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 Досліджуючи нові тенденції професійно зорієнтованого навчання 

студентів необхідно відмітити, що навчання у вищій школі відбувається під 

впливом стимулів, бажань і мотивів, які спонукають студента до дії та 

утворюють мотиваційну сферу. Саме з їх дією пов'язані досягнення мети й 

успіхів у навчанні. Навчальний процес як спосіб студентської діяльності - це 

професійна освіта, розвиток уміння приймати самостійні рішення, виховання 

особистості, тому він має бути зорієнтованим не тільки на засвоєння знань, а й 

на розвиток особистості і, передусім, на вивчення і врахування її мотиваційної 

сфери [2]. 

Мотиваційна сфера навчання - складне ієрархічне утворення, котре 

містить у собі як безпосередньо діючі мотиви, так і осмислені дії, що виходять 

із відповідних форм, принципів та суспільних ідеалів. Ось чому мотиви 

розрізняють за змістом, ступенем усвідомлення, а також і за своїм місцем та 

значенням у цій ієрархічній структурі, котра формує та активізує потребу 

студентів у придбанні та засвоєнні знань [2; 10]. 



Мотив за своєю природою є суб’єктивним явищем, яке здійснює 

взаємозв’язок між стимулом та актами поведінки. Мотив завжди є компонентом 

індивідуального осмислення і виконує регулятивну функцію діяльності 

студента. Регуляція починається з того, що студент усвідомлює для себе ціль 

здобуття вищої освіти, визначає програму дій. Якщо брати до уваги ситуацію у 

вищих навчальних закладах, то соціальні фактори мотивації займають у 

студентів перше місце в ієрархії мотивів здобуття вищої освіти. На першому 

місці стоїть соціальний мотив "отримати спеціальність", а на другому - 

"забезпечити своє життя за допомогою своєї спеціальності" [4]: сюди входить 

мотив успішного працевлаштування за своєю спеціальністю. Тому викладачами 

створюються такі умови, за яких можна зацікавити студентів (підбір матеріалу, 

пов’язаного з майбутньою спеціальністю студентів тощо). 

На наш погляд, найбільш оптимальним напрямом підвищення 

ефективності професійного навчання має стати створення таких психолого-

педагогічних умов, за яких студент у навчальному процесі займає активну 

позицію, стає суб’єктом пізнавальної діяльності. Спираючись на принцип 

детермінізму (зовнішні причини діють через внутрішні умови), можна виділити 

такі суб’єктивні фактори, що впливають на ефективність та активізацію 

навчання: попередній досвід студента, вид та рівень мотивації, система 

стосунків особистості зі світом та з іншими людьми, спосіб діяльності. При 

цьому система потреб і мотивів визначає напрям і рівень активності людини, 

своєрідність її особистості, бо саме потреби і мотиви змушують людину 

ставити завдання і зосереджуватись на їхньому розвиванні. З іншого боку, 

мотиви пізнавальної діяльності, що визначають її сенс для суб’єкта, - 

багатовекторні, оскільки відзеркалюють різноманітність ситуацій, в яких 

відбувається ця діяльність. Так, А.Вербицький [3] виділяє дві великі групи 

мотивів, що обумовлюють пізнавальну діяльність: це -мотиви досягнення та 

пізнавальні мотиви. Пізнавальна діяльність, зумовлена мотивами першої групи, 

є засобом досягнення мети, котра лежить поза самою пізнавальною діяльністю 

(соціальні мотиви, зовнішні мотиви). Пізнавальна діяльність, що її зумовили 



мотиви другої групи, є метою. Це означає, що студент прагне до виконання 

діяльності, а не до її результатів (внутрішні, пізнавальні мотиви). 

Мотивація досягнення формує інтерес до прагматичного результату 

пізнавальних зусиль (гарна оцінка на іспитах, високий рейтинг, отримання 

стипендії). Д.Аткінсон [11] зазначає, що основу мотивації досягнення складає 

прагнення успіху й уникання невдачі. Загальна сила прагнення являє собою 

суму суб’єктивної вірогідності успіху (невдачі) та сили стимуляції, помножену 

на силу мотивації досягнення. Отже, якщо вірогідність досягнення низька, то 

зменшується і сила прагнення. Залежність можна виразити такою формулою: 

СП = (В + СС) * СМД [1], де  СП - сила прагнення; В - вірогідність; СС - 

сила стимуляції; СМД - сила мотивації досягнення. 

Дослідники [2; 10] виявили вплив на формування специфічних 

пізнавальних мотивів різних завдань та способів їх пред’явлення. Отже, можна 

говорити про залежність пізнавальної мотивації студентів від методики 

викладання навчального предмету та тих завдань, що використовуються на 

занятті. Незаперечно, що цікаве викладання і навчання з інтересом можна 

вважати одним із основних критеріїв цінності навчального процесу, в якому 

відбувається спільна діяльність викладача та студентів. Інтерес приводить в 

активний стан як зовнішні, так і внутрішні резерви навчального процесу. 

Інтерес, як зазначає Г.Щукіна у своїй роботі [9], в усіх його видах і на 

всіх етапах, характеризується трьома обов’язковими моментами: позитивними 

емоціями щодо діяльності; наявністю пізнавального боку цих емоцій (радість 

пізнання); наявністю безпосереднього мотиву, що йде від самої діяльності, коли 

діяльність подобається і спонукає нею займатися, незалежно від інших мотивів. 

У сучасній методиці накопичено величезний арсенал методів, 

спрямованих на формування позитивних мотивів учіння. Різні форми 

навчальної діяльності можна охарактеризувати через спілкування між 

викладачем і студентом, між студентами у процесі навчання. Засвоєння 

навчального матеріалу проходить більш ефективно і дає якісніші результати, 

якщо у студента виникають мотиви, котрі викликають бажання діяти активно, 



перемагати труднощі, впевнено просуватись до поставленої мети. Роль 

викладача не тільки правильно викладати певну дисципліну на сучасних 

методологічних основах, а також викликати ентузіазм та довести цінність того, 

що він викладає [2; 10]. 

Тільки враховуючи різноманітні фактори, котрі впливають на систему 

освіти у вищому навчальному закладі, та застосовуючи різноманітні сучасні 

підходи при викладанні дисциплін, можна досягти успішних результатів у 

навчанні та підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності. Тільки 

спільна копітка співпраця студента та викладача може здійснити їх основну 

мрію - створити високопрофесійного спеціаліста для майбутньої діяльності. 

Для забезпечення високого мотиваційного настрою студентів викладач 

повинен, насамперед, розкрити цілі вивчення предмету, показати необхідність, 

значущість опанування ним для висококваліфікованого спеціаліста суспільства. 

Одним із важливих методів роботи зі студентами є метод емоційного 

стимулювання: створення викладачем емоційно-психологічного контакту з 

аудиторією, виникнення позитивних емоцій у ставленні до навчальної 

діяльності, її змісту, форм і методів. Це, насамперед, і створення ситуації успіху 

у досягненні поставленої мети, котра являє собою створення ряду ситуацій, під 

час яких студент показує гарні результати, що призводить до виникнення у 

нього почуття впевненості у своїх силах і відчуття, що він справляється з 

поставленою метою та завданням. 

У дидактиці принцип емоційності навчання відомий ще з часів 

Я.Коменського [5]. Ніхто не заперечував його ролі у поліпшенні сприймання 

пізнавального змісту, у кращому запам’ятовуванні навчального матеріалу. 

Застосування    цього     принципу    вбачають   в    інтонацшно-виразному 

викладі змісту лектором, артистичності його спілкування зі студентською 

аудиторією - використання слова, міміки та пантоміми. Емоційність впливу 

викладу пов’язують також з демонстрацією яскравої кольорової наочності. 

На думку С.Рубінштейна,  виховання через емоційний вплив - дуже 

тонкий процес. І основне завдання полягає у тому, щоб належним чином їх 



(емоційні процеси) спрямувати і регулювати. Емоційні фактори можуть бути 

одним із мотивів поведінки, і тому питання про регулювання людської 

діяльності через управління мотиваційними й емоційними станами є дуже 

важливим [6, с.181]. Таким чином, позитивна мотивація й інтерес до 

пізнавальної діяльності відіграють значну роль у процесі формування 

особистості за допомогою навчання.  

Із практики професійно зорієнтованого навчання можна відмітити, що у 

студентів присутня яскраво виражена мотивація навчання: вони достатньо 

усвідомлюють необхідність володіння фаховими знаннями та їх використання у 

майбутній професійній діяльності. Тобто коректний підбір професійно-

орієнтованого навчального матеріалу та технічних засобів — це збільшення    

процесуальної    мотивації, котра   передбачає   високий   рівень пізнавальної 

активності. С.Л. Рубінштейн [6] вважає, що для того щоб особистість, яка 

навчається по-справжньому, включилась у роботу, потрібно, щоб завдання, 

поставлені перед нею протягом навчальної діяльності, були не тільки зрозумілі, 

але й внутрішньо прийняті нею. Тому будь-який процес навчання неможливий 

без мотивації. 

Одним із шляхів, що ведуть до підвищення зацікавленості предметом, є 

різноманітність засобів і прийомів роботи, використання активних форм 

навчання. Під час професійно зорієнтованого навчання навчальний процес 

реалізується через систему активних методів, які дають змогу значною мірою 

інтенсифікувати навчання у системі вищої школи. 

Активне навчання, — на думку П. Щербаня, — має на меті зробити 

кожного студента безпосереднім учасником навчально-виховного процесу [8, с. 

4]. А.Вербицький [3] вважає, що саме активні методи навчання є тими 

дидактичними засобами, що уможливлюють ефективну діяльність студентів, 

розвиток їхніх здібностей (activities), сприяють актуалізації, застосуванню та 

узагальненню знань й зазначає, що до "активних методів навчання належать 

насамперед навчальні ділові ігри, метод аналізу конкретних ситуацій, 



розігрування ролей, семінари-дискусії, а також форми та методи, що залучають 

студентів до практичної роботи спеціаліста — екскурсії, виїзні заняття тощо". 

Застосування активних методів навчання потребує від викладача 

обізнаності з сучасними типами освітніх технологій, умінням їх реалізовувати. 

Роль активних методів навчання у процесі педагогічної взаємодії вчені-

дослідники та педагоги-практики  визначають  по-різному: одні вбачають у них 

панацею, котра розв’язує всі проблеми навчального процесу, інші — вагомий 

додаток до системи методів навчання, а дехто — інструмент, який дозволяє 

значно урізноманітнювати досить однотипну форму пізнання навколишньої 

дійсності. 

На нашу думку, під інтерактивністю розуміється не тільки процес 

взаємного впливу об’єктів, а й спеціально організована пізнавальна діяльність, 

яка має чітко окреслену соціальну спрямованість. Отже, йдеться про соціально-

орієнтоване навчання, тож до інтерактивних можуть бути віднесені такі методи 

навчання, котрі організовують процес соціальної взаємодії, у процесі чи 

внаслідок якої в учасників виникають нові знання. Таким чином, активними 

методами є насамперед ті, за реалізації котрих кожна особистість має 

здобувати, переробляти та послуговуватися навчальною інформацією, котра 

пропонується у такій формі, що це забезпечує кращі (порівняно зі 

застосуванням традиційних методів) результати навчання. 

Активні методи навчання цікаві саме у процесі професійної освіти, 

оскільки їх застосування спрямоване, по суті, на підвищення інтелектуального 

потенціалу особистості, її соціальної активності, а такі критерії є основними  

відповідно до проблеми  професійно зорієнтованого навчання майбутніх 

спеціалістів. Вони найкраще відповідають завданням розвитку творчого 

мислення, професійній орієнтації. Суть такого навчання полягає у пошуковій 

діяльності, котра починається з постановки питань, розв’язання проблеми і 

вирішення проблемних завдань, закладених у навчальних програмах і 

підручниках, проблемному викладі та поясненні знань викладачем, 

різноманітній самостійній роботі. Тож основною метою застосування активного 



проблемного методу у професійно зорієнтованому навчанні студентів є 

спрямування навчального процесу на вироблення творчих (креативних) умінь 

та навичок майбутніх спеціалістів. 

Дискусійні активні методи можуть використовуватися з метою 

професійно зорієнтованого навчання майбутнього спеціаліста у певній системі: 

ділові ігри, семінари-дискусії, моделювання ситуацій, імітаційні вправи, аналіз 

конкретних ситуацій, тренінги. 

Семінар-дискусію    можна    організувати    як    процес    діалогічного, 

полілогічного спілкування між студентами й викладачем, студентами й 

студентами, запрошеними до дискусії тощо. У ході такого семінару набувається 

практичний досвід участі в обговореннях, розв’язанні теоретичних проблем та 

вирішенні питань, а водночас створюються сприятливі умови для формування 

професійної компетентності. 

Під час семінарів-дискусій студенти активніше працюють, оскільки у них 

з’являється відчуття зацікавленості, рівноправності під час обговорень 

проблемних питань. Специфічним психологічним фактором є спілкування з 

рівноінформованими партнерами — членами групи (на відміну від спілкування 

з різноінформованим партнером — викладачем). Звичайно, ефективність 

семінару-дискусії залежить від особистості викладача-практика, від умінь 

організувати семінар та використати у ньому сповна активні методи навчання, 

застосовуючи різноманітні прийоми: діалогічне спілкування, ігрові ситуації 

тощо. 

Важливим є також метод розвитку пізнавального інтересу, що готує 

сприйняття навчального матеріалу. Це і цікавий зміст занять, і створення 

ситуацій творчого пошуку, коли пошукові групи підбирають матеріали за 

заданою темою, а потім влаштовується дискусія. Створення ситуацій творчого 

пошуку викликає надзвичайно сильний пізнавальний інтерес. Перед такими 

групами ставляться завдання,  ЩО готують базу для подальшого навчального 

процесу. Це може бути обмін досвідом, інформацією, почерпнутою з інших 

джерел, проведення дискусії цією групою.  



Ігрові активні методи посідають чільне місце у практиці професійно 

зорієнтованого навчання студентів. Як активний метод навчання гра задіює 

практично всіх членів групи, стимулює їх до спілкування, нормативного 

відтворення того комунікативного матеріалу, котрий пропонується опрацювати 

на занятті. Актуальність, наприклад, ділової гри під час формування 

професійної компетентності студентів полягає у тому, що вона дає змогу її 

учасникам розкрити себе, навчитися займати активну позицію, випробовувати 

власне «Я» на професійну належність, удосконалювати професійну 

компетенцію. Ділова гра передбачає процес поступового переходу від 

«традиційного» навчання до нового типу навчання — знаково-контекстного, 

який відтворює предметний і соціальний контексти майбутньої професійної 

діяльності та посилює розвивальний характер навчання в умовах вищої школи. 

А.Вербицький визначає ділову гру як форму відтворення предметного та 

соціального змісту майбутньої професійної діяльності, моделювання тих систем 

стосунків, які характерні для цієї діяльності [3]. 

До неігрових активних методів навчання, що сприяють виробленню 

професійних навичок майбутніх спеціалістів, належать: аналіз конкретних 

ситуацій (case-study), імітаційні вправи, тренінги. Серед них один із найбільш 

ефективних - метод аналізу конкретних ситуацій (case-study). Дослідники [З; 7; 

8] відмічають, що його сутність у тому, що тим, хто навчається, пропонують 

осмислити життєву ситуацію, котра містить не тільки якусь практичну 

проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, котрий необхідно засвоїти під 

час розв’язання конкретної проблеми. Моделювання фахових ситуацій, яке 

мотиваційно стимулює студентів у навчанні, вирішує професійно-предметні 

завдання, проблемно-ситуативні задачі. Головна мета їх - засвоєння алгоритмів 

професійної поведінки у фахово зорієнтованих ситуаціях. 

Ми підтримуємо дослідників [1], що активні методи сприяють 

формуванню таких якостей майбутнього фахівця, котрі потрібні ринковому 

демократичному суспільству (табл.1). 

 



Таблиця 1 

Найважливіші якості фахівця 

Якості фахівця Характеристика якостей Вплив активних методів 

навчання на їх 

формування 

Здатність приймати 

рішення 

Уміння виробляти і 

приймати модель 

конкретних дій 

Зіставлення й оцінка 

переваг і недоліків різних 

ситуацій, розуміння логіки 

розвитку ситуації 

Здатність до 

навчання 

Здатність до пошуку нових 

знань, оволодіння уміннями і 

навичками 

самоорганізовувати своє 

навчання 

Постійний пошук нової 

інформації у процесі 

аналізу ситуації, особливо у  

. процесі її розвитку 

Системне мислення Здатність до цілісного 

сприйняття об’єктів в їхній 

структурно-функціональній 

виразності 

Всебічне осмислення 

ситуації 

Самостійність та 

ініціативність 

Уміння індивідуально 

виробляти й активно 

реалізовувати рішення 

Висока індивідуальна 

активність у ситуаціях 

невизначеності 

Готовність до змін і 

гнучкості 

Бажання і здатність швидко 

орієнтуватисяі у ситуації, що 

змінилася, адаптуватися до 

нових умов 

Вироблення поведінки у 

постійно змінних ситуаціях 

аналізу 

Комерційна і 

ділова орієнтація 

Установка на продуктивну 

діяльність щодо досягнення 

практичного результату 

Постійний пошук відповіді 

щодо практичного 

результату у ситуації 

Уміння працювати Здатність шукати Постійний пошук, 



з інформацією інформацію, здійснювати її 

аналіз, переводити її з однієї 

форми представлення в іншу 

виділення, класифікація, 

групування, аналіз і 

представлення інформації 

Завзятість і 

цілеспрямованість 

Уміння відстояти свою точку 

зору, перебороти протидію з 

боку партнерів 

Уміння аргументувати і 

відстоювати свою точку 

зору 

Комунікативні 

здібності 

Володіння словом і 

немовними засобами 

спілкування, вміння 

вступати у контакт 

Постійні висловлення своєї 

позиції, уміння слухати і 

розуміти співрозмовника 

Здатність до 

міжособистісних 

контактів 

Здатність справляти 

сприятливе враження на 

партнера по взаємодії 

Постійне прагнення 

справити гарне враження 

на викладача й інших 

студентів 

Проблемність 

мислення 

Здатність бачити проблеми Пошук проблеми і 

визначення її основних 

характеристик 

Конструктивність Здатність виробляти моделі 

вирішення проблем 

Пошук шляхів вирішення 

проблеми у кейсі 

Етичність Володіння етичними 

нормами і навичками 

моральної поведінки в 

умовах колективної 

взаємодії 

Постійна колективна 

взаємодія, конкуренція 

 

Як бачимо, основним прийомом професійно зорієнтованого навчання є 

моделювання тих ситуацій, які є підґрунтям для подальшого професійного 

становлення особистості студента, то ж активні методи – важливий інструмент 

навчального процесу, що сприяє підвищенню його продуктивності. Звичайно, 



за умови, якщо ці методи правильно підібрані, тобто відповідають меті, 

завданням, змісту та формам організації діяльності студентів.  
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В статье рассмотрены психолого-педагогические условия 

профессионально ориентированного обучения студентов вузов. Отмечается 

важность эмоционального стимулирования студентов. Подчеркивается, что 

активные методы обучения позволяют эффективную деятельность 



студентов и способствуют формированию у них качеств будущего 

специалиста. 

Ключевые слова: мотив, субъект, интерес, метод эмоционального 

стимулирования, активное обучение, дискуссия, деловая игра. 

The article deals with the psychological and pedagogical conditions for job-

training university students. Notes the importance of emotional incentive students. It 

is emphasized that active learning methods enable the effective engagement of 

students and promote the formation of their qualities of future specialists. 

Keywords: motif, the subject of interest, the method of emotional stimulation, 

active learning, discussion, business games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


