
Мета допоможе дитині визначитись із напрямком, в якому треба рухатися та 
розвиватися, що є запорукою перспективного майбутнього. Тож запропонуйте 
учням обов'язково ставити перед собою цілі та занотовувати їх. Так вони ніколи не 
забудуть, заради чого працюють та долають перешкоди.

Націленість тільки на результат і нездатність побачити, як маленькі кроки 
наближають до великої мети, може демотивувати будь-кого. Похваліть дітей за те, 
що вони старанно виконували завдання, та вкажіть, що завдяки цьому вони 
досягли певних успіхів. Стежте за процесом виконання завдання, а за необхідності 
трішки підкажіть, у якому напрямку варто рухатися.

Рутина здатна легко «вбити» мотивацію. Саме тому варто якомога частіше 
пропонувати школярам різноманітні завдання та нові форми роботи. Наприклад, 
давати більше творчих завдань, організовувати цікаві екскурсії та зустрічі, 
виконувати інтерактивні практичні роботи, створювати креативні навчальні 
проєкти тощо.

1. МЕТА – НАЙКРАЩА МОТИВАЦІЯ

2. ВАРТО ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЯ НЕ ТІЛЬКИ НА РЕЗУЛЬТАТІ, 
А Й НА ПРОЦЕСІ ТА ЗУСИЛЛЯХ

3. ЧАСТІШЕ ЗМІНЮЙТЕ ФОРМИ РОБОТИ

Щоб мотивувати школярів, додайте навчанню емоційного забарвлення. Жарти, 
меми, історії з життя реальних особистостей, а також постійна взаємодія з іншими 
людьми – ось те, що викличе різноманітні, але такі важливі емоції. Навчання має 
стати цікавою мандрівкою, яка ніби й має чіткий маршрут, але завжди може 
здивувати та подарувати цілу пригорщу яскравих емоцій.

4. ДОДАЙТЕ ТРОХИ ЕМОЦІЙ

7 ПОРАД ДЛЯ МОТИВАЦІЇ 
УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ



Доведено, що один із найефективніших способів зрозуміти та запам’ятати щось – 
навчати цього інших. Тож дайте дітям можливість стати експертами в певних 
галузях. Нехай вони зрозуміють суть проблеми та ознайомлять інших школярів із 
результатами своєї роботи. Наприклад, на уроці історії України хтось із дітей може 
детально ознайомитися з архітектурою часів Київської Русі та провести віртуальну 
екскурсію для інших учнів. Це неодмінно викличе у дітей інтерес та подарує 
позитивні емоції.

5. ДОПОМОЖІТЬ УЧНЯМ ВІДЧУТИ СЕБЕ ЕКСПЕРТАМИ 
І ДОСЯГАТИ БІЛЬШОГО

Діти обожнюють змагання та інстинктивно прагнуть перемагати. Використайте це             
в якості мотивації! Якщо сказати дітям, що потрібно розв'язати дві задачі з 
математики, це не запалить вогники в їхніх очах. А от якщо кілька груп школярів 
змагатимуться між собою: хто швидко та правильно розв'яже задачі, це точно 
зацікавить! Жага до перемоги та здорова конкуренція мотивуватимуть учнів 
виконувати завдання і здобути звання переможців. 

Мультфільми справді чудово мотивують та дарують натхнення, тож не варто 
нехтувати цим чудовим інструментом. Покажіть дітям такі натхненні анімації:

От побачите, їм неодмінно сподобається. 
Мотивуйте учнів та надихайтеся самі!

6. ВЛАШТОВУЙТЕ ЗМАГАННЯ

7. ПОКАЗУЙТЕ ДІТЯМ МОТИВАЦІЙНІ МУЛЬТФІЛЬМИ

«Піп» «Міа 
та Мортон»

«Зліт» «Зробімо це» «Пінгвін»

https://www.youtube.com/watch?v=W7aIuMhaw3E
https://www.youtube.com/watch?v=ZbIzZD_YNsA
https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo
https://www.youtube.com/watch?v=9RSpfFIEzAA
https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94



