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Полтавський державний медичний університет, Україна 

МОТИВАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ДО УСПІШНОГО 

НАВЧАННЯ 

Мотивація до навчання є однією з найголовніших умов реалізації навчально-

виховного процесу, яка сприяє розвитку інтелектуальних здібностей та 

удосконалення особистості. В зв̕язку з цим, особливого значення набуває формування у 

здобувачів освіти внутрішнього рушійного фактору розвитку професіоналізму та 

особистості, яким виявляється професійна мотивація. 

Ключові слова: мотивація, здобувачі освіти, компетентності, результати 

навчання. 

Motivation to study is one of the most important conditions for the implementation of 

the educational process, which contributes to the development of intellectual abilities and 

personal improvement. In connection with this, the formation of the internal driving factor of 

the development of professionalism and personality in the students of education, which turns 

out to be of particular importance  professional motivation. 

Key words: motivation, education seekers, competences, learning results. 

Особливого знaчення в час перетворення в усіх сферах суспільного життя 

нaбуває вдосконaлення підготовки здобувачів вищої освіти. Прогрес новітніх 

технологій та збільшення інформаційного навантаження у кожній сфері існування є 

тенденцією сучасного життя. Чималий зовнішній фактор, який суттево впливає на 

життя людей – тотальна діджиталізація суспільства. Інтернет  вніс корективи в 

технічні, технологічні, інституційні та інші зміни в життя людства, відкривши еру 

інформаційного суспільства, тому проблема мотивації до набуття знань стала більш 

актуальною. 

Проблема мотивації поведінки діяльності та навчання здобувачів вищої освіти 

постійно викликає підвищений інтерес психологів. Від того, яке усвідомлення 

проблеми мотивації здобувача, залежить успіх діяльності в різних сферах, саме вона 

виступає першою ланкою в структурі поведінки особистості (О. М. Леонтьєв). А 

мотивація до здобування вищої освіти (бажання вчитися, стійкий інтерес до 

пізнавальної та навчальної діяльності) є основним чинником наскрізної 

компетентності – «вміння вчитися» [1]. 

Мотивація навчальної діяльності здобувачів вищої освіти належить до 

професійно -орієнтованих особистісних характеристик. Мотивація на даному етапі 

постає як певний показник, що формує критерій успішності та ефективності 

професійного становлення майбутнього лікаря. В роботах        Г. Клауса зазначено , що 

настановлення на навчання і на його наочний зміст мають найбільш стійкий вплив на 

активне засвоєння, на хід цього процесу та його успішність . Фундаментальними у 

вивченні мотивації  здобувачів освіти є роботи Б. Додонова, С. Занюк, А. Маслоу, в 

яких мотивація вважається як багатогранна система, що має різні структури підйому. 

При цьому структура сприймається як стійка єдність елементів, їх відносин і цілісності 

об'єкта [2; 3; 4]. Якщо у здобувача вищої освіти не розвинута мотивація, то неможливо 

розвинути його потенціал у навчальній діяльності. У європейському освітньому 

просторі ключовими поняттями вищої освіти є компетентності та результати навчання, 

тобто сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей 

Мотивація до навчання є однією з найголовніших умов реалізації навчально-

виховного процесу, яка сприяє розвитку інтелектуальних здібностей та удосконалення 

особистості. Саме тому формування мотивації у здобувачів вищої освіти є однією з 

головних проблем сучасної системи освіти в Україні. На підвищення мотивації 
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впливає й усвідомлення здобувачем вищої освіти змісту навчання. До підвищення 

мотивації відносять: усвідомлення навчального процесу; здобуття професійної освіти; 

розуміння своєї ролі у процесі.  

Мотив навчання ˗ це спрямованість на різні сторони навчальної діяльності. 

Таким чином, існує зв'язок різних типів ставлення здобувача освіти до навчання з 

характером його мотивації і станом навчальної діяльності. 

В словниках з психології поняття «мотив» тлумачиться як система спонукань, 

що викликає активність організму і визначає її спрямованість. Спрямованість і мету, 

що спонукають індивіда до здійснення певних дій, визначають усвідомлювані або 

неусвідомлювані психічні фактори.  

Мотив (від лат. moveo – рухаю) – рушійна сила, яка спонукає людину до певної 

дії. Мотивами таких дій є різні почуття людини, їх потреби та сприйняття, інтереси, 

усвідомлення необхідності діяти в різних ситуаціях. 

Виокремлюють п'ять типів ставлення до навчання:  

˗ негативне;  

˗ байдужне або нейтральне;  

˗ позитивне аморфне;  

˗ позитивне пізнавальне, усвідомлене;  

˗ позитивне відповідальне, особистісне.  

Професійна мотивація ‒ це фактори, процеси, які при відображенні у свідомості 

спрямовують особистість до вивчення майбутньої професійної діяльності . Внутрішній 

рушійний фактор розвитку професіоналізму та особистості виявляється професійною 

мотивацією. Саме через її високий рівень формування можливий ефективний розвиток 

професійної освіченості та культури особистості [4]. 

Ефективність навчального процесу безпосередньо пов’язана з мотивацією і 

стимулом оволодіння майбутньою професією. Основним фактором, що впливає на 

мотивацію до навчання студентів, є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, які 

в подальшому сформують фундамент професійної діяльності.  
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ФУНКЦІОНАЛ ОНЛАЙН ДОШОК MIRO І JAMBOARD І ЙОГО 

ЗАСТОСУВАННЯ В ОНЛАЙН НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ 

Covid 19 та повномасштабне російська вторгнення в Україну надзвичайно 

змінили навчання студентів медиків усього світу. Дистанційна форма навчання 

виявилась єдиним інструментом здобування і надання освіти в такий час, а тому 

питання розвитку цієї системи є нагальним. У статті розглядається функціонал 

додаткових інструментів для забезпечення ефективно функціонуючої дистанційної 

форми навчання, а саме особливості роботи онлайн дошок Miro та Google Jamboard. 

У попередніх дослідженнях зазначено перспективність розвитку дистанційної форми 

https://ukrpublic.com/aktualne/teoriji-motivatsiji-maslou-modelmotivatsiji-maslou.html
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