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трактують мотив як спонукальну силу, інші - як предмет задоволення 

потреби. Найбільш розповсюдженою є думка, що мотивом діяльності є 

усвідомлена потреба. 

Отже, мотивація є одним із найважливіших факторів, який 

забезпечує успіх у діяльності. Але будь-яка діяльність є мотивованою 

і вона спонукається не одним мотивом, а багатьма. 

Автор А. Маркова поділяє мотиви навчальної діяльності на:  

1) пізнавальні мотиви, що мають такі рівні: широкі пізнавальні 

мотиви (орієнтація на оволодіння новими знаннями), навчально-

пізнавальні мотиви (орієнтація на засвоєння способів оволодіння 

знаннями, прийомів самостійного пізнавальної діяльності), мотиви 

самоосвіти (орієнтація на набуття додаткових знань і потім на побудову 

спеціальної програми самовдосконалення);  

2) соціальні мотиви, які можуть мати такі рівні: широкі соціальні 

мотиви (обов'язок і відповідальність, розуміння соціальної значимості 

учіння), вузькі соціальні (прагнення зайняти певну позицію у 

стосунках з оточуючими, отримати їхнє схвалення), мотиви соціального 

співробітництва (орієнтація на різні способи взаємодії з іншими 

людьми) [2, с 15]. 

Розробляючи проблему мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності, дослідники виходили із принципу єдності динамічної й 

змістовної сторін мотивації. 

Виходячи з положення про єдність динамічної і змістовної 

сторін мотивації, важливим для розв’язання проблем формування 

особистості є визначення місця мотивації в процесуальній і 

результативній діяльності. 

Формуючись під впливом професійної спрямованості, навчальні 

мотиви, їх виразність, структура, в остаточному підсумку, впливають 

на результати навчально-пізнавальної діяльності студентів. Позитивна 

мотивація дозволяє студентам активно прагнути до поповнення 

загальних і професійних знань, до оволодіння навчально-

пізнавальними й професійними вміннями, до вдосконалювання в себе 

соціально- й особистісно значущих якостей, до подальшого розвитку 

власної особистості. 

У цілому, розглядаючи мотивацію навчально-пізнавальної 

діяльності студента, варто диференціювати мотиви вступу у заклади 

вищої освіти (одержання освіти, вибір спеціальності), з одного боку, і 
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власне навчання, - з іншого. Лише коли мотиви першої із цих груп 

несуть у собі особистісний зміст, вони можуть здійнятися до рівня 

життєвої мети й, роблячи довгостроковий вплив, стати мотиваційним, 

настановним тлом, загальним орієнтиром для навчальної діяльності. 

Отже, мотиви не тільки детермінують навчально-пізнавальну 

діяльність, але й формуються, розвиваються в ній. Механізм цього 

процесу пояснюється фактом існування певних відносин між мотивом і 

метою діяльності. Крім того, оцінка й вибір мети, здійснювані 

особистістю, залежать від процесів мотивації й динаміки її зміни. 

Значущість мотивів виявляється у впливі на їх розвиток й оцінку цілей 

навчальної діяльності у закладах вищої освіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

Серед проблем, які звертають на себе увагу сучасних дослідників, 

все більшого значення набувають ті, які пов'язані з пошуками шляхів 

підвищення якості та ефективності цілеспрямованого виховання і 

навчання в умовах сучасного розвитку освіти. Одним з таких шляхів є 

дидактична гра. В даний час, головною проблемою школи є велика 
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інформаційна завантаженість і небажання дітей вчитися. Але в 

процесі гри навіть самий пасивний учень включається в урок, учні 

здатні виконати обсяг завдань, що в кілька разів перевищує звичайний 

урок. 

Важлива роль тут відводиться дидактичним іграм, які 

використовуються для розвитку пізнавального інтересу. За 

визначенням Д. Б. Ельконіна гра – це така діяльність, в якій 

відтворюються соціальні відносини між людьми поза умов 

безпосередньо утилітарною діяльності». 

Ігрова діяльність – це особлива сфера людської активності, в якій 

особистість не переслідує ніяких інших цілей, крім отримання 

задоволення, задоволення від прояву фізичних і духовних сил.  

Дидактична гра – явище складне, але в ній чітко виявляється 

структура, тобто основні елементи, що характеризують гру як форму 

навчання і ігрову діяльність одночасно.  

Дидактичні ігри на уроках біології призначені для звичайних 

дітей, вони не вимагають особливої матеріальної бази і технічної 

підготовки.  

Найбільш часто в навчанні біології використовують так звані 

рольові та ділові ігри, спрямовані на ефективне поєднання 

теоретичних знань з їх практичним застосуванням. У цих іграх 

створюється напружена, конфліктна обстановка, що змушує учасників 

приймати певні рішення, в умовах нестачі часу, неповноти інформації, 

протидії інших учасників гри. 

Знання, накопичені механічно, мертві, тобто їх не можна 

використовувати в нових умовах, наприклад, у творчій діяльності. 

Тільки досвід, спостереження за об'єктами і їх взаємозв'язками 

сприятливо впливає на отримання нових знань і розвиває самостійне 

мислення. За допомогою гри формується загальна біологічна картина 

світу, інакше кажучи, в зміст включаються і теоретичні та емпіричні 

знання. Дидактичні ігри на уроках біології – ефективний спосіб 

залучити учнів в комунікативну діяльність, вони сприяють розвитку 

колективної компетенції. Дидактична гра на уроках біології формує 

вміння учнів, розвиває вміння колективно вирішувати проблеми, 

оперативно приймати обґрунтовані рішення, прогнозувати наслідки 

дій, що робляться, розвиває ініціатив, вміння оперувати біологічними 

та медичними поняттями. 


