
Педрада 

Мотивація як головний чинник доброчесності 

 

Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. 

Той, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною 

діяльністю, власними силами, власним напруженням. Зовні він може 

отримати тільки спонукання… 

А. Дистервег 

Ближче всього до великого стоїть чесність 

Віктор Гюго 

 

Шановні колеги! Звичайно, сьогоднішню тему педради ми можемо 

розділити на дві підтеми «Мотивація учнів до навчання» та «доброчесність», 

і подібні наради та педради ми вже проводили. Але як же  об’єднати ці дві 

теми, як змотивувати учнів до навчання  чесного, поважаючи себе та інших 

учасників навчального процесу – це і є основна мета нашої педради. 

Ситуації. 

Зовнішня та внутрішня мотивація  

Отже, шкільна діяльність для різних дітей має різний зміст. Для одних вона є 

засобом отримати похвалу батьків, сподобатися вчителю (зовнішня 

мотивація), для інших — це проникнення в суспільне життя, самореалізація 

особистості (внутрішня мотивація). Ні для кого не секрет, що далеко не всім 

дітям подобається вчитися. Причини різні: відсутність зацікавленості, лінь, 

складнощі у засвоєнні матеріалу, психологічний стан тощо. Але результат 

один: немає мотивації до навчання – немає хороших знань. 

Раєвська І.Ю  (5,9 класи) 

Процес формування мотивів навчання починається в початкових 

класах. І майбутнє ставлення дитини до навчання залежить від класовода, 

його вміння спонукати дитину навчатися з власної волі, з бажанням і 

радістю. (Мирошниченко Олена Сергіївна) 

То як же змотивувати учня до навчання? Звісно, змушувати вчитися, 

розповідаючи про те, що це дуже корисно та колись у майбутньому точно 



знадобиться – це найгірший спосіб досягти мети. До того ж, існують більш 

дієві способи мотивування школярів до навчання.   

Фільм  Лоянова З.М. 

Що може переконати учнів навчатися та стимулювати їх інтерес? 

Зміст матеріалу. Так, далеко не всі учні дуже хочуть вчитися, у багатьох з 

них зовсім інші бажання. Наприклад, діти молодшого шкільного віку більше 

люблять бавитися, й їхньої провини в цьому немає. Вчитель, у свою чергу, 

має змінити напрям прагнень дітей таким чином, щоб він відповідав 

педагогічним цілям. Учні хочуть гратися? Використовуйте як засіб навчання 

дидактичні ігри! 

Співпраця. Враховуйте інтереси учнів, поговоріть з ними та дізнайтеся, що 

саме їх цікавить, що вони хочуть дізнатися та в який спосіб. Так ви дізнаєтеся 

про ключові потреби дітей, а отже – зможете підлаштувати під них 

навчальний план. Хваліть дітей, заохочуйте їхнє бажання досягти визнання, 

адже багато хто з дітей вчиться не стільки заради знань, скільки заради 

престижу. У цьому немає нічого поганого, такі прагнення необхідно 

заохочувати. 

Свобода вибору. Не секрет, що далеко не всім учням подобається навчатися 

лише через те, що їм нецікаво сприймати стандартний навчальний матеріал. 

Можливо, школярам потрібно більше індивідуальних чи творчих завдань, а 

може, вони зможуть краще працювати у групах. 

Фільм Коляда В.В. 

А. Ейнштейн писав, що  «уміє вчити той, хто вчить цікаво, хто викладає свій 

предмет так, щоб у душі учня зазвучали струни у відповідь                                                           

і ні на хвилину не засинала його допитливість.»  

Використовувати тільки мотиви пізнавального інтересу – недостатньо. 

Особливо важливо, щоб учителі школи розвивали в учнів мотиви обов’язку і 

відповідальності у навчанні. У цьому разі вони намагатимуться перемогти всі 



ймовірні труднощі, відчуватимуть радість від цих перемог, навіть з тих 

предметів, до яких не мають безпосереднього інтересу. 

Головне джерело мотивації – успіх учня і, як наслідок,  його позитивний 

настрій. 

Іллічова Н.Б. 

Досвід педагогів доводить, що серед найвдаліших методів і прийомів 

створення позитивного настрою учнів на уроці вчителі відзначають такі: 

 Створення ігрових ситуацій; 

 Нестандартний початок уроку; 

 Нестандартний урок; 

 Застосування цікавих розвивальних завдань 

Фільм Стріжак Л.М. 

Горяна Л.С. 

Найоптимальнішими методами і прийомами мотивації навчальної 

діяльності вчителі вважають: 

 проблемно-пошукові, актуальні, практичні, інтерактивні, особистісно 

орієнтовані  методи і принципи роботи; 

 індивідуальні, парні, групові форми роботи, співпрацю вчителя і учнів на 

уроці ; 

 бесіда, лекція, змагання, гра тощо. 

Фільм Фурсова А.М. 

Виступ  Довгай А.А. 

 

Неможливо переоцінити роль особистості вчителя у сфері педагогічного 

стимулювання позитивної мотивації школярів під час навчання. Педагог 

не тільки повідомляє учням певні знання, а й служить для них взірцем. 

Педагог є безпосереднім уособленням педагогічного процесу, людиною, 

на яку рівняються і з якою порівнюють себе учні. 

(Фільм Кравчук М.А..) 



З метою  розібратися, як  наші старшокласники  навчені  здобувати знання  

без обману, проводилося анкетування  щодо академічної доброчесності. 

Приємно, що серед 183 опитаних учнів 9-11-х класів  75% учнів дізналися 

про академічну доброчесність від учителів, 0% з Інтернету, 8% з засобів 

масової інформації. 

Вражаючою є кількість учнів, які вдавалися до недоброчесних практик у 

навчанні.  

Опитані зізналися, що вони списували під час навчання. Причинами називали  

різне: великий обсяг письмових робіт (46%%), відсутність інтересу до 

читання додаткової літератури (38%), невміння знаходити, узагальнювати  

інформацію(18%). 

Також причинами списування були: страх, тому що оцінка головне для 

батьків (16%), щоб уникнути неприємностей (32%),невпевненість у своїх 

знаннях через нерозуміння матеріалу (26%). 52% учнів вказали, що 

припустимо готувати шпаргалки,, 70% за списування вз власних зошитів, 

38% за списування з Інтернету, 32% за списування в інших учнів. Вчителі 

реагують на списування завдань, про це в анкеті повідомили 70% учнів, а 

18% опитаних вказали, що вчителі не помічають списаних робіт. 

Отже, потрібна просвітницька діяльність, популяризація академічної 

доброчесності, її основних принципів, пояснення,чому не можна списувати, 

які наслідки це матиме у розвитку освіти, науки і країни в цілому.  

 Учитель-мотиватор обов’язково  повинен   донести учням, що: 

 чим вищий ступінь самоповаги, тим кращі результати в навчанні; 

 почуття радості й інтерес полегшують навчання; 

 страх і напруженість ускладнюють процес навчання; 

 невдачі у навчанні можуть призвести до бажання припинити навчання. 

Також варто наголосити, що академічна доброчесність, чесне здобуття 

якісної освіти є ключем до успіху освіти, а молодь повинна    зробити крок 



назустріч змінам і почуватися більш комфортно, висловлюючи власну думку, 

здобуваючи якісну освіту та будуючи кар’єру, покладаючись на власні сили. 

Неначе то білим коралом, 

Прикрасила гілки зима. 

І заметіль ніч бушувала, 

Замети ліпила вона. 

Сніжинки, мов білі перлини,  

На гілках ялинки блищать.  

І наче криштальнії кульки,  

Вони між собою дзвенять. 

 

 

Прикрашання ялинки педагогічної ради. 

 

 

 

 

 

 


