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С.Л. Євтіфєєв. Мотивація при використанні навчальних систем. Запропоновано при 
використанні  навчальних  систем  всіх  типів  застосовувати  психологічні  практики,  що 
збільшують рівень мотивації студентів щодо здобуття освіти за спеціальністю навчання.

С.Л.  Евтифеев.  Мотивация  при  использовании обучающих систем. Предложено 
при  использовании  обучающих  систем всех  типов  применять  психологические  практики,  
увеличивающие уровень мотивации студентов в получении образования по специальности 
обучения.

S.L. Evtifeev.  Motivation  for  the  use  of  instructional  systems. Suggested  the  use  of  
educational systems of all types to apply psychological practices increase the motivation level of  
students receiving education in special education.

Головний сенс вдосконалення підготовки фахівців полягає в тому, щоб на 
основі психологічного аналізу всіх сторін професійної праці і  його вимог до 
кадрів  створити  персоніфікований  навчально-виховний  процес.  Його 
особливість полягає в тому, що студент не тільки накопичує знання і набуває 
необхідні  навички,  але  й  гармонійно  розвиває  всі  компоненти  професійної 
компетентності.  При  цьому  йому  видається  реальна  можливість  у  рамках 
навчальних  систем,  безпосередньо  ввестись  в  процес  майбутньої  службової 
діяльності.

Під  терміном «знання»  тут  розуміється  стійкий комплекс  всього обсягу 
теоретичних  і  прикладних  теорем,  аксіом,  понять  і  парадигм,  що 
характеризують даний навчальний курс занять. 
Під  терміном  "навик"  слід  розуміти  високу  ступінь  стійкого  вміння, 
виникнення стереотипу в дії, що призводять до отримання бажаного результату 
на конкретному об'єкті впливу [2].

Досягти  високого  рівня  у  навчальній  діяльності  студенти  зможуть  тоді, 
коли  будуть  володіти  технологіями  самопізнання,  зможуть  інтегрувати 
об'єктивні  і  суб'єктивні  чинники  досягнення  вершин  з  метою  формування 
професійної  самостійності,  самосвідомості  (самоорганізованість,  самоосвіта, 
самоконтроль) та професійної стійкості.
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Звідси  ясно,  що  мета  освіти  на  сучасному  етапі  полягає  у  розвитку 
потенційних  можливостей  особистості  в  процесі  самоактуалізації  та 
самовираження.

Необхідно  враховувати,  що  мотиваційно-ціннісна  сфера  особистості 
(потреби,  установки,  цінності)  лежить  в  основі  пізнавальної  діяльності. 
Пояснюється це тим, що студент сам намагається визначити мету свого вчення, 
регулює  цей  процес  і  оцінює  його  успішність.  При  цьому  потреби, 
трансформовані  в  мотиви,  сприяють  формуванню  різних  рівнів  мотивації 
професійного становлення особистості в умовах ВНЗ. Усього виділяється три 
таких рівня.

Початковий (зовнішній) рівень мотивації пов'язаний з тим, що потреба у 
професійному розвитку збуджується зовнішнім соціальним або узколічностним 
мотивом (посадові обов'язки, службова кар'єра та ін.) Він обумовлює зовнішнє 
(формальне) ставлення до навчально-пізнавальної діяльності.

Основний  (внутрішній)  рівень  мотивації  досягається  тоді,  коли  потреба 
фахівця  "знаходить"  себе  в  педагогічному  предметі,  яким  є  об'єктивно 
необхідні  для  подальшої  професійної  діяльності  знання,  вміння, 
навички,професійні позиції і розвинені (адаптовані) психологічні особливості. 
Така "опредмечена потреба" стає внутрішнім мотивом професійного розвитку 
фахівця.

Вищий  (внутрішній)  рівень  мотивації  відображає  потребу  студента  в 
розвитку і  продуктивної реалізації  свого творчого потенціалу.  Його основою 
виступають  високі  претензії  фахівця  на  самореалізацію  в  навчально-
пізнавальної діяльності, яка приймається ним як вищий і головний пріоритет. 
Використання творчого потенціалу забезпечує найкраще задоволення потреби в 
самореалізації.  На  даному  рівні  мотивації  помітну  роль  відіграє  мотивація 
досягнення. Вона характеризується прагненням особистості виконати справу на 
високому  рівні  якості  скрізь,  де  є  можливість  проявити  своє  особисте 
майстерність та індивідуальні здібності.

Слід  зазначити,  що  ступінь  усвідомленості  потреби  поповнювати  свої 
знання  у  різних  людей  не  однакова.  У  студентів  часто  на  перший  план 
виступають  прагматичні  мотиви,  пов'язані  з  вирішенням  приватних, 
ситуативних  завдань.  У  цих  умовах  особливо  важливо  при  використанні 
навчальних  систем  передбачити  спеціальні  заходи  для  стимулювання 
навчальної діяльності, підтримці позитивної мотивації до навчання, створенню 
сприятливого  режиму  роботи.  Необхідно  залучити  студентів  в  самостійну 
діяльність навчання, імітуючи практику, багаторазово посилюючи можливості 
аналізу і синтезу явищ та процесів. Застосування у межах навчальних систем 
комп'ютерних тренажерів, систем дистанційного навчання і контролю знань і 
навичок дозволяє персоніфікувати навчальний процес.

Процес пізнання не мислиться без запам'ятовування, що є його істотною і 
невід'ємною  частиною.  Навчають,  в  процесі  засвоєння  нового  матеріалу 
повинні  в  обов'язковому  порядку  пройти  стадію  вільного  і  свідомого 
відтворення  матеріалу.  Це  дозволяє  закладена  в  комп'ютерну  навчальну 
програму  можливість  повторити  її  перегляд  в  умовах  високої  емоційності  і 
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мимовільної  активізації  уваги,  що  в  особливій  мірі  сприяє  створенню 
відповідних внутрішніх мотивів, дозволяють навчають вирішувати поставлені 
перед ним дидактичні завдання.

Важливим  елементом  застосування  навчальних  систем  є  змагальний, 
конкурентний  процес  у  рамках  діалогу  «навчальна  система  -  учень».  Тут 
доцільно використовувати принципи нейролінгвістичного  програмування для 
максимального  запам'ятовування  і  засвоєння  теоретичного  матеріали  і 
формування  досвіду  на  різних  рівнях.  Розглядаючи  ці  рівні  засвоєння, 
В.П. Беспалько  [1]  узагальнює  сказане  і  пропонує  "генетичну  структуру 
майстерності людини" у вигляді наступних послідовних рівнів засвоєння:

1.  Впізнавання  (при  повторному  їх  сприйнятті)  об'єктів  і  властивостей 
процесів цій галузі явищ дійсності (знання - знайомства). 

2. Репродуктивну дію (знання - копії) шляхом самостійного відтворення і 
застосування  інформації  про  раніше  засвоєної  орієнтовною  основі  для 
виконання відомого дії. 

3.  Продуктивну  дію  - діяльність  за  зразком на  деякій  множині  об'єктів 
(знання-вміння,  навички).  Той,  хто  навчається  видобуває  суб'єктивно  нову 
інформацію  в  процесі  самостійної  побудови  або  трансформації  відомої 
орієнтовної основи для виконання нової дії. 

4.  Творчу  дію,  що  виконується  на  будь-якій  множині  об'єктів  шляхом 
самостійного конструювання нової орієнтовної основи для діяльності (знання - 
трансформації), в процесі якої видобувається об'єктивно нова інформація.

Навчальні  курси  повинні  містити  в  собі  весь  комплекс  методів 
психологічної  активації  - від  конкурентної  зацікавленості  в  успішному 
навчанні, нейролінгвістичному програмуванні знань, до створення у студента 
внутрішньої і зовнішньої мотивації до навчання. Це дуже складне завдання на 
сучасному етапі,  що пов'язано з відсутністю у більшості студентів технічних 
спеціальностей  мотивації  до  навчання  в  даній  спеціальності  і  небажанням 
працювати  в  обраній  галузі.  Застосування  навчальних  систем  з  повною 
реалізацією  всього  коплексу  впливу  на  студента  дозволить  вирішити  дану 
проблему. 
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