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Для забезпечення якості проектувальної діяльності викладача вищої школи 
важливо відобразити методологічні, цільові, змістові, технологічні, структурні аспекти 
підготовки викладачів до використання технологій навчання. В основі підготовки 
викладачів до проектування технологій навчання покладено ідею суб’єктно-
продуктивного характеру підготовки як формування їхньої активної відповідальної 
позиції за результати педагогічної діяльності та створення у проектувальній діяльності 
корисних продуктів – проектів технологій навчання. 

У сучасних дослідженнях з проблеми забезпечення якості освіти [1; 8–10; 12; 14; 
17; 21–24; 28–30 та ін.] і проектування [2–7; 11; 13; 15–16; 18–20; 25–27; 31 та ін.] 
відображені методологічні принципи інноваційності, розвитку суб’єктності викладачів, 
системності та цілісності, інтерактивності, варіативності, продуктивності. Виокремлено 
такі компоненти процесу навчання: стимуляційно-мотиваційний, цільовий, змістовий, 
операційно-діяльнісний, контрольно-регуляційний і рефлексивний [2; 11; 15; 20; 25].  

Важливою умовою забезпечення якості підготовки викладачів до проектування є 
пошуковий характер навчання, що вимагає проблемності, гнучкості та варіативності 
змісту, заохочення у студентів, самостійності при опрацюванні навчального матеріалу, 
критичності його осмислення, привнесення особистісного досвіду [15, с. 129–133]. 

Обов’язковою вимогою до вибору форм, методів і дидактичних засобів 
забезпечення якості підготовки викладачів до проектування є їх відповідність до 
поставлених цілей. Важливим є поєднання колективних та індивідуальних форм 
навчальної діяльності, при цьому роль самостійної роботи студентів, поступово має 
зростати [4, с. 26–29]. Згідно з принципом інтерактивності навчальний процес має 
відбуватися за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників, що передбачає 
застосування тренінгової форми, методів активного навчання: дискусія, мозковий штурм, 
аналіз ситуацій, дидактична гра. 

Технологія навчального проектування надає майбутнім викладачам можливість 
реальної діяльності, в якій він може не тільки проявити свою індивідуальність, а й 
збагатити її [11, с. 104–107]. 

У підготовці викладачів до проектування технологій навчання обов’язковою 
складовою контролю є експертна оцінка продуктів проектування. Особливого значення у 
контексті розвитку суб’єктності викладачів під час підготовки до проектування набуває 
самоконтроль студентів [25, с. 297–300]. 

Для ефективної реалізації контрольно-регуляційного компоненту підготовки до 
проектування необхідно враховувати такі загальні принципи оцінювання: об’єктивність – 
оцінка є об’єктивною тільки тоді, коли ґрунтується на конкретних критеріях; 
важливість – оцінювання тільки найважливіших очікуваних результатів; відкритість – ті, 
хто навчаються, від початку знають, що буде оцінюватись та за якими критеріями; 
простота – форми оцінювання мають бути простими й зручними у застосуванні [11, с. 
104–107]. 

Доцільним у процесі підготовки викладачів до проектування застосування 
рейтингової системи контролю навчальної успішності, що дозволяє враховувати різні 
види навчальної діяльності та диференціювати оцінювання [15, с. 94–103].  
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Владислав Калюжний 
 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ДО 
СТВОРЕННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ СТУДЕНТІВ 
 

Для забезпечення якості, ефективності, продуктивності інтелектуальності праці 
важливо підвищити мотиваційні можливості людини. Найбільш вагомим мотивом у 
навчанні студентів є пізнавальний інтерес, який лежить біля підвалин активності й 
самостійності. Адже інтерес є не що інше, як емоційно забарвлений інтелектуальний 
мотив, вибіркове емоційно-пізнавальне ставлення особистості до предметів, явищ, подій 
навколишньої дійсності. Без нього не може сформуватися інтерес до майбутньої 
професійної діяльності, зокрема пізнавальний інтерес у студентів, чия робота буде 
пов’язана з людьми. 

Аналіз останніх публікацій засвідчив посилену увагу науковців до розгляду 
теоретичних і практичних засад забезпечення якості освіти [1–2; 4–8; 10–14; 17; 20 та ін.], 
підготовці викладача вищої школи до формування у студентів пізнавального інтересу [3; 
9; 15–16; 18–19 та ін.]. Автори вважають, що мотиви діяльності особистості здатні 
виконувати функцію контролю через механізм «емоційної корекції» поведінки. Емоції 
дають оцінку особистісному значенню того, що відбувається, і в випадку невідповідності 
цього смислу мотиви змінюють спрямованість діяльності особистості. Тільки знаючи те, 
що спонукає людину до діяльності, які мотиви лежать у основі її дій, можна спробувати 
розробити ефективну систему норм і методів управління. Для цього необхідно знати, як 
виникають або викликаються ті чи інші мотиви, як і якими способами мотиви можуть 
приводитися у дію, як здійснюється мотивування [15]. 

Мотивація виникає із незадоволених потреб і бажання їх задовольнити у випадку 
успіху. Мотив як складова мотивації знаходиться «всередині» людини, має персональний 
характер, залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх по відношенню до людини 
факторів, а також від дії інших мотивів, які виникають паралельно з ним. Мотив не 
тільки спонукає людину до дії, а й визначає, що треба робити і як буде здійснена ця дія 
[15].  

Саме мотиви спонукають до діяльності конкретну людину. Добросовісне 
виконання однієї і тієї ж роботи можна оцінювати по-різному саме тому, що її мотиви 
будуть різними. Для однієї людини головним мотивом буде колектив, тому що для неї 
цінністю є взаємини з іншими людьми, для іншої – зміст її праці, тобто така людина 
цінить у собі і в інших у першу чергу високий професіоналізм [19]. Для третього 
головним мотивом може бути оплата праці.  

Саме робота з людьми передбачена в будь-якій професії, на будь-якій посаді. 
Проте у професійній підготовці студентів, як правило, на це мало звертають уваги, 
більше акцентуючи увагу і зосереджуючись власне на професійних знаннях та вміннях 
майбутніх спеціалістів. 

Варто зазначити, що більшість мотивів до праці знаходяться у самій праці. Як 
правило, бажання працювати з’являється у людини, коли вона впевнена в користі, яку 
вона власною діяльністю може принести людям. Позитивно мотивована людина, 
зазвичай, прагне працювати і отримує при цьому задоволення [15]. Під час роботи зі 
студентами на кожному занятті ми формували внутрішню готовність студентів до 
активної пізнавальної роботи як словесно, так і мімікою, жестами, емоційним 
забарвленням мови. Пробуджували пізнавальний інтерес завдання, що передбачали 
реальний вибір мотивів: запитання-меню (закриті запитання); відкриті запитання, що 
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