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Розглянуто основні підходи до формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності, запропо-
новано підхід поетапного формування інтересу студентів до навчально-пізнавальної діяльності під 
час вивчення фундаментальних дисциплін.  
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Вступ 

oîñòàí îâêà CðîKëåìè 

Збільшення навчального навантаження, інформації, яку потрібно засвоїти студентам вищих навча-
льних закладів при зменшенні кількості навчальних годин спричиняє деякою мірою формалізм та по-
верховість у навчанні, нерозуміння студентами взаємозв’язку навчальних дисциплін у структурі їх 
вивчення Це приводить до зниження мотивації до навчально-пізнавальної діяльності і погіршення 
знань студентів. Крім того, спостереження і результати анкетування студентів на початку першого 
року навчання у ВНЗ підтвердили той факт, що на цьому етапі вони ще не переконані у необхідності 
математичних та інших фундаментальних знань в їхній майбутній професійній діяльності [1]. Тому 
проблема формування мотивації студентів до вивчення фундаментальних наук є основною проблемою 
навчального процесу, зокрема на перших курсах навчання. 

`íàë³ƒ îñòàíí³. äîñë³ä›åíü ³ C3Kë³êàö ³L 

Проблему фундаменталізації освіти досліджували С. Семеріков С., М. Ковтонюк, А. Субетто,  
С. Казанцев, П. Сікорський, та ін. Одні автори розуміють під фундаменталізацією поглиблену підго-
товку по певному напрямку — «освіта вглиб» (традиційна університетська система освіти). Інші 
тлумачать фундаменталізацію як всебічну гуманітарну і природничонаукову освіту на основі оволо-
діння фундаментальними знаннями — «освіта вшир». Інноваційні технології педагогіки досліджува-
ли О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, вчені проводили паралель по-
нять нового у педагогіці з поняттями корисне. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у педаго-
гіці — це не «лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або 
ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які 
несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в ході зміни умов і ситуацій ефективно розв'язувати 
завдання виховання та освіти» [2]. Тема мотивації у педагогіці та психології є однією з фундамента-
льних проблем сьогоднішньої науки, оскільки саме мотивація є запорукою і причиною діяльності. 
Серед сучасних науковців, які займаються вивченням проблем мотиваційної сфери та закономірнос-
тей її формування у студентському віці, слід відмітити дослідження В. Галузяка, Г. Кашканової, 
В. Клачка, І. Жадан, І. Зарубінської, К. Кальницької та багатьох інших. Цій темі приділено достатньо 
уваги, однак аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що на сьогодніш-
ній день існують паралельні, а можливо й діалектично протилежні точки зору до визначення понять, 
що стосуються проблеми мотивації та основних мотиваційних категорій. А тому проблема мотивації 
і, зокрема, мотивації студентів до навчально-пізнавальної діяльності в процесі їх фундаментальної 
підготовки, виступає основною проблемою досліджень у галузі педагогіки та психології навчання, і 
є базовим дослідженням усієї дидактичної системи.  

Тому метою статті є виконання дефінітивного аналізу мотиваційних понять, розкриття суті фун-
даментальної підготовки студентів, дослідження різних підходів до формування мотивації, створення 
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експериментального варіанта формування інтересу студентів до навчально-пізнавальної діяльності. 

Результати дослідження 

Проведемо дефінітивний аналіз понять мотиваційної сфери. Мотив — комплекс стимуляторів, 
інтегрованих з потребами особистості, який спонукає особистість до діяльності, має дві складові: 
статичну (як сталу характеристику) і динамічну (зосереджену на діяльнісній функції мотиву). Мо-
тивація — інтегрований комплекс, система взаємопов’язаних і підпорядкованих мотивів діяльнос-
ті особистості. Мотиваційна сфера — частина психіки людини, в якій відбувається формування 
мотивації. Мотивування — процес активізації внутрішніх спонукальних сил поведінки особистос-
ті, результатом чого є утворення мотивів [3]. Під навчально-пізнальною діяльністю студентів ро-
зуміється процес пошуку та здобуття знань студентами, результатом чого є формування в них 
умінь, знань і навичок [4]. Фундаментальні знання — це найстабільніші та універсальні загально-
теоретичні знання, зміст яких відзначається максимальною узагальненістю, структурованістю, 
розкриває та визначає розмаїття внутрішніх та зовнішніх зв’язків даних. Фундаментальна підгото-
вка фахівців передбачає засвоєння таких знань та методів їх здобуття. У процесі фундаментальної 
підготовки майбутніх фахівців величезну роль відіграють психолого-педагогічні умови, що ство-
рює викладач у процесі навчання, оскільки завдяки цим створеним умовам у студентів будуть фо-
рмуватися новоутворення (зацікавленість навчальним процесом, інтерес до пошуку роботи, моти-
ви навчання). Вирішальним фактором у процесі фундаментальної підготовки студентів є наявність 
сформованих інтересу та мотиву до навчання, адже саме ці психологічні утворення впливають на 
результати (якість) всієї навчально-пізнавальної діяльності. 

Сила мотиву визначається інтенсивністю та потужністю мотиваційного збудження. Фізіологи 
вважають, що воно залежить від гіпоталамуса, який приходить у стан збудження під впливом пев-
них речовин в організмі людини. Формування мотивації будь-якої діяльності, і зокрема, навчаль-
но-пізнавальної, не є одностороннім процесом. В ньому бере участь як особа або декілька осіб, що 
активно впливають на емоційно-вольову підструктуру особистості, так і власне носій цієї підстру-
ктури. Тобто, фундаментальною в цьому процесі є «чутливість» людини. Оноре де Бальзак писав: 
«Існують ніжні натури: чужі думки заглиблюються в них і роблять знищення; є також натури, по-
тужно озброєні, черепи з мідною бронею; воля інших плющиться об них, падає як куля, відбита 
від стіни; є іще одні натури, в’ялі та крихкотілі, чужі ідеї вгрузають в них як ядра, що потрапили в 
м’який ґрунт редутів» [5].  

Для формування мотивації має величезне значення розвиток інтелекту. Легкість формування 
мотиву спостерігається, з одного боку, у людей з низьким рівнем інтелекту, з іншого боку у людей 
високої духовної культури. Існує так званий оптимум мотивації Він забезпечує найкращу якість 
виконання роботи. Ця залежність відома під назвою закону Йєркса-Додсона і означає, що у випад-
ку складного завдання оптимум досягається за слабкої мотивації, тоді як легкому завданню відпо-
відає сильна мотивація [6]. Викладач як керівник навчального процесу визначає оптимум зовніш-
ніх стимулів та чинників, які необхідні для формування мотивації. 

Процес формування мотиву, як власне і саме поняття мотиву, визначено у педагогіці та психо-
логії неоднозначно. І. Ільїн наводить декілька підходів до процесу утворення мотиву: структурно-
психологічний підхід, біологізований (морфо-функціональний), гештальт-підхід [6]. 
Структурно-психологічний підхід, за В. Ковальовим, можна подати такою схемою: виникнення 

потреби → усвідомлення → «зустріч» потреби зі стимулом → трансформування потреби в стимул 
і його усвідомлення [7]. 

Синонімічну думку висловлює Я. Крушельницька [8], яка підкреслює, що мотиви формуються 
поетапно. 
Перший етап характеризується усвідомленням спонукання, яке містить усвідомлення його 

предметного змісту, способів дії і результату. Усвідомлене спонукання виступає мотиваційною 
одиницею, якою можуть бути потреба, схильність, бажання. Другим етапом є прийняття мотиву. 
Щоб усвідомлене спонукання перетворилося на особистісний мотив, воно має бути внутрішньо 
прийняте людиною, тобто співвіднесене з ієрархією особистісних цінностей. Третій етап пов’яза-
ний з реалізацією мотиву, на якому його спонукальна функція поєднується з функцією задоволен-
ня потреби. Якщо неможливо реалізувати прийнятий мотив, то у працівника виникає фрустрація. 
Фрустрація — це психічний стан людини, викликаний об’єктивно непереборними (або 
суб’єктивно так сприйнятими) труднощами виконання завдання, досягнення мети. Наслідком цьо-
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го може бути зниження самооцінки і рівня домагань. На четвертому етапі мотив закріплюється в 
характері людини, перетворюється на властивість особистості, тобто на потенційні спонукання. 
Кінцевим етапом у розвитку мотивів є актуалізація потенційних спонукань, тобто відповідний 
вияв їх як рис особистості в умовах внутрішньої або зовнішньої необхідності. Стосовно мотива-
ційної сфери такими рисами є мотив досягнення успіхів і мотив уникнення невдач. Прихильником 
біологізованого (морфо-функціонального) підходу є Д. Колесов. Формування збудження, що на-
правлене на задоволення потреб, проходить низку стадій (так званих зон): збудження потреби 
спочатку потрапляє в зону еталонів потреб, де переключається з однієї потреби на іншу, таким 
чином відбувається задоволення однієї потреби за рахунок іншої, далі — зона представництва 
потреб, наступна стадія — зона опрацювання збудження потреби, в якій збудження потреби двічі 
конкретизується, тобто ніби прив’язується до реальності і узгоджується з нею, тут, вважають, і 
відбувається процес формування мотиву; наступними зонами є формування програми дії та зона 
підкріплення [6, с. 73]. 

В межах гештальт-підходу виділено шість фаз актуалізації та задоволення потреби при взає-
модії людини з зовнішнім середовищем: відчуття стимулу — його усвідомлення — збудження — 
початок дії — контакт з об’єктом — відступ (повернення у попередній стан) [6, с. 74]. І. Ільїн за-
уважує, що ці фази можуть чітко диференціюватися або накладатися одна на одну. 

Автори вважають, що формування мотиву та його стадіальність певною мірою залежать від кі-
лькості та структури стимулів, які впливають на особистість. Також у процесі формування мотиву 
велике значення має сам індивід, у якого формується мотив.  

Фундаментом створення позитивної мотивації є інтерес, формування мотиву та його стадіальність 
певною мірою залежать від кількості та структури стимулів, які впливають на особистість [6, c. 27]. 

Серед багатьох факторів, які впливають на мотивацію діяльності, психологами та педагогами — 
дослідниками цієї проблеми — виділено також інтерес як один із важливих поштовхів до діяльно-
сті. Для навчальної діяльності важливим є високий рівень пізнавальних мотивів (інтересів). 

Інтерес змушує, спонукає особистість знаходити шляхи і способи задоволення внутрішньої пот-
реби. Як зазначає С. Парфілова, «найважливішим мотивом, який постійно спонукає людину до по-
шуку істини, є пізнавальний інтерес» [9, с. 81]. Отже, важливим фактором для формування мотивації 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності є інтерес. На противагу теорії про формування інте-
ресу як психологічного утворення в процесі навчально-пізнавальної діяльності (О. Леонтьєва) існує 
точка зору (Б. Уілкерсон) про використання вже існуючих інтересів (пізнавальних мотивів) у студе-
нтів [10]. Такий підхід можливий у випадку, коли перед початком вивчення дисципліни чи розділу, 
проводиться певне дослідження з метою виявити інтереси та нахили студентів. Схематично запро-
понований підхід формування інтересу показано на рисунку 1. 

1. Заволодіння увагою. Увага студентів 
може привертатися найсильнішим подраз-
ником, який діє в даний момент, тому пе-
дагог повинен надавати сили своїм подраз-
никам, щоб вони могли перекрити усі ная-
вні подразники. Це може відбуватися різ-
ними шляхами, починаючи від поставлено-
го студентам запитання, яке несе в собі 
«елемент проблемної ситуації», до перег-
ляду слайдів чи фільму. «Сьогодні наше 
заняття присвячено темі обчислення гра-

ниць за правилом Лопіталя, — розпочинає заняття викладач, — однак справжній автор цього пра-
вила не Лопіталь». Таким чином відбувається переключення уваги студентів на предмет заняття. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. П’ятиетапний підхід Б. Уілкенсона до створення інтересу 

Інтерес 

     5. Задовольнити потребу 

  4. Вказати на реальну потребу 

  3. Зачепити усвідомлену потребу 

 2. Викликати зацікавлення 

      1. Заволодіти увагою 

2. Потрібно викликати зацікавлення. Для того, щоб протягом тривалого часу увага студентів 
була зосереджена на певному предметі, для того, щоб вони слідкували за думкою викладача, слід 
застосовувати зовнішні подразники, які діють безпосередньо на органи зору, слуху, зачіпають 
емоції, використовувати подразники, які б заінтригували студентів. На цьому етапі можна розпо-
вісти про проблемну ситуацію, певний парадокс, який, наприклад, міг виникнути в історії науки. 
Наприклад, при вивченні розділу «Теорія ймовірностей» студентам доцільно повідомити, що інтуї-
тивне сприйняття можливості подій може суперечити теорії ймовірності. Адже, як не дивно, ймо-
вірність бажаного результату за випадковості події не залежить від попередніх результатів. Зокре-
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ма, Ви кидаєте монетку, і Вам випадає 10 поспіль решка. Здається, що вже наступного разу напев-
но випаде орел. Постановка питання: яка ймовірность того, що випаде орел? Відповідь: ймовір-
ність випадання орла, як і раніше, 50 %. 

3. Зачепити усвідомлену потребу. Цей етап формування інтересу полягає в тому, що виклада-
чеві не потрібно формувати інтереси студентів, викликати їх штучно, потрібно всього лише вико-
ристати ті інтереси, які вже сформувалися до цього часу, адже певною мірою, з одного боку, ви-
кладач досягнув утворення деякого інтересу, а з іншого, студент заходить в аудиторію вже з інте-
ресами та певними мотивами.  

Важливо показати студентам розв’язання важливої для них проблеми за допомогою математи-
чного апарату Яскравим прикладом використання математичного апарату в астрономії є розраху-
нки шляху та розмірів астероїду, що пролітав над землею 15 лютого 2013 року. За допомогою сво-
їх спостережень, науковці змогли точно розрахувати майбутній та минулий шлях астероїда і пе-
редбачити його подальший маршрут (рис. 2).  

 
Рис. 2. Схематичне зображення розрахунків руху астероїда 

 

Такого типу повідомлення студенти можуть готувати самостійно і робити власні доповіді в ле-
кціях, семінарських практичних заняттях, конференціях.  

4. Вказати на реальну потребу. На цьому етапі потрібно показати, що матеріал, який пропону-
ється для вивчення, дійсно важливий і безпосередньо пов’язаний з потребою студента. Результа-
том цього етапу має бути внутрішнє усвідомлення студентом того, що запропонована інформаціє є 
саме тією, яка йому потрібна. Викладання матеріалу має передувати усвідомлення студентами 
його необхідності, тобто на цьому етапі викладач має допомогти студентам усвідомити свою пот-
ребу в отримуваній інформації. Б. Уілкенсон зауважує афористично: «Створення потреби в пі-
знанні — те саме, що наживка на гачку» [10, с. 233]. На цьому етапі можна показати студентам, де 
буде застосовано вивчений матеріал, де практично застосовується цей матеріал. 

Доцільно при вивчення розділу «Диференціальні рівняння» показати студентам можливість за-
стосування диференціальних рівнянь в економіці. Нехай ( )p t  — ціна, наприклад, на фрукти, 
dp dt  — тенденція формування ціни. Тоді, як попит так і пропозиція будуть функціями введених 
величин. Як показує практика, ці функції можуть бути різними. Часто попит q і пропозиція S за-
даються лінійними залежностями: 

 
4 2 3
44 2 1.

q p p
S p p

9;′= − +
′= + −

  (1) 

Для того, щоб попит відповідав пропозиції необхідно ( )p S=   

 4 2 39 44 2 1,p p p p′ ′− + = + −   

звідки 
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Припустимо, що в момент t = 0  1кг фруктів коштував ( )0 1p =  у. од. Тоді 1 = c – 10, c = – 9. Отже, 

 
1

109 1
t

p e= − + 0.   

Це закон зміни ціни, щоб між попитом і пропозицією була рівновага. 
5. Задовольнити реальну потребу. Після усвідомлення студентами реальної потреби в пізнанні 

викладач дає потрібну для них інформацію, щоб її задовольнити.  
Вказаний підхід дозволяє показати важливість конкретної дисципліни для подальшої фундамен-

тальної підготовки. Усвідомлення студентами важливості тієї чи іншої дисципліни для подальшо-
го навчання вказує на утворення мотиву до навчально-пізнавальної діяльності. 

Доказом позитивного результату впливу запропонованого підходу до формування мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі їх фундаментальної підготовки є результати 
анкетування студентів ІнРТЗП ВНТУ наприкінці першого курсу навчання. 

96 % студентів, що взяли участь в анкетуванні, усвідомлюють взаємозв’язок математичних ди-
сциплін з іншими навчальними дисциплінами, розуміють важливість її вивчення для подальшої 
професійної діяльності. Порівняльну характеристику результатів зображено на діаграмі (рис.3). 
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навчальних дисциплін

Рис. 3. Порівняльна характеристика одержаних результатів 

Формування ставлення у студентів до навчальних дисциплін базується на сформованій мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності (сюди можна віднести професійний, навчально-пізнавальний моти-
ви, мотив досягнення успіху). Воно зумовлено: важливістю предмета; інтересом до певної галузі знань 
і до певного предмета як її частини; якістю викладання; мірою важкості оволодіння цим предметом, 
виходячи із власних здібностей; стосунками з викладачем предмета; авторитетністю викладача.  

Висновки 
Отже, у психології існує декілька підходів до формування мотиву: структурно-психологічний під-

хід, біологізований (морфо-функціональний), гештальт-підхід, кожен з яких є науково обґрунтованим. 
На думку авторів, процес формування мотиву синтезує в собі перераховані підходи, а найважливіши-
ми факторами в цьому процесі є сам індивід, у якого формується мотив (при цьому такі психологічні 
особливості студента, як комфортність, навіюваність відіграють суттєву роль), і авторитет викладача, 
який є необхідною умовою для здійснення впливу на мотиваційну сферу особистості. Якщо після зов-
нішнього впливу на індивіда у нього з’явилося бажання до здійснення певної діяльності і почалося 
активне її здійснення, то вважаємо, що в мотиваційній сфері особистості активізувався новий мотив. 

Запропонований підхід формування інтересу та мотивації до навчально-пізнавальної діяльності 
студентів у процесі їх фундаментальної підготовки є дієвим, що підтвердили отримані результати 
анкетування. 
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