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і 1 %  в експериментальних класах, високого  відповідно 12 і 23,7 %. У 

той же час знизились показники низького та найнижчого рівнів (рівнів 

безгосподарності) відповідно на 5,5 та 3,5 %. 

Ставлення молодших школярів до продуктів людської праці значною 

мірою зумовлюється чинником власності, тобто, кому ті чи інші вартості 

належать. Якщо у ставленні до власних речей кількість дітей, які досягли 

найвищого рівня розвитку господарської культури в експериментальних 

класах, становив 10,7 %, високого  24,9 %, задовільного  62,3 %, то у 

ставленні до громадського майна показник найвищого рівня господарності 

дорівнював 7,6 %, високого  19,8 %, задовільного  41,9 % від загальної 

кількості школярів. 
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ГРА ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ 

ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО НАВЧАННЯ 

 

Останнім часом спостерігається згасання інтересу до навчання у 

школярів. Досягти підвищення пізнавального інтересу до навчання, і як 

результат – поліпшення якості навчання в сучасних умовах, можливо лише 

за умов застосування передових сучасних методик навчання, водночас, 

реалізуючи творчий підхід до навчального процесу. Саме такий підхід до 

організації будь-якої діяльності, а особливо процесу навчання має свій 

«феномен». Так, навчально-ігрову діяльність неможливо оцінити лише 

розважально-реактивними можливостями, тобто звичайна гра може 

сприяти процесу засвоєння знань, формуванню умінь та навичок, в цьому і 

є феномен ігрової діяльності, її безпосередність, а отже, і актуальність.  

Видатний педагог, класик світової педагогіки, К. Ушинський в 

інтересі вбачав основний внутрішній механізм успішного навчання. Він 

довів, що зовнішній механізм поневолення не досягає потрібного 
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результату, навчання, позбавлене інтересу і здійснюване тільки силою 

примусу, вбиває в учні прагнення до оволодіння знаннями. Водночас, на 

думку вченого, не можна все навчання зводити до інтересу – воно 

потребує і чорнової роботи, значного вольового зусилля [1, с. 32]. 

У свою чергу, німецький філософ, психолог і педагог Й. Гербарт, 

визнаючи інтерес іманентною властивістю особистості, закликав вчителя 

не бути нудним, а будувати навчання на інтересах, притаманних 

дитині [1, с. 33]. 

Нам імпонує твердження К. Ушинського, адже навчально-

пізнавальна гра повинна мати узагальнюючу, всеохоплюючу позицію, 

тобто займати проміжне положення між інтересом та складним навчанням, 

так як для поставленої мети необхідно прикласти чимало вольових зусиль. 

Перебуваючи постійно під страхом, дитина може через примус досягти 

певних задач, але при цьому в ній зникає своє «Я», вона виконує не власні 

інтереси, а інтереси когось іншого. 

Пізнавальний інтерес – це активно-пізнавальне, емоційно- 

мотивоване специфічне ставлення людини до об’єкта чи суб’єкта, 

викликане певною прибавливістю чи значимістю для цієї людини. 

Формування інтересу – це замкнутий у собі автоматичний процес. 

Він зумовлений соціальним оточенням, сферою і характером діяльності не 

тільки самої людини, але й тих, хто її оточує, процесами навчання і 

виховання, що мають особливі прийоми збудження інтересів, колективом, 

активністю самої особистості, її позицією і роллю в структурі діяльності 

колективу [2]. Таким чином, можна зробити висновки, що формування 

інтересу – дуже складний механізм, і вихід зі строю будь-якого 

компоненту, матиме замкнений, незворотній результат, який буде лише 

перешкоджати. 

Навчання повинно спиратися на інтереси учнів, тому інтерес є 

передумовою навчання і його результатом. Пізнавальний інтерес може 

виступати і як засіб навчання, і як мета педагогічної роботи щодо розвитку 

загальної пізнавальної активності. Така потрійність прояву інтересу як 

мети, засобу і результату навчання та виховання є головною особливістю 

педагогічного аспекту проблеми формування пізнавальних інтересів 

учнів [1, с. 34]. На нашу думку – це головне кредо. Інтерес – перша 

сходинка до навчання, а навчання – це знання, і, в свою чергу, через 

деякий проміжок часу – це вже результат, а яким буде цей результат, 

залежить вже від всіх взаємопов’язаних засобів в комплексі. 

У дослідженнях К. Виготського, Н. Карпінської зазначається, що 

дидактична гра як діяльність, має без сумніву велике значення для 

всеосяжного розвитку дітей. 

Водночас, А. Макаренко вважав дитячі рольові ігри такими ж 

важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. 

Однак підкреслював: «тільки та гра є педагогічно доцільною і цінною, в 
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якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські 

взаємини» [3]. Ми повністю погоджуємося з думкою А. Макаренка, адже 

ігри повинні бути не лише цікавими, запальними, а й містити в собі 

підґрунтя для розвитку інтелектуальних здібностей дитини. 

Таким чином, використання різних видів ігор під час навчально-

виховного процесу сприятиме не лише всебічному і гармонійному 

розвитку школярів, а й стимулюватиме вчителя до власного професійно-

особистісного самовдосконалення, реалізуючи творчий підхід до навчання, 

застосовуючи ігрові технології, і як результат – підвищення рівня 

пізнавального інтересу учнів до вивчення навчального матеріалу. 
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Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі у вищих 

навчальних закладах – це багатофакторний процес, основними елементами 

якого є формування глибоких теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок, компетентностей, а також професійно важливих якостей. 

Рушійною силою, яка спонукає студентів навчатися й оволодівати 

професією є мотивація. Розглядають мотивацію навчальної діяльності, 

професійної діяльності та мотивацію соціальної поведінки. [2]. 

Мотивація до навчання – одна із головних  умов реалізації 

навчально-виховного процесу. Вона є рушійною силою удосконалення 

особистості в цілому. Формування мотивації у студентів до навчально-

пізнавальної діяльності є однією з головних проблем.  

Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й 

виховання. Це означає,  що увага педагогів та психологів повинна бути не 

тільки спрямована на здійснення студентом навчання але і на те, як і що 
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