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Відомо, що будь-який урок – це складне педагогічне явище, витвір 

вчителя, на якому учні засвоюють і демонструють свої знання, уміння та 
навички. 

А. Ейнштейн писав: «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». 

Найважливішою умовою активізації інтелектуальної діяльності учнів 
є забезпечення мотивації навчання, яка підвищує інтерес учнів до знань, 
викликає наполегливість, сприяє засвоєнню нових знань, прагненню 
досягти поставленої мети [2]. 

Для того, щоб зацікавити учнів у процесі вивчення теоретичного 
матеріалу, необхідно: 

• урізноманітнити використовувані форми, методи і прийоми 
навчання; 

• стимулювати активність учнів; 
• створити приємну невимушену атмосферу під час уроку; 
• складність матеріалу, що вивчається, привести у відповідність до 

рівня підготовленості учнів. 
На кожному уроці велику увагу слід приділити творчості. Уміння 

бачити цікаве й дивуватися приносить дітям радість, розвиває уяву, 
підвищує інтерес до вивчення предмету. Таке вміння потрібно виховувати 
й розвивати в учнів систематично. У цьому й допоможуть цікаві факти, 
повідомляти які можна як на етапі мотивації навчання, щоб викликати в 
учнів здивування, суперечність чи нерозуміння і створити потребу нових 
знань, так і під час закріплення матеріалу, щоб показати практичну 
значимість тем, що вивчаються [1]. 

Крім того, учнів варто залучати до складання кросвордів, сканвордів, 
загадок тощо. Ця форма роботи формує в учнів уміння виокремлювати 
головне та сприяє активізації розумової діяльності. Також викликає 
зацікавленість написання казок, оповідань, віршів з використанням знань з 
математики. 

Використовуйте прийом «Відтягнута відгадка». Суть цього 
прийому полягає в наступному: на початку уроку вчитель пропонує 
загадку, відповідь на яку учні знайдуть під час роботи з новим матеріалом. 

Учням дуже подобається прийом «Знайди помилку!». Пояснюючи 
новий матеріал, учитель навмисне припускається помилок, про що 
обов’язково заздалегідь попереджає учнів [1]. Є сенс припускатися 
помилки в типових «помилконебезпечних місцях». Приклад: 42 = 4 х 2 = 8 
(правильна відповідь 16). 

Під час закріплення знань можна використовувати прийом 



«Запитання до теми». Учитель пропонує учням після ознайомлення з 
теоретичним матеріалом певної теми виділити головну думку, оцінити й 
після цього поставити запитання. 

Також доцільно на уроках використовувати різноманітні пізнавальні 
ігри та ігрові ситуації. Наведемо деякі приклади [1]: 

1.  Барон Мюнхгаузен. Мета – спростувати вигадки барона 
Мюнхгаузена, які заздалегідь підготував учитель, або запропонувати дітям 
як домашнє завдання вигадати явно неправдиві твердження, які 
зачитуються та спростовуються на уроці на етапі перевірки домашнього 
завдання. 

2.  Пінг-понг. Використовується для перевірки домашнього завдання. 
До дошки викликаються два учні. Вони по черзі ставлять один одному 
підготовлені вдома запитання з теми домашнього завдання. Клас оцінює 
якість запитань і відповідей. Враховується оригінальність, винахідливість, 
гумор, ґрунтовність відповідей. 

3.  Ланцюжок. Ланцюжки можуть бути різними: ланцюжок думок, 
ланцюжок відповідей на запитання, ланцюжок формул тощо. Прийом 
можна використати під час фронтального опитування, з’ясування рівня 
засвоєння нового матеріалу. 

4.  Гра «Так – ні». Використовується для зацікавленості учнів, 
створення ситуації деякої інтриги. Ця гра навчає школярів слухати один 
одного, складати розрізнені факти в єдину картину, систематизувати 
наявну інформацію. 

Учитель або учень задумує дещо (об’єкт, предмет тощо). Учні 
намагаються здогадатися, про що йдеться, за допомогою своїх запитань, на 
які вчитель (учень) може відповідати тільки «Так» чи «Ні». 

Важливо не тільки «передати знання», а навчити учнів вчитись. 
Самостійно здобуті знання самі цінні, бо вони сприймаються свідомо з 
самого початку, при цьому не має значення, що все це відбувається з 
прихованою допомогою вчителя [1]. 

Не варто забувати і про контроль за якістю знань. Відсутність 
планомірної послідовної перевірки рівня знань учнів створює ситуацію 
необов’язковості їх засвоєння. Постійний тематичний контроль, що 
проводиться вчителем стимулює пізнавальну діяльність учнів. Такий 
контроль завжди цілком виправданий і вкрай необхідний [2]. 

Тільки комплексне використання сучасних досягнень педагогіки та 
методики викладання може забезпечити позитивні результати навчального 
процесу. З цією метою потрібно уникати одноманітності, використовувати 
нетрадиційні прийоми та інноваційні форми навчання, оновлювати зміст 
дисциплін, що викладаються. 
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