
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. 

Лук’янова Ольга Іванівна 

Україна, м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет 

 

Актуальність управління процесом формування позитивної мотивації до навчання 

студентів вищої школи обумовлена необхідністю підвищення якості навчання майбутніх 

фахівців. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті наголошено, що 

головною метою вітчизняної системи освіти є формування покоління, яке прагне до набуття 

знань, здатне навчатися протягом життя, опановувати й збагачувати суспільні цінності. У 

період реформування освіти роль викладача в навчально-виховному процесі  вишу має бути 

переосмислена кожним педагогом.. Сьогодні принципово важливо підтримувати 

усвідомлення  студентами власних інтересів, здібностей, ціннісних орієнтацій. Допомогти 

студентові самовизначитися – означає сформувати в нього внутрішню готовність і потребу 

самостійно, усвідомлено й добровільно визначати, коректувати, обирати шляхи реалізації 

перспектив свого розвитку: особистісного, життєвого, професійного. Одним із головних 

напрямків успішної організації вищеназваного  процесу є формування в  студентів стійкої 

позитивної мотивації до навчання.  

Мета роботи -  узагальнити управлінські аспекти процесу формування позитивної 

мотивації до навчання у студентів вищого технічного закладу. 

Мотивація створює особливий стан функціональної системи - передпускову 

інтеграцію, що забезпечує готовність організму до виконання відповідної діяльності. Під її 

впливом відбувається порушення (підвищення) тонусу симпатичної нервової системи, у 

результаті чого уловлюються вегетативні реакції і зростає власне пошукова активність 

організму людини. Крім того, виникають суб'єктивні емоційні переживання, що мають 

переважно негативний відтінок доти, поки не буде задоволена відповідна потреба. Усе 

перераховане створює умови для оптимального досягнення бажаного. 

Хоча теорія мотивації в психологічній науці є дуже розгалуженою і включає досить 

багато концепцій, але ця сукупність поглядів та формулювань, на думку В. Ковальова в 

цілому може бути зіставлена з двома теоріями: в межах першої групи концепцій 

мотиваційна сфера трактується як вроджена форма виявлення спонукальних причин дій 

людини, яка розглядається тут як здебільшого біологічна істота, ключовими чинниками 

поведінки котрої є мотиви, що знаходяться поза контролем свідомості; 



друга група теорій мотивації базується на тезі заперечення первісної заданості 

мотивів поведінки, що тлумачаться як породження соціального життя особистості [3,с.7]. 

Психологами відзначено три основних етапи у процесі формування мотивації до 

навчання студентів:  мотиваційний; цілепокладаючий; операціональний (виконавчий), 

кожен із яких виконує свої функції у взаємозв'язку з іншими [1,с.205]. 

На першому етапі формуються психологічні причини (спонукальні засади) тобто 

мотиви. Виникнення мотиву звичайно опосередковується потребами особистості та 

необхідністю їх задоволення. Відзначимо, що мотив не є потреба, а лише обґрунтування 

рішення діяти щодо її задоволення на рівні свідомості, після чого — прагнення до цілі у 

вибраному напрямі; інакше кажучи, мотив — це усвідомлене прагнення діяти для 

задоволення потреб, інтересів та інших спонукальних стимулів.  

Безпосередньою причиною виникнення мотиву звичайно виступає привід — 

об'єктивний чинник (випадок, обставина). Приводи можуть бути типовими чи нетиповими, 

суттєвими чи незначними. Більш загальним щодо приводу є поняття «стимул», тобто 

зовнішня необхідність, що є безпосередньо активізуючою ланкою навчального процесу і 

посилює спонукання до дії. Саме вона  безпосередньо формує навчальну мотивацію 

особистості. 

На другому етапі формування мотивації студентів до навчання — цілепокладанні — 

різноманітні спонуки і почуття особистості оформляються у свідомості суб'єкта у вигляді 

ідеальних прагнень до певної мети. Мета — форма реалізації мотиву, яка втілюється у діях і 

результатах; взаємозв'язок мотивів і цілей дій — основа змісту зазначеного етапу, що 

завершується прийняттям рішення діяти. Прийняття рішення — психологічний процес 

вибору найбільш бажаного варіанту поведінки; воно безпосередньо зв'язане з вибірковістю 

поведінки.  

Вважаємо, що структура процесу прийняття рішення може бути представлена 

наступними етапами: 

 1) підготовчий — переробка інформації і осмислення варіантів наступних дій 

(бездіяльності), можливих наслідків;  

 2) основний — вибір одного, найбільш прийнятного варіанту дій; 

 3) контрольний — оцінка рішення із позицій необхідності і доцільності, його 

можлива корекція, зміна спрямованості наступних дій і прийняття нового рішення; 

4) заключний (операціональний) — реалізація прийнятого рішення.  

На операціональному (виконавчему) етапі формування у студентів мотивації до 

навчання слід говорити про наявність суб'єктивної причини щодо відношення до 

навчального процесу  у технічному виші, яка об'єктивно існує і соціально обумовлена.  



Таким чином, представлені матеріали демонструють систему роботи викладачів 

психолого-педагогічних спеціальностей вищого технічного навчального закладу з 

формування позитивної мотивації до навчання у студентів, доповнюють теорію навчання 

науковим обґрунтуванням досліджуваної проблеми, уточнюють змістову й процесуальну 

основи формування мотивації до навчання студентської молоді. 

 

Література: 

1. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / О.В. Скрипаченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с. 

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы/ Е.П. Ильин. - СПБ.: Питер, 2000. - 512 с.  

3. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности/ В.И. Ковалев. - М.: Наука, 1988. -192 с. 

 

 


