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Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, 

загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які визначатимуть темпи і 

рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного прогресу. 

Першочерговим є формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний 

розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Освіта має стати 

могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, 

відтворення продуктивних сил України. 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної вищої освіти є 

побудова такого процесу навчання, який міг би бути основою формування 

мотиваційної сфери студентів. 

У зв’язку з цим виникають суперечності між існуючим станом мотивації 

навчання у студентів ВНЗ і сучасними вимогами до їх навчальної діяльності. 

Формування повноцінної особистості студента має важливе практичне 

значення. Це підкреслюється працями низки науковців, які займаються даною 

проблемою. Формування особистості людини відбувається впродовж усього її 

життя. Разом з тим у вищій школі закладаються її основні особисті якості як 

фахівця, що необхідні для подальшої професійної діяльності. До числа 

найважливіших якостей особистості сучасного фахівця можна віднести 

ініціативу та відповідальність, спрямованість до новаторських дій, потреба у 

постійному оновленні своїх знань тощо. 

Під час навчання у ВНЗ студент зустрічається з низкою проблем, в 

першу чергу, пов’язаних з адаптацією до нової дидактичної ситуації, що 

принципово відрізняється від шкільної формами та методами організації 

навчального процесу. Такий підхід та пов’язані з нею труднощі створюють 

свого роду дидактичний бар’єр, який повинен бути подоланий. З цього слідує, 

що у розвитку особистості майбутнього фахівця важливе значення має 



формування позитивних мотивів та дійсних цілей, оскільки мотиви та цілі є 

важливими детермінантами діяльності. 

Структура мотивів студента, сформована під час навчання, стає 

стержнем особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток позитивних 

навчальних мотивів – невід’ємна складова частина виховання особистості 

студента. 

Останніми роками в психологічній та науковій літературі питанням 

мотивації навчальної діяльності приділяється особлива увага. Це не випадково, 

оскільки питання про мотиви - це по суті питання про якість навчальної 

діяльності. Переважання зовнішніх, утилітарних мотивів веде до того, що 

навчання набуває формального характеру, при цьому відсутні творчий підхід, 

самостійна постановка навчальних цілей. Відомо, що саме негативне або 

байдуже відношення до студента може бути причиною його низької успішності 

або неуспішності. 

Діагностика та корекція мотивації навчання як основа вирішення 

проблеми мотивації навчання є нагальним завданням психологів - фахівців у 

сфері народної освіти. Проблема полягає в тому, щоб знайти такі методи 

педагогічного впливу, які не тільки найкращим чином мотивували б дану 

особистість, а й сприяли б максимальному її розвитку, становленню та 

реалізації. 

Вчені довели, що мотивація є одним із провідних факторів успішного 

навчання. Але його особливості і його дієвість відрізняються на різних етапах 

навчального процесу, через які проходить студент. Від першого до останнього 

курсу змінюється і сама навчально-професійна діяльність, і її мотивація. 

Специфічним для студентів-першокурсників у вищому навчальному закладі 

вважається процес їх адаптації до нової ситуації в цілому і до навчальної 

діяльності, зокрема. 

Тому мотивація зводиться до з’ясування студентами, що їм приходиться 

до душі в особистому житті або навчанні, майбутній діяльності або кар’єрі та 

використання отриманих ними знань для самоспонукання до дії. 



Анотація. Розглядається мотивація навчальної діяльності студентів. 

З’ясовано, що мотивація є одним із провідних факторів успішного навчання, 

але його особливості та дієвість відрізняються на різних етапах навчального 

процесу, через які проходить студент. 
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