певна 

динаміка ставлення дітей до навчання.  

З’ясовано, що цей вік багатий прихованими можливостями розвитку і є 

сприятливим для формування мотивації до навчання, пізнавальних інтересів.  

3. Представимо сутнісну характеристику основних понять дослідження 

(«мотивація», «позитивна мотивація», «навчально-пізнавальна діяльність»).  

Мотивація до навчання – одна із головних умов реалізації навчально – 

виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є 

рушійною силою удосконалення особистості в цілому. Формування мотивації 

у учнів до навчально – пізнавальної діяльності є однією з головних проблем 

сучасної школи. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, 



постановою завдань формування у школярів прийомів самостійного набуття 

знань, пізнавальних інтересів, життєвих компетенцій, активної життєвої 

позиції.  

Мотивація навчальної діяльності складається із сукупності певних 

мотивів. Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна 

сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, 

стимулює розумову активність. Мотив навчально-пізнавальної діяльності – це 

потреба учня досягти високого результату в навчанні.  

Особливої уваги заслуговує питання про пізнавальні інтереси. Сталі 

пізнавальні інтереси забезпечують активну діяльність школярів, тому що в 

процесі навчання пізнавальні інтереси вступає у протиріччя з тим запасом 

знань, яким володіє учень. Це і викликає в індивіда внутрішню потребу 

задовольнити інтерес шляхом пізнавальної діяльності. Створити у навчанні 

умови, які сприяли б формуванню у школярів пізнавальних інтересів – це 

шлях, передумова підвищення якості навчання, якості всебічного розвитку 

особистості.  

4. На основі аналізу результатів проведеної діагностики встановлено про 

нерівномірний розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів, їх 

недостатню стійкість і усвідомленість.  

Представлено практичні шляхи формування в учнів початкової школи 

позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності на уроках читання.  

Сучасна шкільна практика вимагає вдосконалення методики та 

методичного забезпечення формування позитивної мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності на уроках читання в початковій школі.  

Тому виникає потреба й необхідність дослідження обраної нами 

проблеми, вирішення якої є важливою умовою літературної освіти й 

естетичного розвитку учнів.  

Таким чином, можна зробити висновки, а саме:  

1.На сучасному етапі роботи школи в основу педагогічної практики 

кожного вчителя слід покласти, насамперед, творчий підхід.  



2. Слід пам 'ятати, що новації - це не самоціль: вони мусять бути 

педагогічно виправданими та відповідати основним вимогам навчання і 

виховання.  

3.На уроці слід досягти органічного поєднання ігрової і навчальної фом 

діяльності.  

4. Нетрадиційні заняття дозволяють урізноманітнювати форми і методи 

роботи на уроці, позбавлятися шаблонів, виховувати творчу особистість учня, 

розширюють функції вчителя, дають можливість враховувати специфіку 

певного матеріалу та індивідуальність кожного учня.  

5. Використання нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню 

пізнавальних інтересів учнів, діти безпосередньо беруть участь у 

педагогічному процесі, результатом якого є оволодіння знаннями, вміннями та 

навичками.  

6. Уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, 

використання вчителем таких занять у певній системі та досконале володіння 

методикою їх проведення забезпечують високу ефективність сучасних уроків. 

Керуючись закликом відомого педагога Шалва Амонашвілі «Учителю, будь 

сонцем, яке випромінює людське тепло, будь грунтом, збагаченим 

ферментами людських почуттів і сій знання не тільки в пам 'яті та свідомості 

своїх учнів, а йу душах і серцях»,у своїй педагогічній діяльності, 

використовую такі форми і методи навчання:  різноманітні форми уроків: урок 

— гра, урок — змагання, урок — казка, урок — екскурсія, урок - вікторина, 

урок - огляд знань, урок - залік, урок - свято, театралізований урок та інші види 

нестандартних форм занять.  

прийоми складання казок, загадок, віршів.  

прийоми какографїі (навмисно помилкове письмо, читання, обчислення, 

що.. використовую з метою пошуку і виправлення помилок.).використання  

різноманітного ігрового матеріалу, казкових сюжетів, героїв казок;  

пошукові завдання, проблемні запитання, самостійні роботи обов'язково 

містять елементи творчості;  



диференційоване навчання, робота в парах, робота у групах, 

індивідуальний добір завдань.  

Враховуючи вимоги до сучасного уроку, будую хід занять так, щоб 

жоден урок не обходився без вправ творчого характеру, без завдань для 

розвитку логічного мислення, розвитку зв 'язного мовлення, розвитку вміння 

користуватися довідковою літературою, для розвитку фантазії, уяви, 

спонукаю до мрій .Планую навчальний процес таким чином, щоб учні могли 

висловлювати власні думки про прочитане, побачене, почуте, зроблене.  

Представлено практичний матеріал щодо застосування нестандартних 

форм організації навчання молодших школярів з досвіду роботи вчителів 

початкових класів.  
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