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Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів є однією з 

фундаментальних педагогічних проблем сьогодення. Її слід віднести до 
обов’язкових умов сучасного освітнього процесу. Ставлення до значущості 
виховання мотивації учнів до навчання залежить від рівня фахової підготовки 
педагога, його майстерності і професійної культури [1]. 

Частина учнів від природи має високу мотивацію до навчання, 
прагнення до самоосвіти й самовдосконалення, достатній рівень 
інтелектуального розвитку, вона захоплена навіть самим процесом навчання, а 
не лише його результатом. Крім дітей, що зазвичай добре навчаються, є такі, 
які схильні більше до дослідницької діяльності, особливо у сфері природничих 
наук. Дитяча потреба в дослідницькому пошуку зумовлена біологічно, дитина 
народжується дослідником. Такі діти потребують особливої уваги [2]. Для них 
навчальний матеріал потрібно підбирати так, щоб стимулювати мислення, а 
поставлене завдання має підштовхувати до пошуку шляхів його розв’язання. 
Дитина має радіти тому, що вона про щось дізналася і прагнути досягти 
успіху. Тільки тоді можна сказати, що в неї розвивається мотивація, а значить і 
стійкий інтерес до вивчення хімії. 

Застосування стандартних методів навчання, при яких вчитель 
виступає тільки носієм інформації, навіть при ідеальній організації, швидко 
набридає учням. Формувати стійкий інтерес до вивчення хімії треба через 
створення проблемних ситуацій, пізнавальні та дидактичні ігри, шляхом 
хімічного експерименту та творчих завдань, тощо. А також урізноманітнювати 
методи і прийоми роботи з учнями, визначати оптимальний рівень 
індивідуальної складності завдань, розкривати цілі вивчення всієї теми і 
кожного уроку [3]. 

Для нашого суспільства характерним є в цілому негативне ставлення до 
хімії, яку звинувачують у забрудненні навколишнього середовища, виникненні 
екологічних проблем, погіршенні здоров’я людей. Усвідомлення учнями 

цінності хімічних знань має відбуватися якомога раніше. Пов’язуючи 
навчальний матеріал із повсякденним життям людини, ми робимо його не 
тільки більш цікавим, але й більш доступним для учнів, бо під час вирішення 
життєвих ситуацій зростає пізнавальна мотивація дитини. 
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