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У статті аналізуються й розкриваються шляхи формування та підтримання 

мотивації інтенсивної навчальної діяльності студентів інженерних спеціальностей. 
Автор визначає напрями розробки дидактичних методів, форм та засобів, 
спрямованих на забезпечення потрібного рівня мотивації. 

 
 

Мотиви навчальної діяльності сти-
хійно, самі по собі не виникають, а 
потребують формування та підтримання 
в процесі самої навчальної діяльності. 

Сформована система мотивів інтен-
сифікації навчальної діяльності студен-
тів в технологіях навчання математики 
представлена на рис. 1. 

Проблемі формування професійної 
мотивації приділяється увага в роботах 
українських, російських та іноземних 
педагогів та психологів П.К.Анохіна, 
А.А.Вербицького, Б.О.Душкова, Є.П.Ільїна, 
J.W.Atkinsonа, V.H.Vroom та інших. 

Практично нерозробленими залиша-
ються дидактичні засоби формування та 
підтримки мотивації інтенсивної нав-
чальної діяльності студентів в техноло-
гіях навчання математики. 

В літературі визначені загальні кате-
горії засобів, за допомогою яких можна 
здійснювати формування та підтримку 
мотивації навчальної діяльності [1]. До 
них належать: зміст навчального мате-
ріалу; організація навчальної діяльності; 
форми навчальної діяльності; аналіз та 
оцінка результатів навчальної діяльнос-
ті; особистість та стиль педагогічної 
діяльності викладача. 

Метою нашої статті є визначення 
напрямів розробки цих дидактичних 
засобів.  

Для цього скористаємося системною 
властивістю поліізоморфізму змісту 
технологій навчання.  

Згідно з цією властивостю зміст 
розділів математики повинен бути 
ізоморфним як відповідній машинобу-
дівній галузі, так і психічним процесам і 
механізмам сприйняття та обробки 
навчальної інформації та онтогенезу 
людини. 

Використання властивості поліізо-
морфізму при розробці питань організа-
ції навчальної діяльності дає змогу 
зробити такі висновки: 

•  організація навчальної діяльності 
повинна бути ізоморфною професійній 
діяльності інженера з проектування, 
виготовлення та експлуатації технічних 
об’єктів та технологічних процесів, 
основу якої складають реальні 
проблемні ситуації; 

•  організація навчальної діяльності 
повинна бути ізоморфною онтогенезу 
людини (такій вимозі відповідає органі-
зація навчальної діяльності на основі 
теорії поетапного формування розумо-
вих дій П.Я.Гальпєріна, Н.Ф.Тализіної). 
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Рис.1. Система мотивів інтенсифікації навчальної діяльності студентів 
 в технологіях навчання математики 

Комплексні 
мотиви 

Духовні 
мотиви 

Соціальні 
мотиви 

Мотиви інтенсифікації навчальної діяльності 
студентів в технологіях навчання математики 

Безумовно-
рефлекторні мотиви 

Мотиви оволодіння майбутньою діяльністю 

Дослідницький 
(орієнтовний) 

інстинкт 

Інстинкт 
навчання 
(іпритинг) 

Інстинкт 
наслідування 

(імітація) 

Емпатія 

Домінування та 
ієрархії 

Пізнавальні 
мотиви 

Мотиви 
пізнання 

матеріальних
об’єктів, 
процесів, 
явищ 

Мотиви 
пізнання 
соціально-
економічних

явищ 

Мотиви  
само 

пізнання 

Самоак-
туалізація 

Соціальне 
визначення

Служіння 
суспільству

Спілкування

Мотиви 
пізнання 
духовних 

явищ 

Естетичні
мотиви 

Мотиви 

Мотив до 
праці 

Мотив до 
напруженої
активності 

Мотив до 
певного 
темпу 

діяльності 

Потреба до 
змін видів 
діяльності 

Мотив 
незакінченої

дії 

Мотиви 
колектив-

ного 
дисонансу 

Мотив 
мислення за
допомогою
контрфактів



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 31. – 2009. 

 

 

18 

Форми навчальної діяльності згідно 
з властивістю поліізоморфізму повинні 
бути подібними формам майбутньої 
професійної діяльності інженера. 
Складність сучасних технічних об'єктів 
та технологічних процесів визначає 
необхідність поєднання як колективної 
груупової форми діяльності інженера, 
так і індивідуальної під час застосуван-
ня як проблемних так і евристичних 
ситуацій. З цієї причини і в навчальній 
діяльності студентів необхідно врахову-
вати ці дві форми роботи. В колективній 
формі діяльності активізуються соціаль-
ні мотиви, а в індивідуальній – пізна-
вальні, духовні та комплексні мотиви. 

Оцінку навчальної діяльності, як і 
професійної діяльності, необхідно про-
водити за її результатами. При цьому на 
першому плані повинні бути результати 
діяльності, а не оцінка.  

Оцінка результатів повинна бути 
неперервною і оперативною в ході 
всього процесу навчальної діяльності 
студентів. Центр тяжіння повинен бути 
не на зовнішній оцінці результатів 
діяльності викладачем, а на внутрішній 
оцінці результатів самим студентом.  

Ефективність аналізу і оцінка 
результатів навчальної діяльності 
підвищує спрямування мислення сту-
дентів у русло використання контрфак-
тів, що йдуть вгору. 

Необхідність інтенсифікації навчальної 
діяльності студентів в технологіях 
навчання висуває особливі вимоги до 
особистості та стилю педагогічної 
діяльності викладача. Згідно з власти-
вістю поліізоморфізму, викладач пови-
нен, по-перше, мати достатні професійні 
знання у машинобудівній галузі; по-
друге, професійно володіти досягнен-
нями педагогічної та психологічної 
науки. З можливих стилів керування 
пізнавальною діяльністю студентів 
властивістю поліізоморфізму характери-
зується демократичний стиль. Цей стиль 
забезпечує з одного боку достатній 
рівень вимог, а з іншого – ініціативу та 
самовираження особистості студента. 

Володіння викладачем демократичним 
стилем керування пізнавальною діяль-
ністю студентів в умовах інтенсифікації 
навчальної діяльності студентів в 
технологіях навчання сприяє підвищен-
ню мотивації навчальної діяльності. 

Відображення шляхів формування 
та підтримки мотивації навчальної 
діяльності студентів в поліізоморфних 
моделях змісту технологій навчання 
математики наведені в табл. 1. 

Коректна реалізація визначених 
шляхів формування та підтримки 
навчальної діяльності студентів можлива 
тільки за умови врахування фізіологічних 
механізмів мотивації. 

З погляду на фізіологію мотиваційні 
збудження нейронів головного мозку 
разом з сенсорними та підкріплюючими 
збудженнями забезпечують утворення 
умовних рефлексів в корі головного мозку 
[2]. Тобто мотивація є основою нейро-
фізіологічних механізмів навчання, а 
також потужною енергетичною основою, 
яка необхідна для утворення умовних 
рефлексів та складних навичок [3]. 

Мотивація має фізіологічний компо-
нент, який виконує функцію енергоза-
безпечення сприйняття та засвоєння 
навчальної інформації. У виконанні 
функції енергозабезпечення беруть 
участь психічні механізми активації, 
селекції та емоцій [4]. 

За допомогою механізмів активації 
здійснюється регулювання збудженості 
(тонусу) нейронів мозку. Завдяки цьому 
реалізується готовність виконання тієї 
чи іншої функції. Механізми активації 
визначають загальний функціональний 
стан мозку. У фізіології визначено два 
види активації: тонічну (тривалу) та 
фазичну (короткочасну) [4; 5]. 

Механізми фазичної активації забезпе-
чують короткочасну (на декілька секунд) 
мобілізацію енергетичних ресурсів нейро-
нів кори головного мозку при надходжен-
ні багатозначущої для людини інформації. 
Такою багатозначущою для студентів 
інформацією в інтенсивних технологіях 
навчання є інформація з вирішення тієї чи 
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іншої проблемної ситуації. 
Таблиця 1 

Відображення шляхів формування та підтримки мотивації навчальної діяльності 
студентів в поліізоморфних моделях змісту 

 
№  

Категорії засобів 
формування та 

підтримки мотива-
ції навчальної 

діяльності 
 

 
Шляхи реалізації в 

поліізоморфних моделях змісту 

1  
Зміст навчального 
матеріалу 

 
1.Забезпечення ізоморфності змісту навчального матеріалу 
машинобудівній галузі математики  
2.Забезпечення ізоморфності змісту навчальної дисципліни 
психічним процесам і механізмам сприйняття та 
обробки навчальної інформації 
 

2 

 

 
Організація  
навчальної 
діяльності 
студентів 

 
1.Забезпечення ізоморфності навчальної 
діяльності студента онто- та філогенезу людини 
2.Забезпечення ізоморфності навчальної діяльності 
студента та професійної діяльності інженера 
 

3 
 

 
Форми  
навчальної 
діяльності 
студентів 

 
1.Використання індивідуальних форм 
навчальної діяльності студентів 
2.Використання колективних форм навчальної діяльності 
студентів 
 

4  
Аналіз та оцінка 
результатів 
навчальної 
діяльності 
 

 
1.Забезпечення оперативності та неперервності контролю та 
оцінки результатів навчальної діяльності 
2.Перенесення центру тяжіння в оцінці із зовнішнього 
оцінювання викладачем на внутрішнє самооцінювання 
3.Спрямування аналізу навчальної діяльності в русло 
мислення за допомогою контрфактів 
 

5  
Особливість та 
стиль педагогічної 
діяльності  
викладача з 
розробки 
та використання 
поліізоморфних 
моделей змісту 

 
1.Володіння достатніми професійними 
знаннями машинобудівної галузі відповідних розділів 
математики, і суміжних дисциплін, а також наявність 
широкого наукового кругозору 
2.Володіння досягненнями педагогічної та психологічної 
науки 
3.Володіння демократичним стилем керування пізнавальною 
діяльністю студентів 
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Рівень активації (сила мотивації) 
визначає ефективність сприйняття та 
засвоєння навчальної інформації і 
ефективність навчальної діяльності в 
цілому. Фізіологічно сила мотиву 
значною мірою залежить від збудження 
гіпоталамусу, який передає збудження 
на нейрони кори головного мозку [3]. 
Від сили мотиву залежить ефективність 
навчальної діяльності. Ця залежність 
визначається законом Йеркса-Додсона 
[6] (рис.2). 

Згідно з цим законом ефективність 
вирішення легких задач монотонно 
збільшується зі збільшенням сили 
мотиву. Для середніх та складних задач 
існує деякий оптимальний рівень 
мотивації, при якому спостерігається 
найбільший рівень ефективності 
навчальної діяльності. Перемотивація як 

і недостатня мотивація зменшують 
ефективність навчальної діяльності. Для 
високоефективних, інтенсивних техно-
логій навчання, які характеризуються 
високим рівнем складності завдань, 
врахування закону Йеркса-Додсона дає 
ще один шлях зменшення витрат 
навчального часу. 

Реалізація цього шляху пов’язана з 
необхідністю кількісного визначення 
сили мотиву. Вирішення цієї задачі 
викликає значні труднощі. В літературі 
представлено досить невелика кількість 
робіт, де приводиться аналітичні вирази 
для кількісного визначення сили 
мотиву. 

 
 
 

 
Рис. 2. Залежність між силою мотиву та ефективністю навчальної діяльності  

(закон Йеркса-Додсона) 
 
Так, Дж.Аткінсоном [7] була 

запропонована така формула:  

ÄÓ ÄÖ ÄÖM Ï Â Ç= ⋅ ⋅ , 

де М – сила мотиву; ДУП  – сила мотиву 

досягнення успіху, як властивість 
особистості (диспозиція); ДЦВ  – 

суб'єктивна оцінка імовірності досяг-
нення визначеної цілі; ДЦЗ  – особисте 

значення досягнення цілі. 

Сила мотиву згідно з 
Дж.Аткінсоном [7] визначається за 
допомогою такої формули:  

 
[ ]SiRaSiRaXRaSiX RVEfBP ,,,,, &= ,  

де RaSiXBP ,,  – потенціал поведінки 

суб’єкта (мотив), зв’язаний з формою 
поведінки Х в ситуації Si , розрахова-
ний на досягнення цілі Ra ; SiRaXE ,,  – 
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очікування того, поведінка Х  призведе 
до бажаної цілі R  в ситуації Si ; SiRaRV ,  

– цінність або значущість для людини 
досягнення цілі Ra  в ситуації Si . 

У роботі [8] В.Вроомом і Е.Десі 
зроблений висновок про те, що сила 
мотиву визначається як імовірністю 
досягнення цілі в заданій ситуації, такі 
очікуванням того, що виконана дія 
призведе до досягнення цілі. Цей факт 
підтверджують також результати 
досліджень, що описані в роботі [9]. 

Багаточисельні експерименти, прове-
дені з тваринами американським психо-
логом Г.Холлом [10], дозволили зробити 
висновок про те, що чим ближче та 
реальніше мета, тим сильніше стає мотив 
її досягнення. Ця закономірність одержала 
назву «градієнт цілі». У роботі [6] градієнт 
цілі одержав підтвердження і для 
професійної діяльності людини: мотив 
досягнення близької цілі значно більший 
від мотиву досягнення віддаленої в часі 
цілі. 

На нашу думку, ігнорування дії 
закону Йеркса-Додсона при розробці 
поліізоморфної системи змісту техно-
логій навчання може призвести до 
додаткових витрат часу. 

Із врахуванням дії закону ми 
пропонуємо застосування методу тоново-
фазичної мотивації, що передбачає прове-
дення навчальної діяльності студентів зі 
змінним, пульсуючим рівнем мотивації. 
Основу методу тоново-фазичної мотивації 
складає одночасне використання механіз-
мів як тонічної, так і фазичної активації. 

Пропонується паралельно з фоно-
вою постійною дією механізмів тонічної 
активації забезпечити імпульсну, 
короткочасну дію механізмів фазичної 
мотивації. 

Обґрунтуванням цього методу є 
ізоморфність його природним високо-
ефективним процесам діяльності 
людини, що пов’язані з чергуванням 
етапів з різною інтенсивністю обробки 
інформації. Дидактичний процес в 
інтенсивних технологіях навчання є, як 

правило, послідовністю проблемних 
ситуацій. Основу методу тоново-
фазичної мотивації складає розбиття 
первинних проблемних ситуацій на ряд 
послідовних мікропроблемних ситуацій. 
У процесі вирішення проблемної 
ситуації можна виділити два етапи: 

� формування проблемної ситуації 
та визначення шляхів її 
вирішення; 

� реалізація визначеного шляху. 
Стратегія управління пізнавальною 

діяльністю студентів з вирішення 
проблемних ситуацій у руслі забезпе-
чення потрібного рівня мотивації 
повинна будуватись таким чином, щоб у 
визначені моменти часу дозовано 
подавати високозначущу для вирішення 
проблемної ситуації інформацію. Посту-
пово рівень цієї дозованої інформації 
необхідно зводити до нуля. Таким 
чином здійснюється вихід на самостійне 
вирішення студентами тієї чи іншої 
проблемної ситуації і забезпечується 
розвиток професійно важливих якостей. 

Основними, вузловими проблемами 
реалізації методу тоново-фазичної 
мотивації є: 
� визначення моментів часу, коли 

необхідно подавати 
високозначущу для вирішення 
проблемної ситуації інформацію; 

� визначення складу, обсягу цієї 
інформації та темпів її зниження у 
відповідності з величиною зони 
найближчого розвитку за 
Л.С.Виготським [11]. 

Технологія використання методу 
тоново-фазичної мотивації згідно з 
теорією поетапного формування 
розумових дій містить три етапи: 

1) етап навчальної діяльності 
студентів з наявністю спеціального 
подання повного обсягу 
зовнішньої високозначущої 
інформації, необхідної для 
вирішення проблемних ситуацій; 

2) етап з наявністю спеціального 
подання часткового обсягу 
зовнішньої інформації; 
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3) етап з повною відсутністю 
спеціального подання зовнішньої 
інформації. 

Мікропроблемні ситуації характери-
зується посильною трудністю та досить 
невеликим часом вирішення і повністю 
відповідають вимогам реалізації 
градієнта цілі. 

Цей метод дозволяє органічно 
об’єднати мотиваційну, цільову та опе-
раційну структури навчальної діяль-
ності. 

Експериментальна реалізація методу 
тоново-фазичної мотивації в адаптивних 
імітаційних діяльнісинх моделях показа-
ла, що в порівнянні з класичним 
варіантом реалізації на занятті об’ємних 
проблемних ситуацій, виграш в часі 
становить 1,4-2,3 рази. Крім того, чергу-
вання мотивів різної сили забезпечує 
відсутність монотонності та, як наслідок, 
зменшує втомлюванність. Останнє особ-
ливо важливо для інтенсивних технологій 
навчання. 
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Резюме. Власенко Е.В. КАТЕГОРИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ФОРМИ-

РОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОТИВАЦИИ ИНТЕНСИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОС-
ТЕЙ. В статье анализируются и раскрываются пути формирования и поддержки 
мотивации интенсивной учебной деятельности студентов инженерно-машиностроитель-
ных специальностей. Автор определяет пути разработки дидактических методов, форм и 
способов, направленных на обеспечение необходимого уровня мотивации. 

 
Summary. Vlasenko E. CATEGORIES OF DIDACTIC METHODS OF FORMING 

AND SUPPORTING THE MOTIVATION OF INTENSIVE EDUCATIONAL 
ACTIVITY STUDENTS OF ENGINEER-MACHINE-BUILDING SPECIALITIES. The 
ways of forming and supporting the motivation of intensive educational activity of students 
analyzed and open up in the article. An author determines the ways of development didactic 
methods, forms and methods, which provides the necessary level of motivation. 
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