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На сучасному етапі реформування освіти одне з головних завдань – 

 створення необхідних умов для повноцінного розвитку і самореалізації 

кожного громадянина України. Запорукою ефективності навчальної 

діяльності й процесу учіння молодших школярів є результативність 

пізнавальної діяльності, від якої залежить цілеспрямованість розумової 

активності, розвиток інтелектуальних здібностей та природжених задатків 

учнів. 

Про важливість пізнавального інтересу в процесі навчання учнів 

вказували Я. Коменський, І. Песталоці, А. Дістервег, К. Ушинський та ін. 

Важлива роль інтересу в становленні особистості молодшого 

школяра. Дитина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому 

що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес. 

Мета сучасної початкової школи  –  не просто давати знання, а 

формувати особистість, яка вміє і хоче вчитися, займає позицію активного 

суб'єкта діяльності. Учитель має виступати в ролі помічника, організатора 

педагогічної взаємодії з учнем, спрямованої на розвиток активності, 

самостійності, пізнавальних, творчих здібностей, формування 

пізнавального інтересу, який   характеризується ініціативністю пошуків, 

самостійністю учнів у здобутті знань. 

Розвиток пізнавальних здібностей і навичок передбачає зміну не 

лише загальної спрямованості активної особистості, а й її емоційної сфери: 
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виробляється позитивне ставлення до критики та бажання ділитися ідеями 

з іншими, зароджується схильність до самоаналізу, виховується 

впевненість і наполегливість, формується вміння застосовувати ідеї на 

практиці. 

Умовами формування пізнавального інтересу є: 

• створення можливостей для учнів проявити розумову 

самостійність і ініціативність; 

• використання активних методів навчання, проблемних запитань, 

ситуацій і завдань; 

• ведення навчання на високому, але посильному рівні труднощів; 

наявність різноманітного навчального матеріалу і прийомів 

навчальної роботи; 

• використання емоційно забарвленого, живого слова педагога. Для 

підтримки пізнавальних інтересів надзвичайно важливо 

стимулювати емоції, інтелектуальні почуття. Їх потужним 

джерелом є емоційність навчального змісту. 

Сучасний  педагог у навчально – виховному процесі повинен 

намагатися вдосконалювати свою роботу, використовувати нові форми, 

методи, засоби, прийоми на уроках. Ілюструє думку народна мудрість: «Не 

навчайте дітей так, як навчали нас. Вони народилися в інший час». Я 

переконана,  вчитель має розглядати кожного учня як окрему особистість з 

її поглядами, переконаннями, почуттями. Саме інноваційні технології, 

зокрема інтерактивні, передбачають розв’язання цього питання. Звичайно, 

що впровадження даних технологій не є легкою справою навіть для 

досвідченого педагога і потребує ґрунтовної підготовки (підбір матеріалів, 

складання плану, ретельне вивчення індивідуальних особливостей учнів 

класу та ін.). Але той вчитель, який прагне розкрити всі здібності і таланти 

своїх учнів, навчити їх вчитися, обов’язково буде шукати шляхи 

вдосконалення своєї методики. 



Формування пізнавального інтересу молодших школярів 

впроваджую на уроках математики. 

В початкових класах закладається основа для формування поняття 

про число, виробляються вміння лічити, зіставляти число з об'єктами 

лічби, формуються уявлення про послідовність натуральних чисел. Для 

формування пізнавального інтересу, саме дидактичні ігри  допомагають 

дітям усвідомити, що результат лічби не залежить від порядку, в якому 

лічать предмети, головне  – не пропустити жодного предмета і не лічити 

його двічі. 

В першому класі, при вивченні нумерації, проводила ігри: 

«Жива лічба» –  кожен учень має картку із числом. По моїй команді: 

 «Числа, станьте по порядку!», учні повинні стати в шеренгу і 

перелічитися. Ці вправи розвивають увагу, спостережливість, миттєву 

реакцію, урізноманітнюють діяльність учнів, сприймають формуванню 

навичок лічби та закріплюють поняття про місце цифри у числовому ряду. 

Ці ігри я проводжу на початку уроку, щоб збудити думку учня, 

допомогти йому зосередитися, виділити основне найважливіше, 

спрямувати увагу на самостійну діяльність. 

      Так для повторення та закріплення нумерації чисел в межах 10 усну 

лічбу проводжу за технологією «карусель», використовуючи такі 

завдання: 

• задумати і назвати число; 

• назвати задумане число і його сусідів; 

• задумане число зменшити на 1.  

• скласти приклад, назвати результат обчислень; 

• порівняти своє задумане число з задуманим числом товариша. 

Таким чином контролюю швидкість та правильність виконання 

завдань, за допомогою учнів підбиваю підсумки. 

Інтерактивне навчання дозволяє розв’язати одразу кілька завдань: 

розвиває комунікативні вміння й навички, допомагає встановленню 



емоційних контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне 

завдання, оскільки змушує працювати в команді, прислухатися до думки 

кожного. Використання інтерактиву знімає нервове напруження, дає 

можливість змінювати форми діяльності, переключати свою увагу на 

основні питання. 

Деякі інтерактивні технології застосовую під час своїх уроків вже не 

перший рік. Так під час усних обчислень у 2-3 класах застосовую 

прийом «світлофор». 

Я учням називаю результат обчислень, при цьому інколи навмисно 

допускаю помилку, учні тримають кружечки червоного і зеленого 

кольорів.  Якщо погоджуються з відповіддю, показують зелений колір, не 

погоджуються – червоний. До цього ж етапу уроку застосовую 

прийом «так»-«ні». На дошці записую правильні і неправильні відповіді 

до прикладів, а учні показують картки з написом «так» або «ні». При 

закріпленні, відпрацюванні знань, умінь і навичок зверталась до 

прийому «Спіймай помилку». Учні, виконавши розв’язання прикладів, 

порівнюють із записом на дошці. Такі прийоми, що створюють проблемні 

ситуації викликають у дітей здивування, подив, інтерес до знань та 

процесу їх отримання. 

 Активізувати учнів допомагає така форма роботи, як «Мозковий 

штурм». Діти не бояться висловлюватися. Саме цю форму роботи 

використовую для узагальнення вивченого матеріалу, для активізації 

опорних знань під час підготовки до вивчення нової теми. 

Наступний метод, який я використовує – це технологія «Робота в 

малих групах». Роботу в групах варто використовувати для вирішення 

складних проблем, що потребують застосування колективної думки: 

обговорення, дискусії. Якщо витрачені зусилля не принесли бажаного 

результату, варто повернутися до цього питання ще, або обрати іншу 

технологію. 



Формування пізнавального інтересу молодших школярів 

продовжую на уроках читання. 

У змісті початкової освіти читанню належить особлива роль. Цей 

предмет є багатофункціональним. 

На мою думку, зміст предмета «Читання» має сприятливі можливості 

для цілеспрямованого формування усіх загальнонавчальних умінь, 

визначених програмою. Особливо – умінь аналізувати, виділяти головне, 

узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, планувати, 

висловлювати власні оцінні судження. 

Я вважаю, основним прийомом, який забезпечує розвиток навички 

читання, є багаторазове звернення до тексту, перечитування його щоразу з 

новим завданням. Ось тоді дитина відкриває в тексті щось нове, цікаве, те, 

що не помітила під час першого читання. 

Мета вчителя в цьому випадку — створити сприятливі умови для 

роботи над змістом, аналізом і засвоєнням прочитаного на основі 

різноманітності форм, методів і видів роботи, намагатися пов'язувати 

уроки читання з уроками української мови, природознавства, розвитку 

мовлення, більше уваги приділяти словниковій роботі, частіше 

використовувати різні творчі завдання, поєднувати колективну та 

індивідуальну роботу на уроці, вчити працювати з текстом. 

Формування пізнавального інтересу молодших школярів 

продовжую на уроках української мови. 

Одного разу влітку, коли ми всім четвертим класом ходили на 

екскурсію на о.Хортицю, до річки. Дітей зацікавили квіти "лілії", що росли 

на воді. Тоді я запропонувала послухати  легенду. І вже у четвертому класі 

на уроці розвитку мовлення діти розповідали про те, що красиві водяні 

квіти - це дівчата. Злі люди хотіли забрати красунь в полон, а вони одяг ли 

білі весільні сукні і сховались на болоті. Цілу ніч дівчата простояли у воді, 

а на ранок, щоб їх не впізнали турки, перетворилися на квіти - лілеї. 



Така робота підвищує пізнавальну діяльність молодшого школяра. В 

учнів формується інтерес до мови, до слова. 

На уроках української мови я пропоную такі завдання: 

• Гра "Чарівні перетворення" 

Дібрати до поданого слова як найбільше нових слів, заміняючи лише 

одну літеру (нора - нога - нова - ноша - наша). Перемагає той, хто запише 

найдовший ланцюжок слів. 

• Загадки-добавлянки 

           В ста сорочечках бабуля, певно, що то є... (цибуля) 

• Вправа на дотримування навичок швидкої реакції у доборі слів 

(Назвати слово - протилежне за значенням). 

• Вправа на розвиток зорово-слухової пам'яті (читаю слова, а учні 

роблять малюнок, або навпаки - показую малюнок, а учні записують 

слова). 

• Відтворити по пам'яті. На дошці виставляю предмети, або малюнки і 

пропоную подивитись 10 секунд, а потім записати у тій 

послідовності в якій стояли малюнки. 

Всі ці вправи розраховані на розвиток пізнавальної діяльності 

молодшого школяра. Такі завдання розвивають в учнів пам'ять, увагу, 

уяву, логічне мислення. 

Досягти успіху у розвитку пізнавальної діяльності молодшого 

школяра можна, коли уміло спрямовувати "саморух" дитини до пізнання, 

підтримувати ініціативність, творчу активність, розвивати риси 

самоконтролю, уміло ставити мету пізнання, яка б розкривала значення 

даного питання, збуджувала інтерес до виученого. Розкриваючи проблему 

«Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів» стараюсь ставити 

перед учнями таку мету, яка б запалювала їх, викликала захоплення. Чим 

менші учні, тим цікавіші підбираю завдання. Цікава робота полегшує її 

виконання, вчить краще працювати. Найцікавіше те завдання, яке 

максимально розвиває самодіяльність дитини, будить її думку. 



       І тому я намагаюсь організовувати навчальний процес так, щоб 

кожний учень відчував, що його праця - то частка загальної праці всіх 

учасників навчального процесу. 

 

 


