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У статті наведено опис наукових досліджень, присвячених вивченню сутності мотивації, 
розумінню природи її виникнення та розвитку, її структури, видів та рівнів; з’ясовано тео-
ретичні підходи, основні характеристики й особливості формування мотивації у старшо-
класників. Розглянуто роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні рівня мо-
тивації старшокласників на уроках математики.
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Вступ. Стрімкий розвиток інфор-
маційних і комунікаційних технологій є одним 
із  факторів, що визначають вектор розвитку 
світового співтовариства XXI  ст. Цивілізація 
неухильно рухається до побудови інформацій-
ного суспільства, у якому вирішальна роль на-
лежить інформації та науковим знанням.

Сучасне інформаційне суспільство ставить 
перед усіма типами навчальних закладів, на-
самперед перед школою, завдання підготов-
ки випускників, здатних гнучко адаптуватися 
в  мінливих життєвих ситуаціях, самостійно 
критично мислити, грамотно працювати з  ін-
формацією, бути комунікабельними, контакт-
ними в  різних соціальних групах, самостійно 
працювати над розвитком власної моральності, 
інтелекту, культурного рівня. 

Застосування комп’ютерної техніки пере-
творює традиційний урок математики на інно-
ваційний. На цих уроках кожен учень працює 
активно, розвиваючи допитливість та  пізна-
вальний інтерес. Комп’ютер дає змогу посилити 
мотивацію навчання завдяки активному діалогу 
з учнем, розмаїтості й барвистості інформації 
(текст + звук + колір + анімація), орієнтації на-
вчання на  успіх (можливість довести рішення 
будь-якого завдання, спираючись на необхідну 
підказку), використовуючи ігрову форму спіл-
кування людини з  машиною й, що важливо, 
витримку, спокій та  «дружність» машини сто-
совно учня.

Більшість школярів мають вдома комп’ютер, 
але використовують його в основному як ціка-

ву іграшку. Тож надзвичайно корисно привча-
ти учнів користуватися комп’ютером як розум-
ним помічником у навчанні під час формуван-
ня нових знань, пошуку потрібної інформації, 
використання ресурсів Інтернету, прикладно-
го застосування вивченого матеріалу, комп’ю-
терного тестування, роботи з  різними про-
грамами (прикладними чи із  пакету Microsoft 
Office тощо). При цьому в  учнів формуються 
конкретні практичні вміння й навички, розви-
вається інформаційно-комунікаційна компе-
тентність.

Використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) в  освітньому проце-
сі має на меті вирішення однієї з актуальних 
проблем сучасного суспільства — підвищення 
якості освіти. Вищезазначені фактори дають 
змогу сформулювати ключові аспекти дослі-
дження.

Освіта має орієнтуватись на діяльнісні, роз-
виваючі технології, які формують в учнів умін-
ня вчитися, оперувати і керувати інформацією, 
швидко приймати рішення, пристосовуватись 
до  потреб ринку праці (формувати основні  
життєві компетенції). Використання ІКТ в освіт-
ньому процесі має на  меті підвищення якості 
освіти — однієї з актуальних проблем сучасно-
го суспільства. Вищезазначені фактори дають 
змогу сформулювати ключові аспекти дослі-
дження.

Об’єкт дослідження: формування мотива-
ції старшокласників до  вивчення математики 
у процесі застосування ІКТ.
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Предмет дослідження: застосування ІКТ 
у  процесі формування мотивації старшоклас-
ників до вивчення математики.

Мета дослідження: теоретично обґрунтува-
ти доцільність застосування ІКТ у формуванні 
мотивації старшокласників до  вивчення мате-
матики та розробити відповідні рекомендації.

Аналіз досліджень і  публікацій свідчить 
про значну увагу з  боку науковців до  питань 
формування мотивації. У  психології її широ-
ко розглядали С.Л.  Рубінштейн, О.А.  Леон-
тьєв, Л.І. Божович, Г.С. Костюк, П.М. Якобсон, 
Є.П. Ільїн, Ю. Гільбух та інші. Мотиваційну сто-
рону навчальної діяльності студентів досліджу-
вали Т.Д. Дубовицька, Н.Ф. Токар, М.М. Лапки, 
Н.В.  Яковлева; особистісні особливості вчи-
телів та  студентів — B.C.  Мерлін, Н.С.  Лейтес, 
В.А.  Кан-Калик. Навчальну мотивацію розгля-
дали у своїх працях А.К. Маркова, Ю.М. Орлов, 
здатність кожного індивіда до  самореалізації 
та особистісного зростання — А. Маслоу, К. Ро-
джерс. Джерела мотивації досліджували В.В. Да-
видов, Л.Б. Ітельсон, А.В. Петровський. Іноземні 
вчені Р. Гарднер, Дж. Хармер, Р. Шмідт, З. Дорней 
теж зробили свій внесок у  розвиток теоретич-
них та практичних питань мотивації у навчанні.

Компаративний наліз наукової літератури 
засвідчив, що визначення «формування моти-
вації» є досить багатогранним та в цілому може 
бути окреслене як створення у школі умов для 
появи внутрішніх спонукань до навчання, усві-
домлення їх учнем і подальшого саморозвитку 
власної мотиваційної сфери. Стимулювати її 
розвиток можна й необхідно системою психо-
логічно продуманих прийомів.

У дослідженні під мотивацією ми розуміємо: 
якість пізнавальної діяльності особи, яка про-
являється до змісту і процесу пізнання, у праг-
ненні учня до  ефективного оволодіння знан-
нями і способами діяльності, в мобілізації для 
цього його морально-вольових, інтелектуаль-
них і фізичних зусиль (Маслоу А., 1999, с. 75); 
стан готовності до  самостійної пізнавальної 
діяльності, що характеризується сукупністю 
мотиваційного, змістовно-операційного, емо-
ційно-вольового й особистісного компонентів, 
виявляється у  спрямованості на  засвоєння ін-
дивідом знань і способів діяльності (Руда Н.Л., 
2005, с. 171–178).

Включення ІКТ-компонента в освітній про-
цес змінює роль засобів навчання, використо-
вуваних при викладанні різних дисциплін, 
і в результаті саме освітнє середовище. У цен-
трі навчання опиняється учень, його мотиви, 
цілі, психологічні особливості. Таким чином, 
застосування ІКТ-компонента в  освітньому 

процесі дає змогу збільшити обсяг інформації, 
що повідомляється учневі на уроці, активніше, 
порівняно зі звичайним заняттям, організувати 
пізнавальну діяльність, впливати на  такі пси-
хологічні процеси, як сприйняття, мислення, 
запам’ятовування, засвоєння інформації тощо. 
Використання ІКТ на уроках призводить до ак-
тивізації розумової діяльності, формує пози-
тивну мотивацію у  більшості учнів до  цих за-
нять (Жадан І.В., 1993, с. 68)

Звернення до  ІКТ істотно розширює склад 
і  можливості низки компонентів освітнього 
середовища. Так, до  числа джерел інформації 
в цих умовах можна віднести бази даних та ін-
формаційно-довідкові системи, електронні під-
ручники та  енциклопедії, ресурси Інтернету 
тощо. Як інструментарій навчальної діяльно-
сті можна розглядати комп’ютерні тренажери, 
контролюючі програми, локальні комп’ютерні 
мережі та  Інтернет. За допомогою комп’ютера 
можна активізувати усі компоненти процесу 
навчання: цільовий, стимулюючий, мотивацій-
ний, змістовний, операційно-діяльнісний, кон-
трольно-регулюючий, оцінно-результативний.

Важливою умовою конструювання експе-
риментальних уроків є побудова їхньої логіки 
відповідно до  спеціальної мети — формуван-
ня мотивації старшокласників, для досягнення 
якої цілеспрямовано використовуються ІКТ. 

Ефективним засобом систематичного і  ці-
леспрямованого здійснення на  основі ІКТ ві-
зуалізації та  ілюстрації досліджуваного ма-
тематичного змісту є презентації PowerPoint. 
Комп’ютерна графіка і  програма PowerPoint 
сприяють ефективному засвоєнню учнями 
матеріалу за допомогою спостереження і  ма-
ніпулювання різними об’єктами на  екрані. 
Використовуючи програму PowerPoint в  де-
монстраційному режимі, можна супроводжу-
вати наочними зображеннями всі основні 
етапи уроку, а  на основі керуючих елементів 
PowerPoint — застосовувати різні ігрові форми 
навчання, здійснювати контроль знань і вмінь 
учнів (Жалдак М.І., 2003, с. 16–23). 

Методика організації самостійної пошуко-
вої пізнавальної діяльності учнів, орієнтова-
ної на  емпіричні методи пізнання, ефективно 
реалізується на основі віртуальної лабораторії 
ЦОР, за допомогою якої легко здійснити нако-
пичення фактів, конкретних прикладів, вимі-
рювань, обчислень, графіків, моделювання, тоб-
то отримання експериментальним емпіричним 
шляхом інформації, необхідної для вирішення 
проблеми. Нами були проведені декілька опи-
тувань у Google-формах з метою накопичення 
інформації щодо проблематики дослідження.
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Рис. 1. Зразки скріншотів сторінок Google-форми опитувальника старшокласників
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Ефективним технічним засобом реалізації 
можливостей ІКТ в активізації пізнавальної ді-
яльності учнів є інтерактивна дошка. Вона за-
безпечує скорочення витрат навчального часу, 
необхідного для виконання роботи, що сприяє 
інтенсифікації освітнього процесу, візуаліза-
цію та  ілюстрацію досліджуваного математич-
ного змісту, оперативний зворотний зв’язок, 
контроль, самоконтроль і корекцію, залучення 
до активної роботи більшості учнів, збільшен-
ня частки самостійної навчальної діяльності.

Широкий вибір контрольно-вимірювальних 
матеріалів для забезпечення диференційовано-
го контролю, самоконтролю та  корекції знань 
і умінь в процесі навчання математики забезпе-
чується їх складанням на основі освітньої плат-
форми Kahoot!

Залучення учнів до  самостійної діяльності 
з  використанням ІКТ для пошуку, засвоєння 
та  оволодіння навчальною інформацією, для 
виконання пізнавальних завдань забезпечу-
ється завдяки використанню методу проектів 
у навчанні математики. Істотні можливості для 
використання ІКТ як засобу активізації пізна-
вальної діяльності учнів з’являються у процесі 
позакласної роботи з предмета, зокрема під час 
використання ігрових технологій.

При підготовці та  проведенні експеримен-
тального дослідження були розроблені мето-
дичні рекомендації щодо реалізації визначених 
умов і  можливостей у  процесі вивчення мате-
матики в 9–11 класах. 

Проектування уроку з  ІКТ починається зі 
складання календарно-тематичного плану ви-
вчення теми (розділу), в  якому використання 
засобів ІКТ розподіляється по всіх уроках. При 
цьому враховуються такі чинники: зміст до-
сліджуваного матеріалу, основна використову-
вана педагогічна технологія, наявність у школі 
комп’ютерних та  програмних засобів, аудіо- 
та відеозасобів, психологічні та  соціометричні 
характеристики кожної дитини, необхідність 
чергування різних типів комп’ютерних засобів, 
класичні вимоги до  уроку (логічна заверше-
ність, різноманітність методів).

Для плану конкретного уроку з ІКТ необхід-
но: скласти тимчасову структуру уроку відпо-
відно до  головної мети і  намічених завдань; 
з  резервів комп’ютерного забезпечення віді-
брати найбільш ефективні засоби; розгляну-
ти доцільність їх застосування у  порівнянні 
з  традиційними засобами; оцінити у  часі ві-
дібрані матеріали (їх тривалість не повинна 
перевищувати санітарних норм); скласти тим-
часову розгортку (похвилинний план) уроку; 
при нестачі комп’ютерного, ілюстративного 

або програмного матеріалу здійснити пошук 
у  бібліотеці, в  Інтернеті, скласти авторську 
програму; зі знайдених матеріалів зібрати пре-
зентаційну програму (написати її сценарій); 
передбачити поетапну діагностику досягнення 
певних цілей.

ІКТ дають змогу не лише наситити навчання 
великою кількістю готових, суворо відібраних 
та відповідним чином організованих знань, але 
й розвинути інтелектуальні, творчі здібності 
учнів. Наочність матеріалу підвищує його за-
своєння учнями, тому що залучає всі канали 
сприйняття — зоровий, механічний, слуховий 
та емоційний.

При підготовці до  уроку із  застосуванням 
ІКТ вчитель повинен:

— добре продумати доцільне застосування 
комп’ютерної техніки на  даному уроці. Багато 
в чому це залежить від обраної педагогом мето-
дики, тому необхідно передусім оцінити обґрун-
тованість та правильність добору методів, при-
йомів, засобів навчання, їх відповідність змісту 
навчального матеріалу, поставленим цілям уро-
ку, навчальним можливостям класу, відповід-
ність методичного апарату уроку кожному його 
етапу і завданням активізації учнів. Комп’ютер 
не може застосовуватися заради форми;

— оцінити, як використання комп’ютер-
ної техніки відобразиться на активності учнів, 
їхній працездатності на  різних етапах уроку, 
як буде реалізована самостійна діяльність, чи 
виникне можливість реалізувати особистісно 
орієнтований підхід у навчанні, оскільки робо-
та і поведінка учнів на уроці є важливою його 
складовою;

— особливу увагу приділити здоров’язбе-
рігаючим технологіям (фізкультхвилинкам, 
зарядці для очей). Слід чергувати форми ді-
яльності учнів при роботі з  ІКТ, наприклад: 
20  хвилин теоретичного викладу, опитування, 
15–20 хвилин роботи з комп’ютером.

Варіанти застосування можливостей комп’ю-
тера в  предметному навчанні: повна або част-
кова заміна діяльності вчителя; фрагментарне, 
вибіркове використання додаткового матері-
алу, а  також діагностичних і  контролюючих 
матеріалів; виконання домашніх самостійних 
і творчих завдань; використання ігрових і ціка-
вих матеріалів, мережі Інтернет.

Комп’ютер може використовуватися на всіх 
етапах процесу навчання: при поясненні ново-
го матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі 
знань учнів. Для учня він виконує різні функції: 
учителя, робочого інструмента, об’єкта навчан-
ня і  пошуку додаткового матеріалу з  багатьох 
тем програми (використання Інтернету).
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Одним з  популярних і  поширених елемен-
тів освітніх цифрових ресурсів є презентація, 
адже за її допомогою вчитель може не тільки 
продемонструвати змістовний матеріал з теми, 
що вивчається, а  й дотримуватися певного 
логічного порядку дій. Крім того, презента-
цію можна використовувати неодноразово. 
Це  значно спрощує підготовку до  майбутніх 
уроків і  дає можливість економити час підго-
товки безпосередньо перед самим заняттям. 
При системному підході у підготовці до занять 
найважливіші допоміжні матеріали можна роз-
містити у презентації. Тож перед самим уроком 
учителю достатньо лише увімкнути комп’ютер 
і, використовуючи принцип доцільності у  на-
вчанні, застосувати сформовані у відповідному 
ПЗ матеріали.

Презентації на  уроках математики можна 
використовувати для взаємоперевірки домаш-
ніх завдань та самостійних робіт за допомогою 
розв’язків на  слайдах, пояснення нової теми, 
роботи з усними вправами, проведення тестів, 
фізкультхвилинок та  рефлексії, демонстра-
ції геометричних креслень, умови та  рішення 
завдання, портретів математиків і  розповідей 
про їхні відкриття, ілюстрацій практичного 
застосування теорем у  житті, при повторенні 
пройденого матеріалу й організації позакласної 
роботи (тиждень математики в  школі, олімпі-
ади, математичні ігри та  вечори). Важливою є 
можливість залучення учнів до  самостійного 
створення комп’ютерних презентацій як для 
виконання творчих або розрахункових завдань 
з предмета, так і до уроків узагальнення й си-
стематизації знань, що стимулює активізацію 
їхньої пізнавальної діяльності.

При підготовці до  уроків ми найчастіше 
використовуємо презентації, які створюємо 
у середовищі Microsoft PowerPoint, яке дає мож-
ливість досить гнучко поєднати навчальні еле-
менти, розташовані в Глобальній мережі. Адже 
вже готові цифрові продукти, яких достатньо 
багато можна знайти в Інтернеті, не завжди від-
повідають нашому баченню проведення уроку.

При вивченні нової теми варто проводи-
ти урок- лекцію із  використанням презентації. 
Вона дає можливість привернути увагу учнів 
до  найважливіших моментів викладеного ма-
теріалу та  підвищити рівень його засвоєння, 
оскільки в такому випадку працює не лише слу-
хове запам’ятовування, а й активно залучається 
широкий спектр впливу на органи чуття дити-
ни, зокрема зорову пам’ять.

Зазвичай при перевірці домашнього завдання 
дуже багато часу відводиться на  креслення ма-
люнків на дошці і пояснення складних фрагмен-

тів розв’язку задачі. Використовуючи презента-
цію, у  якій заздалегідь заготовлений малюнок 
та повне пояснення розв’язання, ми тим самим 
економимо час для розгляду «проблемних» місць 
матеріалу і детального пояснення ключових ню-
ансів. Учням достатньо лише переглянути слайд 
і уточнити моменти, які потребують додаткового 
пояснення чи здаються незрозумілими.

Презентація буде досить ефективним засо-
бом представлення інформації на етапі розв’я-
зування усних вправ, які є невід’ємною части-
ною продуктивного уроку. Робота з  готовими 
завданнями сприяє розвитку математичної 
мови, логіки, послідовності міркувань, навичок 
усної лічби, логічного й абстрактного мислен-
ня. Особливо доцільно застосовувати таку на-
вчальну діяльність на уроках геометрії у стар-
ших класах, адже вона сприяє удосконаленню 
навичок алгоритмічного розв’язку задач. На-
приклад, можна демонструвати фрагменти по-
будов, зразки оформлення розв’язків деяких 
задач або організувати усне розв’язання не-
складних задач за готовими рисунками на ета-
пі первинного застосування знань. Це сприяє 
чіткій структуризації поняттєвого та  катего-
ріального апарату, що веде до набуття учнями 
хороших математичних компетенцій. 

При підготовці презентації до  уроку вар-
то пам’ятати кілька важливих правил. Так, 
динамічні елементи, звичайно, підвищують 
наочність та сприяють кращому засвоєнню на-
вчального матеріалу, зростає також зацікавле-
ність учнів, але при цьому один слайд не вар-
то переобтяжувати анімаційними елементами, 
бо разом із цікавістю такі спецефекти можуть 
призвести до відволікання учнів від освітнього 
процесу. Тож, створюючи презентації, не захоп-
люйтесь анімацією. У  роботі слід намагатися 
інформацію на  слайдах розділяти на  невеликі 
частини, що будуть зручними для сприйнят-
тя. Також для того, щоб результативність уро-
ку з  використанням презентації була якомога 
вищою, потрібно задіяти зір і слух учнів. Саме 
тому ми частину навчальної інформації вино-
симо на демонстраційний слайд, а частину про-
говорюємо. Такі дії значно підвищують про-
дуктивність уроку. На нашу думку, доцільним є 
застосування правила «не більше трьох», тобто 
використання у  презентації не більше трьох: 
видів анімації та шрифтів, дефініцій, пояснень 
до  однієї думки на  одному слайді, слайдів для 
розкриття однієї думки тощо.

Крім того, варто пам’ятати про дотримання 
хорошого тону в презентації: кожен слайд має 
містити заголовок; використовувати слід чита-
бельні шрифти (добрим прикладом є кегль 20, 
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а гарнітура Arial, Times New Roman); малюнки 
повинні бути не менше ¼ розміру слайду тощо.

Дуже корисним засобом перевірки навче-
ності учнів не лише для молодого вчителя, а й 
для досвідченого фахівця є системне викори-
стання під час проміжного, тематичного та під-
сумкового контролю електронного тестування. 
Саме тому ми у своїй роботі спробували вико-
ристати готову освітню платформу для тесту-
вання Kahoot! За її допомогою ми розробляємо 
та створюємо електронні варіанти різних тестів, 
які можна використати на уроках математики. 
Позитивним вважаємо той факт, що існує мож-
ливість застосування тестових випробувань зі 
змішаними варіантами завдань та  відповідей. 
Останнє посилює індивідуальність процесу 
контролю знань.

Відзначимо також, що комп’ютерне тесту-
вання має значні переваги, адже тестові освітні 
платформи дають змогу швидко оцінити ре-
зультат роботи та визначити прогалини у знан-
нях учнів з певної теми. При такому виді робо-
ти учень може побачити свій результат одразу 
після тестування, а оцінка має об’єктивний ха-
рактер, зводить до  мінімуму вплив особистих 
відносин вчителя та учня. Під час проведення 
тестування учитель має змогу провести індиві-
дуальну та диференційовану роботу з учнями, 
що сприяє збільшенню продуктивності уроку.

Таким чином, комп’ютерне тестування дає 
нам змогу здійснити ефективний контроль 
навченості учнів, проаналізувати результати 
кожного з них і класу в цілому, не витрачаючи 
при цьому багато зусиль, а також виявити і на 
основі отриманих результатів проілюструвати 
слабкі та сильні сторони навчання, розробити 
прогностичні алгоритми подальшого удоскона-
лення освітнього процесу.

Особливо важливим є залучення учнів 
до роботи за комп’ютером ще змалечку, і вона 
повинна бути корисною, а не тільки розважаль-
ною. З кожним днем збільшується число учнів, 
які мають удома комп’ютери й підключення 
до  Інтернету. У  зв’язку із  цим практикуються 
електронні домашні завдання, які можуть бути 
виконані у кабінеті інформатики в позаурочний 
час. Наприклад, підготовка презентації з певної 
теми, побудова графіків в  електронних табли-

цях Excel, пошук інформації в Інтернеті. Також 
доцільно практикувати тестові опитування як 
засіб підготовки до домашнього завдання через 
Інтернет за допомогою такого ППЗ, як Google 
Диск. Він дає змогу створювати інтернет -уроки 
та тестові завдання, які потім можна викладати 
на сторінці класу, щоб діти самостійно готува-
лися до уроку. 

Звичайно існує і  багато проблем, з  якими 
вчитель математики стикається при викорис-
танні ІКТ: в  кабінеті зазвичай встановлено 
тільки один комп’ютер, який можна використо-
вувати лише для демонстрації навчального ма-
теріалу під час уроку (коли є проектор і екран) 
та  підготовки вчителем матеріалів до  уроків; 
недостатня кількість якісного прикладного 
програмного забезпечення для підтримки на-
вчання; відсутність методики застосування ІКТ 
на  уроках; недостатній рівень підготовленості 
учнів до роботи зі спеціальним математичним 
програмним забезпеченням, оскільки це не пе-
редбачено програмою, що значно ускладнює 
користування комп’ютером.

Висновки. Розроблені й апробовані у  про-
цесі дослідно-експериментальної роботи ме-
тодичні рекомендації продемонстрували такі 
можливості використання ІКТ як засобу фор-
мування мотивації учнів: формування пізна-
вальної мотивації, збудження інтересу до  ви-
вчення предмета, розвиток наочно-образного 
мислення та вміння створювати, застосовувати 
і перетворювати моделі та схеми для вирішення 
навчальних і пізнавальних завдань, організація 
самостійної пошукової, пізнавальної та дослід-
ницької діяльності учнів, зокрема самостійне 
використання ІКТ для пошуку та  засвоєння 
навчальної інформації, здійснення диферен-
ційованого контролю, самоконтролю і корекції 
математичних знань і вмінь учнів.

У ході експериментального дослідження 
з достатнім ступенем вірогідності, підтвердже-
ної статистичною оцінкою результатів, було 
встановлено, що реалізація виокремлених у до-
слідженні організаційно-педагогічних умов 
і  методики використання ІКТ як засобу акти-
візації пізнавальної діяльності учнів сприяє 
істотному підвищенню рівня мотивації учнів 
у процесі вивчення математики.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ

В статье представлено описание научных исследований, посвященных изучению сущности 
мотивации, пониманию природы ее возникновения и развития, ее структуры, видов и уровней; 
определены теоретические подходы, основные характеристики и особенности формирования 
мотивации у старшеклассников. Рассмотрена роль информационно-коммуникационных техно-
логий в повышении уровня мотивации у старшеклассников на уроках математики.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мотив, мотивация, форми-
рование мотивации.

М. Kоzyr, O. Pavlyuk

FORMATION OF MOTIVATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 
TO STUDYING MATHEMATICS IN THE PROCESS OF ICT APPLICATION

The article describes scientific research devoted to the study of the essence of motivation, understanding 
of  the nature of  its origin and development, its structure, types and levels. The  theoretical approaches, 
main characteristics and peculiarities of formation of motivation in senior pupils are determined. The role 
of information and communication technologies in raising the level of motivation in high school students 
in mathematics lessons is considered.
During the study, we used the following basic methods: 
— theoretical: analysis of philosophical, psychological, and pedagogical literature with the aim of studying, 

generalization and systematization of  scientific materials on the  research problem; the  selection 
of theoretical substantiation of the content, forms, methods, means of forming the motivation of senior 
pupils in the process of application of ICT;

— empirical: observation, testing, questioning, studying and generalization of  modern pedagogical 
experience in order to  substantiate the  effectiveness of  tested content, forms, methods and means 
of forming motivation of senior pupils in the process of ICT application.

The methodical recommendations developed and tested in the process of experimental work demonstrate 
the following possibilities of the use of ICT as a means of development of students’ motivation: formation 
of  cognitive motivation, excitation of  interest in the  study of  an object; development of  visual thinking; 
formation of  the ability to  create, apply and transform patterns and schemes for solving educational 
and cognitive tasks; organization of independent search cognitive and research activity of students, their 
activity on independent use of ICT for the search and learning of educational information; implementation 
of differentiated control, self-control and correction of mathematical knowledge and skills of students.
As a result of  an experimental study with a sufficient degree of  probability, confirmed by a statistical 
evaluation of the results, it is found that the implementation of the identified in the study of organizational 
and pedagogical conditions and methods of using ICT as a means of activating cognitive activity of students 
contributes to a significant increase in the level of motivation students in the study of mathematics.

Key words: information and communication technologies, motive, motivation, formation of motivation.
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