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ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
У статті розглядається актуальна проблема удосконалення системи формування мотивації у студентів в процесі 

вивчення педагогічних дисциплін. Один з ефективних шляхів її вирішення автор бачить в роботі з розвитку досвіду 

використанняінноваційних процесів в університеті, що  припускають педагогічну підтримку студента і викладача, 

що вивчають науку в розвитку. У статті розглянуті існуючі погляди на структуру мотивації студентів до 

підвищення рівня знань та інтересу до вивчення педагогічних дисципліни.  
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Специфіка сучасної університетської освіти 

передбачає переважно універсальний і 

фундаментальний характер одержуваних знань, 

дослідження як іманентну сферу 

університетської діяльності, забезпечення 

високого рівня культури, духовності і відкритість 

взаємодії з соціальними підрозділами. Ці взяті в 

сукупності основоположні принципи 

обумовлюють нормативний характер ціннісних 

орієнтацій сучасного університету [3]. Відбір 

змісту університетської освіти повинен 

здійснюватися з урахуванням цих загальних 

методологічних принципів, забезпечуючи 

принцип функціональної повноти вищої 

професійної освіти [5]. 

Радикальні зміни в сфері вищої освіти, 

інноваційні процеси в університеті припускають 

педагогічну підтримку студента і викладача, що 

вивчають науку в розвитку. Педагогіка покликана 

обґрунтувати методологію навчальної діяльності 

студентів від її задуму до реалізації. Жодна інша 

галузь наукового знання не може вирішити це 

завдання [5]. Розвиваюча функція навчання не 

повинна розглядатися поза ним зв'язку з вмістом, 

логікою, науковістю, рівнем аргументації, якщо 

ігнорується вивчення основ наук.  

Пізнавальною у студентів ми вважаємо таку 

мотивацію, при якій невідоме для них нове 

знання збігається з метою діяльності, а мотивація 

досягнення - з мотивацією, при якій пізнавальна 

діяльність була лише засобом, що забезпечує 

становлення особистості кожного зі студентів. 

Формування пізнавальної мотивації майбутнього 

вчителя забезпечується з урахуванням наявного у 

студента досвіду пізнавальної діяльності, його 

кругозору, внутрішніх спонукань і прагнень. За 

способом використання засвоєної інформації 

розрізняють два види навчально-пізнавальної 

діяльності: репродуктивну і продуктивну. Для 

репродуктивної діяльності характерні в 

основному алгоритмічні дії, або дії по точно 

описаними правилами в добре відомих умовах. У 

процесі продуктивної діяльності студент завжди 

створює нову орієнтовну основу дій, тобто 

створює нову або суб'єктивно нову інформацію. 

Результати проведеного анкетного 

опитування майбутніх вчителів показують, що в 

основному всіх студентів по їх відношенню до 

вивчення педагогічних дисциплін умовно можна 

розділити на дві групи. Одних в більшій мірі 

цікавить педагогіка, їм подобається отримувати 

нові знання в цій галузі, вирішувати творчі, 

дослідницькі завдання, і вони, як правило, не 

ставлять собі і викладачеві питання про 

актуальність цих знань у майбутній професійній 

діяльності. В цьому випадку педагогічна 

діяльність є самодостатньою для її мотивації. 

Студенти з іншої групи знаходяться в 

протилежній ситуації: вони постійно задають 

собі і викладачеві питання про необхідність тих 

чи інших педагогічних знань для їх майбутньої 

професійної діяльності. А так як 

найпереконливіший відповідь на це питання 

студенти можуть отримати тільки в процесі 

своєї діяльності, то в даній ситуації потрібно 

коригування пізнавальної діяльності за 

допомогою внесення змін до її технологію і 

перш за все в її цілі. 

Психологами встановлено, що умовами і 

джерелами психічної активності учня є складна 

система потреб, мотивів, інтересів, бажань, 

прагнень, які виховуються під впливом 

середовища на основі наявних у людини 

вроджених якостей і задатків. Вважається, що 

мислити людина починає, коли у нього 

з'являється потреба щось зрозуміти [2]. 
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Пізнавальний мотив є одним з найбільш дієвих 

мотивів навчання. Педагогами і психологами 

доведено, що на формування особистості і її 

психічний розвиток сталий розвиток і стійке 

вплив надають знання, засновані саме на 

пізнавальних мотивах, які значно підвищують 

активність студентів у процесі навчання. 

Для стимулювання та активізації діяльності 

майбутнього вчителя, забезпечення сприятливого 

психологічного клімату викладач створює на 

заняттях і в позааудиторній роботі ситуацію 

успіху. Ситуація - це поєднання умов, які 

забезпечують успіх, а сам успіх - результат 

подібної ситуації, яку здатний організувати 

педагог [1]. Створення ситуації успіху ми 

пов'язуємо з професіоналізмом викладача, який, 

транслюючи професійно-значущі педагогічні 

знання і вміння студента і озброюючи його 

методами і прийомами самостійної роботи, 

створює сприятливий клімат для формування 

пізнавальної мотивації майбутнього вчителя. 

Як необхідну прийому створення ситуації 

успіху ми розглядаємо суб'єкт-суб'єктний 

діалогічний стиль спілкування, що сприяє 

взаємної адаптації, зацікавленості в досягненні 

успіху, особистісному зростанню учасників 

педагогічного процесу [4]. Позитивний 

емоційний вплив на студентів надають новизна 

матеріалу, яскраві барвисті кошти наочності, 

використання таких прийомів, як змагання, 

конкурс, гра і т.ін. Тут багато що залежить від 

особистості викладача. Загальний мажорний 

настрій заняття, життєрадісність, взаємна довіра, 

почуття гумору і обумовлене такими факторами 

настрій роблять студента добрішими, чуйними, і 

разом з тим він стає більш сприйнятливим, 

позитивно налаштованим до занять. 

Успішність у діяльності - сильна мотивація 

до пізнавальної самостійності і творчої 

активності студентів. Для стимулювання 

творчої активності студентів 

використовуються творчі завдання, курсові 

роботи і т.ін. Причому слід зазначити, що в 

завданнях творчого характеру студенти 

самостійно формулюють мету, визначають 

етапи рішення, вибір необхідної технології і 

т.ін. Для створення ситуації успіху 

використовують різні прийоми:створення 

позитивного психологічного клімату в групі, 

емоційного підйому в ході проведення 

лекційних і практичних занять;стимулювання 

інтелектуальної активності за допомогою 

включення студентів в різні види 

інтелектуальної і професійної діяльності; 

створення оптимістичної перспективи 

навчання; залучення студентів до 

формулювання цілей і вироблення 

рішень;включеність майбутнього вчителя в 

групові форми організації різних видів 

діяльності;аналіз життєвих ситуацій тощо[2]. 

При цьому ключове завдання викладача при 

створенні ситуації успіху - забезпечити 

атмосферу доброзичливої критики і 

об'єктивного аналізу роботи кожного студента 

членами групи на практичних заняттях. Це 

дозволяє оцінювати кожного не з точки зору 

викладача (хоча і його думка враховується), а з 

точки зору самих студентів. По суті, 

мотивуючим фактором виступає ситуація 

успіху, але через прагнення самореалізуватися, 

відзначитися, бути визнаним в студентській 

групі. Таким чином, використовуючи ситуацію 

успіху як дієвий стимул для особистісного 

досягнення, ми забезпечуємо реальну 

можливість для студента відзначитися при 

вирішенні творчих завдань різного рівня. 

Прийомами, що стимулюють пізнання і 

сумнів, найчастіше виступають оцінка якості 

питання, зауваження, опонування, виступ з 

протилежною точкою зору, прохання про 

аргументацію[5]. На основі виконання 

подібних завдань студенти формулюють 

висновки про умови, необхідні для успішного 

розвитку умінь адекватно розуміти науковий 

текст, виділяти основну ідею автора, оцінювати 

ступінь обґрунтованості суджень, тверджень. 

Засвоєнню педагогічних категорій і понять 

сприяють такі процедури: робота з поняттями 

(визначення, поділ, обмеження, узагальнення, 

формулювання запитань-понять); робота з 

судженнями (формулювання питань-суджень і 

умовиводів з даних питань); робота з 

формально-логічних законів (закон тотожності, 

закон непротиріччя, закон виключення 

третього, закон достатньої підстави); робота з 

діалектичними категоріями (зміст - обсяг, 

якість - кількість, загальна - приватна, сутність-

явище); робота з діалектичними законами 

(єдності і боротьби протилежностей, взаємо-

перехода кількісних змін у якісні, заперечення 

заперечення)[4]. Ці процедури апробуються на 

педагогічних категоріях, поняттях, законах. 

Позитивний результат дають такі прийоми: 
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1) мотивоване введення понять за допомогою 

створення проблемної життєвої ситуації або на 

основі аналізу наукових фактів; 

2) вміння педагога вибрати оптимальний 

спосіб формування поняття з урахуванням 

специфіки змісту поняття, що є у студентів 

понятійної бази, рівня їх розумового розвитку та 

життєвого досвіду; 

3) організація активної пізнавальної діяльності 

учнів на всіх етапах формування поняття; 

4) припущення етапів розвитку понять, 

«вузлових точок» їх збагачення, що необхідно 

для бачення перспективи у розвитку понять; 

5) забезпечення єдності в інтерпретації 

понять при вивченні різних предметів[3]. 

«Школа майбутнього вчителя» - основа 

позааудиторної роботи зі студентами, яка 

використовується нами для формування 

пізнавальної мотивації майбутнього вчителя. 

Лекції, семінари, дискусії, розбір конкретних 

педагогічних ситуацій, моделювання, ділові та 

інтелектуальні ігри, різноманітні форми 

дослідницької роботи в «Школі майбутнього 

вчителя» носять творчий характер. Особливий 

акцент робиться на активні методи навчання: 

частково-пошуковий, проблемний, 

дослідницький[2]. На наш погляд, «Школа 

майбутнього вчителя» має високий потенціал у 

формуванні пізнавальної мотивації 

майбутнього вчителя, так як в ній відбувається: 

чергування індивідуальної та колективної 

роботи, що сприяє самоствердженню кожного 

в атмосфері співпраці; усвідомлення процесу 

творчого пошуку і особистої участі в ньому; 

засвоєння законів проблемного навчання через 

практичну діяльність; переосмислення власних 

педагогічних поглядів, професійних позицій; 

спільний творчий пошук рішення хвилюючої 

педагогів проблеми; реалізація творчих задумів 

та інноваційних ідей; надання можливості 

зіставити свою педагогічну Я-концепцію з Я-

концепцією іншого студента або педагога. 

Важливим показником сформованості 

пізнавальної мотивації є кількість завдань, 

виконаних студентами за власним бажанням. 

При цьому якість виконаних завдань 

визначається ступенем продуктивності 

(репродуктивності), складності і глибини, а 

також неординарністю запропонованих 

рішень[1]. Багаторазова перевірка зазначених 

прийомів стимулювання дозволяє в подальшому 

стверджувати, що у відповідних навчальних 

ситуаціях ці прийоми підвищують рівень 

пізнавальної мотивації студентів на заняттях, 

поза занять, що веде до формування стійкого 

інтересу до педагогічної професії. 

Таким чином, ми ефективно вирішуємо ряд 

завдань у формуванні особистості майбутнього 

педагога, важкодосяжних в традиційному 

навчанні: добиваємося того, що в мотивації 

студентів переважають пізнавальні мотиви і 

мотиви досягнення, інтерес до професії, 

бажання сформувати соціальні вміння та 

навички взаємодії і спілкування з іншими. 
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The article deals witht heactual problem of improving the system off or ming the motivation ofs tudents in the process of studying 

pedagogical disciplines. One of the effective ways of solving this problem,  the author seesin the work on the development of 

experience inusing innovative process esat the university, suggesting the pedagogical support of a studentand a teacher whois 

studying science in development. The article examines the existing viewson the structure of students motivation to increase the 

level of know ledgeand interestin the study of pedagogical disciplines. 
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