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МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ
ВЗАЄМОВІДНОСИН У СИСТЕМІ «ВИКЛАДАЧ — НАУКОВЕЦЬ — СТУДЕНТ»

Сучасна парадигма взаємовідносин у вищих навчальних закладах потребує переосмислення
старих і застосування нових мотиваційних механізмів на шляху до покращення взаємодії між го-
ловними суб’єктами навчального процесу. Мета нашої роботи — розглянути, що спонукає та за-
важає мотивації студента і викладача у 21 ст. і як повинна бути побудована система взаємовідно-
син для забезпечення ефективного засвоєння знань.

Що ж найбільш мотивує студентів? Бали, іспити, батьки, цікавий і практичний матеріал, хари-
зматична особистість викладача. Можна перелічувати багато, але перше, що мотивує студента,
— це старанність викладача, його професіоналізм і небайдужість. Мотивація студентів потребує
щонайменше однієї базової речі від викладача: бути викладачем. У більшості вищих навчальних
закладів усі мотиваційні сили спрямовані на те, щоб зробити з працівника університету у першу
чергу науковця, а вже потім викладача. Для цього треба обов’язково отримувати науковий сту-
пінь, приймати участь у різноманітних конференціях, писати статті. Щоб бути гарним виклада-
чем цього виявляється недостатньо, треба ще опановувати такі навички, як: володіння методи-
кою викладання, застосування і поєднання різних методів і форм роботи, вміння терплячи та
правильно роз’яснити матеріал, змотивувати, надихнути та зацікавити студента. Якщо цим речам
приділяється менше уваги, у таких випадках у студентів зникає мотивація до навчання і від них
лунають такого роду думки, як : «він шепоче собі лекції під ніс чи монотонно читає з конспекту»
або «вона і не намагається нам щось пояснити, а лише хоче, щоб ми самі все вирішували і пояс-
нювали на семінарах». Тому, на нашу думку, у вищій школі два напрямки «викладач-науковець»
треба розвивати рівномірно і пропорційно.

Для того, щоб підтвердити нашу думку, наведемо кілька прикладів із зарубіжної навчальної
практики. На факультеті бізнесу Королівського Мельбурнського технологічного інституту зовсім
не надиктовують конспекти. Роздруковані конспекти лекцій студенти мають уже на початку кур-
су, тож під час лекцій тільки роблять лише необхідні нотатки та роз’яснення [1].

Інший приклад, в американській вищій школі студенти через спеціальну комп'ютерну про-
граму заздалегідь отримають та опрацьовують інформацію, яка буде на парі. Тому від них очіку-
ється не просто ознайомлення з певними розділами підручника, а підготовка запитань про те, що
незрозуміло або про що потрібно дізнатися більше. У той же час, викладач намагається зробити
курс цікавим і практичним, щоб студенти розуміли, як вони зможуть використати ці знання на
практиці [1].

Дуже цікавої є думка професора програми Освітнього лідерства університету Бредлі Дженні
Тріпсес. Вона стверджує: "Американських студентів не потрібно мотивувати — вони вже моти-
вовані. На магістерську програму ідуть ті, хто вже працював років п'ять і вирішив продовжити
навчання, щоб стати директором, а українські студенти набагато молодші". Тобто незрілість
українських студентів і нецілеспрямованість і є однією з перепон на шляху до ефективної моти-
вації та якісних результатів у навчанні [2].

І наостанок, скористаємось однією з 15 мотиваційних порад, які скала спільнота студентів Га-
рвардського Університету для того, щоб надихнути студентів на зміни у власному житті: «Муки
навчання всього лиш тимчасові. Муки незнання — вічні» [3].
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