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Безумовно, організація самостійної роботи є невід’ємною та важливою
частиною сучасної освіти. Акцентування уваги на творче підґрунтя самоосвіти та
самореалізації особистості займало основне місце під час реалізації нової державної
освітньої реформи. Самостійна робота, самонавчання, самоосвіта – це навмисне і
свідоме засвоювання знань, вмінь, набування досвіду у виконанні роботи [1,3,4].
Отримування знань при самонавчанні напряму залежить від кількості і якості
необхідного доступного матеріалу, а також від бажання та мотивів індивідуума їх
отримати.
Досвід викладання фундаментальних дисциплін для студентів, а також для
спеціалістів з вищою освітою на курсах підвищення кваліфікації показує, що
мотиваційні аспекти для цих груп мають суттєві відмінності.
Мотивація (лат. moveo – «рухаю») – це внутрішня детермінація поведінки та
діяльності, яка може бути обумовлена різними факторами. Це психічний процес, що
перетворює зовнішні впливи на внутрішні спонукання [1,2]. Вона може бути
внутрішньою або зовнішньою щодо діяльності, однак завжди є внутрішньою
характеристикою особистості як суб’єкта цієї діяльності. Передумовою успіху є
сформованість спонукальної сфери, розвиток якої потребує цілеспрямованого
педагогічного впливу.
Вибір прийомів для мотивації та активізації самостійної роботи як студентів,
так і слухачів залежить від професійної майстерності та особистих якостей
викладача вищої школи. Для здійснення мотиваційно-спонукальних дій викладач
може оперувати 5 групами мотивів: соціальні, спонукальні, пізнавальні, професійноціннісні, меркантильні [4,5].
Як показали результати опитувань викладачів Національного фармацевтичного
університету (НФаУ), Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
(ІПКСФ) та Українського державного університету залізничного транспорту
(УкрДУЗТ), мотиваційні аспекти щодо самоосвіти та самостійного навчання студентів,
магістрантів, інтернів й спеціалістів мають деякі професійні особливості в залежності
від галузі ВНЗ та сфери діяльності спеціалістів. Ставлення студента до свого навчання
у ВНЗ або підвищення кваліфікації після дипломної освіти залежить насамперед від
чинників вибору професії (спеціальності) і ставлення до самого процесу навчання.
Позитивною мотивацією професійного вибору є такі його прояви: яскраво
виражений інтерес до професії; бажання в майбутньому займатися саме цією
професійною діяльністю або підвищенням кваліфікації; престижність обраної професії;
прагнення бути корисним людям, суспільству та ін.
Важливо наголосити на тому, що мотивація до навчання спеціалістів з
вищою освітою, які проходять курси підвищення кваліфікації, в значній мірі
залежить від роботодавця або керівництва, а також від стратегії розвитку установи в
сучасних умовах ринку та господарювання. Самовдосконалення та самоосвіта – це
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застава успіху, яка формує конкурентноспроможних фахівців, що забезпечують
зростання та розвиток будь-якої індустрії.
В світі цього потрібно провести паралелі щодо мотиваційно-причинного
впливу студент-викладач та спеціаліст-керівник:
• Викладач повинен вміти вправно обирати методи мотивації слухачів усіх
рівнів до самостійної роботи і самоосвіти таким чином, щоб зацікавити,
привити звичку до самонавчання, сприяти підйому самооцінки та загального
рівня освіти слухачів.
• Керівник повинен сам обирати мотивацію для самоосвіти робітників таким
чином, щоб сформувати колектив професіоналів, гідних для виконання
головної задачі – успішної роботи організації за будь-яких змін
навколишнього середовища та галузі.
В таблиці 1 наведені відмінності та подібності навчальних доводів та резонів
студентів й спеціалістів з досвідом роботи в галузі.
Таблиця 1
Мотиви та причини самоосвіти студентів та спеціалістів
Люди, що
навчаються
Студенти

Спеціалісти

Подібні мотиви

Поширення кругозору;
Підвищення загальної ерудиції,
Моральне задоволення;
Особистий розвиток;
Користь нових знань для
професійної діяльності;

Відмінні мотиви
Отримання необхідних фахових
знань та навичок;
Формування стійкого інтересу до
обраної професії
Фінансова нагорода;
Кар’єрний ріст;
Накопичення досвіду;
Професійна відповідальність;
Визнання і похвала;
Надбання нових знайомств

Таким чином, питання мотивації до навчально-професійної діяльності є
завжди актуальним. Викладач формує й розвиває особистість слухачів з
акцентуванням уваги на цінність знання, праці та на людину, яка працює. Усі вищі
духовні
потреби
людини пов’язані з пізнанням,
самоствердженням,
самореалізацією. Це прагнення до самовдосконалення, саморозвитку треба
вправно використовувати шляхом формування жаги до збільшення об’єму
професійних знань й навичок. Зацікавлення, спрямування, керування, спонукання,
схвалення і мотивація – інструменти діяльності сучасних викладачів, тьютерів,
керівників.
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