


 1. Мотиви та їх класифікація   

 2. Ставлення студентів до навчання та 
професійна мотивація 

 3. Прийоми мотивації та стимулювання  

 

 

 



 Мотив навчання (від фр. motif — рухаю) — 
внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує 
залучення особистості до пізнавальної 
діяльності, стимулює розумову активність. 
Мотивами можуть бути потреби й інтереси, 
прагнення й емоції, установки й ідеали.  

 З психологічного погляду мотиви є 
внутрішніми рушіями навчальної діяльності.  



 1. Соціальні - прагнення особистості шляхом навчання 
утвердити свій соціальний статус — у суспільстві, в певному 
соціальному колективі. 

 2. Спонукальні - пов'язані із впливом на свідомість певних 
чинників — вимог батьків, викладачів, колективу однолітків та 
ін. 

 3. Пізнавальні - реалізуються шляхом отримання задоволення 
від самого процесу пізнання та його результатів.  

 4. Професійно-ціннісні - прагнення людини отримати 
професійну підготовку для участі у продуктивній сфері 
діяльності.  

 5. Меркантильні: пов'язані з  
 безпосередньою матеріальною вигодою,  
 корисливістю особистості. Вони діють лише 
 вибірково. 

 



 Процес надання будь-чому найкращих, 
найзручніших умов для діяльності.  

 Під оптимізацією навчального процесу 
треба розуміти створення найбільш 
сприятливих умов — добір методів, засобів 
навчання, забезпечення належного 
середовища, морально-емоційних чинників 
тощо — для отримання бажаних результатів 
без додаткових затрат часу і фізичних 
зусиль. 

 



 1) формулювання дидактичних завдань відповідно до 
певних форм організації навчання; 

 2) добір і конкретизація змісту навчання; 
 3) добір найдоцільніших форм організації навчання; 
 4) визначення доцільних методів і засобів навчання; 
 5) забезпечення планування навчального процесу на 

конкретному занятті; 
 6) створення сприятливих умов для проходження 

навчального процесу; 
 7) забезпечення керування навчальним процесом на 

достатньому науковому рівні; 
 8) аналіз результатів навчальної діяльності з метою 

коригування у перспективі. 
 



 На сучасному етапі розвитку суспільства 
виникає проблема підвищення ефективності 
навчальної діяльності на всіх рівнях освіти.  

 Упродовж століть суспільство задовольняв 
екстенсивний (від лат. extensivus — 
розширювальний) підхід до організації 
навчання. Він передбачає досягнення 
бажаних результатів у навчанні за рахунок 
кількісних факторів.  

 



 досягнення необхідних результатів за 
рахунок якісних факторів, тобто за рахунок 
напруження розумових можливостей 
особистості.  

 Адже в процесі навчання в рамках 
екстенсивного підходу можливості  

  мозку використовуються лише на 

  15—20 відсотків.  



 Ґрунтується на потребі, яка стимулює 
пізнавальну активність, готовність до 
засвоєння знань.  

 Важливою умовою є наявність пізнавальної 
потреби і мотиву самовдосконалення, 
самореалізації та самовираження.  



Мотивація, зумовлена значущими 

соціальними прагненнями 

Вузькі 

мотиви 

Мотивація, що стосується 

тільки навчальної діяльності 



Ситуативне 

Особистісне 



Широкі пізнавальні мотиви 

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНІ МОТИВИ 

Мотиви самоосвіти 

Соціальні мотиви 





 У процесі навчання тип навчальної 
мотивації змінюється (під впливом 
самонастанов, успіхів або невдач) 

 Спершу навчально-пізнавальний 
мотив починає діяти, потім стає 
домінуючим, самостійним і, нарешті, 
усвідомлюється.  



 У практиці вищої школи важливого 
значення набуває формування професійної 
мотивації як позитивного відношення до 
майбутньої професії.  

 Якщо студент свідомо вибрав фах, вважає 
його значущим для себе і суспільства, то це 
позитивно впливає на якість його 
навчально-пізнавальної діяльності.  

 Динаміка професійної мотивації  
  має досить складний характер і 
  змінюється від курсу до курсу. 

 



 - професійна адаптація у ВНЗ - процес 
залучення особистості до професії, який 
виражається в надбанні знань, умінь, навичок, 
необхідних для майбутньої професії; 

 - дидактична адаптація - пристосування 
студентів до нової для них системи навчання.  

 - соціально-психологічна адаптація - 
пристосування до групи, стосунків у ній, 
формування особистого стилю поведінки, 
стилю взаємодії з ровесниками та викладачами. 

 



Перша фаза – психічна 

реакція організму (до 

середини першого 

семестру) 

Друга фаза – 

перебудова 

пристосовницьких 

механізмів (середина 

другого семестру) 

Третя фаза – період 

усталеної адаптації 

(кінець першого курсу) 



 Викладачам, що працюють з першокурсниками, 
необхідно дотримуватись спеціальної методики 
читання лекцій. У перші 2-3 місяці слід звертати 
увагу студентів на прийоми слухання лекції, 
запису її змісту, особливостей конспектування, 
детально роз'яснювати методику підготовки до 
семінарських і лабораторних занять. 

 



 Формування у студентів потреб і мотивів до 
пізнання іноді відбувається внаслідок 
спонукання викладача. Цей спосіб 
неефективний, оскільки будь-яка діяльність, 
що не викликає у людини професійного 
інтересу, малопродуктивна.  

 Пізнавальний інтерес до  

  предмету, який вивчається!!! 



 Ставлення студента до свого навчання у 
ВНЗ залежить насамперед від чинників 
вибору професії і ставлення до процесу 
навчання. Позитивною мотивацією 
професійного вибору студента є такі його 
прояви: 

 яскраво виражений інтерес до професії; 
 бажання в майбутньому займатися цією 

професійною діяльністю; 
 прагнення бути корисним людям і 

суспільству. 
 

http://uastudent.com/tag/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/
http://uastudent.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://uastudent.com/tag/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/


 Зумовлюють ставлення студента до 
навчання і його результати, впливають на 
організацію самостійної навчальної роботи, 
оволодіння навичками самоосвіти. 

 Реальна діяльність завжди полімотивована, 
а тому і в учінні студента потрібно розуміти 
ієрархію мотивів, їхню підпорядкованість, 
помічати головні мотиви.  

 

http://uastudent.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/


  формування професійних мотивів навчання 
студентів - вироблення в них потреби в 
опануванні професійних знань, умінь і навичок.  

 Щира захопленість викладача своїм предметом 
бездоганно діє на аудиторію. Звичайно, 
потрібно шукати ефективні шляхи комунікації зі 
студентами і під час читання лекції, і при 
проведенні семінарського заняття.  



  Для формування позитивної мотивації навчально-
професійної діяльності студент повинен стати її 
суб’єктом: 

 1)      Виявляти вільну пізнавальну активність. 

 2)      Збагачувати свій внутрішній світ. 

 3)      Орієнтуватися на своє майбутнє. 

 4)      Розвивати самооцінку та самокритичність. 

 5)      Виховувати в собі потребу втілювати в життя 
власні плани, реалізовувати потенційні можливості.  

 Не бути байдужим до свого майбутнього! 

 



 Перша -  студенти, які прагнуть опанувати знання, 
методи самостійної роботи, придбати професійні 
уміння і навички. 

 Друга - студенти, які захоплюються багатьма 
видами діяльності, але їм швидко набридає глибоко 
вникати в суть навчальних дисциплін.  

 Третя  - студенти, які виявляють цікавість тільки до 
своєї професії і відмінно навчаються з предметів, 
пов'язаних із своєю спеціальністю.  

 Четверта - студенти, які непогано вчаться, 
несистематично відвідують навчальні заняття, 
оскільки їх професійні інтереси ще не сформовані.  

 П'ята - випадкові.  



 

 Cучасна людина не обмежується 
досягненням успіху в одній царині, а 
прагне до поліуспішності, визначаючи 
пріоритети в залежності від свого віку, 

емоційного стану, уподобань, запитів часу 
та ін.   

 



 Педагогічні процеси пов’язані з взаємодією 
викладача та студентів. Слід зазначити, що 
чим більшою є питома вага взаємодії, а не 
впливу та відстороненого оцінювання, тим 
вищою буде педагогічна майстерність 
викладача.  



 Найважливіше значення для успішного 
навчання має професійна спрямованість 
студентів. Тому необхідно її формувати, 
зв’язувати навчальний матеріал із 
майбутньою професією, знайомити з 
вимогами, які вона пред’являє до особи 
майбутнього фахівця.  



   У мотивації діяльності як правило 
присутні декілька мотивів, які 
утворюють мотиваційний комплекс 
(ієрархію).  

 Людина будь-якого віку не буде 
навчатись успішно, якщо вона слабко 
розуміє заради чого вона навчається.  



Стимул довіри Стимул інтересу 
Стимул 

пріоритету 

Стимул 

важливості 

Стимул професії 
Стимул часу та 

швидкості 

Стимул 

контролю  
Стимул оцінки 

Стимул 

відповідальності 

Стимул 

посиленої 

важкості 



 Стимул довіри – полягає у привертанні учнів до спільного вирішення проблем, 
ситуацій, самостійного здобуття знань, їх обговорення, процесу викладання.  

 Стимул інтересу – надання можливості задоволення пізнавальних потреб. 
Інтерес може бути викликаний різними засобами.  

 Стимул пріоритету полягає у наданні можливості проявити себе краще за 
інших. Викликається ігровими ситуаціями, змаганнями.  

 Стимул важливості – підкреслення важливості якоїсь події, формули, теорії 
тощо. 

 Стимул професії – вказування на професійну необхідність знання. 
 Стимул часу і швидкості – обмеження дій часом. Може бути також 

скомбінований з оцінкою. Наприклад, зниження оцінки на бал у випадку 
несвоєчасного виконання завдання. 

 Стимул контролю – створення загрозливої ситуації – непередбаченість 
проведення контрольної роботи, вибору питання, білету. Систематичне 
використання такого стимулу може викликати негативне ставлення учнів. 

 Стимул оцінки – заохочення оцінкою . 
 Стимул посильної важкості – диференційований розподіл завдань для сильних 

і слабких студентів. 
 Стимул відповідальності – спонукання відповідального ставлення до навчання 

взагалі, покладання певних обов’язків на студентів. Добре поєднувати із 
стимулом довіри. 
 



Лекція із наперед запланованими помилками 

Лекція - консультація 

Лекція – візуалізація 

Лекція – прес-конференція 

Лекція – дискусія 

Лекція з розбором конкретних ситуацій 



 Метод швидкого включення, мобілізації аудиторії 
до навчання: 

 Прийоми комунікативної атаки: 

      ефектна цитата; 

      незвичайна дія; 

      розповідь казки, анекдоту, притчі; 

      особисте зацікавлення (щось близько пов’язане 
з інтересами учнів, питання до аудиторії);  

      приклад, опис ситуації з власного життя 
викладача 

 



 Активізація вольових зусиль через пояснення їм 
необхідності навчального матеріалу для 
життєдіяльності:  

      посилання на негативні наслідки незнання, 
позитивні наслідки знання; 

      посилання на несуперечливі факти та відомості; 
      посилання на авторитети в даній галузі; 
      використання аналогій та порівнянь; 
      підкреслення актуальності та практичності; 
      прийом "так, але…" (прийняття думки аудиторії з 

наступним повертанням до думки викладача); 
      прийом "бумерангу" - відповідь запитанням на 

запитання, аргументом на аргумент 
 



 Метод полягає у опосередкованому формуванні 
думки про необхідність навчання через апеляцію до 
підсвідомості : 

      періодичне повторення однієї і тієї ж думки; 

      висування вимог до бажаної реакції слухачів 
(думаю, що ви погодитеся зі мною, що…); 

      інтонаційного підкреслення важливіших моментів 
виступу; 

      автоматичне включення до певної роботи, 
динамічність викладу матеріалу, коли не дається часу 
на обмірковування їх необхідності. 

 



 Обумовлює активізацію розумової діяльності 
через створення спеціальних умов виконання 
завдань: 

      завдання на вирішення певних навчальних 
задач, ситуацій, які неможливе виконати без 
вивчення матеріалів теми; 

      стимулювання часом (обмеженість в часі, чи 
нагорода за швидкість); 

      удавана недовіра до слухачів 
(підкреслюється складність завдання та низька 
ймовірність його виконання). 
 



 Залучення студентів до будь-якого етапу 
управління процесом навчання:  

      особистісно-довірливе звертання до 
аудиторії; 

      звертання за радою до аудиторії; 

      формування почуття “ми”; 

      сумісне планування навчання (відбір змісту; 
форм та методів навчання, контролю). 

      взаємоперевірка. 

 



 Спосіб мотивації і стимулювання подальшої самостійної 
роботи, підтримки позитивного враження від заняття: 

      узагальнення основних думок, підведення підсумків, 
резюме; 

      комплімент слухачам, подяка; 
      нагнітання та кульмінації – розрядження (на кінець 

залишається найважливіше); 
      встановлення зв’язку з попередніми та наступними темами 

(включається асоціативне запам’ятовування); 
      “навчальне коло” – повторення початку заняття, але на 

більш глибокому рівні (наприклад, те ж питання, але слухачі 
самі знаходять відповідь); 

      “ефект Шахеризади”. 
 



     забезпечувати різноманітність, насиченість 
інформації, що надається; 

     постійно чергувати і дозувати інформацію, 
забезпечуючи її послідовне опрацювання учнями 
(великий обсяг – розпорошення уваги); 

     запобігати монотонності, стандартності, 
стереотипності операцій, що виконуються;  

    переключати роботу аналізаторів (слухової 
інформації на зорову), змінювати темп роботи, 
використовувати гумор для зняття втоми; 

    інтонаційне виділення найсуттєвіших аспектів 
повідомлення; 

    актуалізація (“Послухайте!”, “Це цікаво!”, 
“Запишіть, будь ласка!”, “Продовжить фразу”). 
 



 1.      Активність. Вона забезпечує різноманіття 
відчуттів, які надходять до нервової системи 
людини, а отже й повноцінність сприйняття. 
2.      Оптимальний обсяг інформації, яка 
надходить із зовнішнього і внутрішнього 
середовища.  

 3.      Використання максимальної кількості 
інформаційних каналів.  

 4.      Організація процесу сприйняття.  




