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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. У реаліях сьогодення проблема під-
вищення мотивації студентів та курсантів до 
навчання є надзвичайно важливою та потре-
бує детального дослідження. Заклади вищої 
освіти намагаються забезпечити наявність усіх 
необхідних засобів та технологій, щоб студенти 
залишалися мотивованими і досягали успіхів у 
здобутті нових знань та умінь. Роль мотивації 
студентів у навчанні стала головною пробле-

мою вчителів, викладачів, дослідників та інших 
спеціалістів у галузі освіти, оскільки це один із 
ключових факторів, що впливають на бажання 
опановувати нові знання [15, c. 129]. До ефек-
тивних способів підвищення навчальної моти-
вації студентів та курсантів належать, зокрема, 
інтерактивні технології. Зважаючи на те, що 
інтерактивне навчання передбачає участь 
кожного студента у процесі пізнання, активі-
зує пізнавальну і творчу діяльність, зазначимо, 
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Стаття присвячена дослідженню шляхів 
підвищення навчальної мотивації студентів 
та курсантів шляхом застосування інтер-
активних технологій в освітньому процесі. 
У статті визначено сутність навчальної 
мотивації та досліджено її основні особли-
вості, а також способи її формування. Сха-
рактеризовано інтерактивні технології та 
окреслено головні риси, притаманні їм. Про-
аналізовано вплив інтерактивних техноло-
гій на навчальну мотивацію студентів та 
курсантів. Визначено, яким чином інтерак-
тивні освітні технології здатні підвищити 
навчальну мотивацію здобувачів освітніх 
послуг. До шляхів формування навчальної 
мотивації у студентів і курсантів віднесено 
такі: завдання, що активізують уяву сту-
дентів, спонукають їх до творчого та кри-
тичного мислення; вправи, що стосуються 
професійної спрямованості, впровадження у 
навчальний процес ситуацій, що імітують 
майбутню професійну діяльність; організа-
цію зустрічей та проведення конференцій 
(лекцій, дебатів, бесід) з людьми, які досягли 
успіху у тій чи іншій професійній діяльності; 
застосування інтерактивних технологій у 
навчальному процесі. Доведено, що інтерак-
тивні технології в освітньому процесі – це 
джерело підвищення мотивації здобувачів 
освітніх послуг до навчання. Впровадження 
інтерактивних технологій в освітній про-
цес можливе лише за умови колаборації 
викладача та студентів/курсантів. Заува-
жено, що інтерактивні технології стимулю-
ють студентів до пізнавальної діяльності 
і мотивують їх до вдосконалення умінь та 
навичок. З’ясовано, що інтерактивні техно-
логії навчання є найефективнішими в проєк-
тній діяльності, групових дискусіях, а також 
створенні інформаційних освітніх ресурсів. 
На основі проведеного аналізу визначено, 
що з метою забезпечення якості освітнього 
процесу викладач може застосовувати такі 
інтерактивні форми роботи, як тренінг, 
мозковий штурм, casе-study, конференція, 
круглий стіл. Доведено, що завдання – це 
основний складник інтерактивних занять, 
оскільки його основна мета – це не лише 
«відпрацювати» на практиці вивчений 
матеріал, а й вивчити новий, тому дуже 
важливо залучати усіх студентів/курсантів 
групи до активної діяльності.
Ключові слова: навчальна мотивація, 
інтерактивне навчання, інтерактивні тех-

нології, студенти, курсанти, способи підви-
щення навчальної мотивації. 

The article deals with the investigation of the 
ways to increase learning motivation of students 
and cadets through the use of interactive 
technologies in the educational process. The 
article defines the essence of learning motivation 
and explores its main features, as well as ways 
of its formation; the concept of “interactive 
technologies” is characterized in the article and 
the main features inherent in them are outlined; 
the influence of interactive technologies on the 
learning motivation of students and cadets is 
analyzed; it is also identified how interactive 
educational technologies can increase the 
learning motivation of students and cadets. 
The ways of formation of learning motivation 
of students and cadets include the following 
ones: tasks that activate the imagination of 
students, encourage them to think creatively 
and critically; exercises related to professional 
orientation, introduction of situations that imitate 
future professional activity into the educational 
process; organization of meetings and 
conferences (lectures, debates, conversations) 
with people who have succeeded in a particular 
professional activity; application of interactive 
technologies in the educational process. It 
is proved that interactive technologies in the 
educational process are a source of increasing 
the motivation of students to study. In turn, the 
introduction of interactive technologies in the 
educational process is possible only with the 
collaboration of a teacher and students/cadets. 
It is noted that interactive technologies stimulate 
cognitive activity and motivate to improve and 
learn. Interactive learning technologies have 
been found to be most effective in project 
activities, group discussions, and the creation 
of informational educational resources. Based 
on the analysis, it is determined that in order to 
ensure the quality of the educational process, a 
teacher can use such interactive forms of work 
as: training course, brainstorming, case study, 
conference, round table. It is proved that the task 
is the main component of interactive classes, 
as its main purpose is not only to practice the 
studied material, but also to learn the new one, 
so it is very important to involve all students/
cadets of the group in active class work.
Key words: learning motivation, interactive 
learning, interactive technologies, students, 
cadets, ways to increase learning motivation.
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що використання інтерактивних технологій у 
навчальному процесі є незамінним чинником, 
що впливає на виникнення і підвищення моти-
вації до навчання. А отже, дослідження застосу-
вання інтерактивних технологій у навчальному 
процесі у закладах вищої освіти та аналіз їх 
впливу на мотивацію студентів сьогодні є над-
звичайно актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проаналізувавши низку досліджень з теми, 
варто зауважити, що теоретичні аспекти, які 
пов’язані з визначенням сутності інтерактив-
них технологій, їх класифікації, визначенням 
найбільш поширених і придатних їх видів для 
розв’язання навчальних завдань розглядали 
такі вчені: О.І. Пометун, Л.В. Пироженко [10], 
Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія, Л.С. Шевченко [4], 
В.В. Ягоднікова [12] та ін. Проблему застосу-
вання інтерактивних технологій у навчальному 
процесі висвітлили у своїх працях такі науковці: 
І.М. Мельничук [7], Л.В. Гула [3], О.В. Падалко 
[9], Н.М. Мирончук, Д. Остапчук [8], Л. Ткачук [11] 
та ін. Ці вчені обґрунтовують доцільність засто-
сування інтерактивних технологій для поси-
лення ефективності процесу навчання.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Стандарти і тенденції 
розвитку сучасного європейського освітнього 
простору впливають на освітні процеси в Укра-
їні, визначають різноманітні зміни в навчаль-
них планах підготовки здобувачів вищої освіти 
[6, c. 60]. Попри велику кількість наукових дослі-
джень, в сучасній педагогічній науці відсутнє 
цілісне дослідження, що спрямоване на вио-
кремлення інтерактивних технологій, які сприя-
ють підвищенню навчальної мотивації студентів 
та курсантів.

Мета статті полягає у визначенні ролі, яку 
відіграють інтерактивні технології для підви-
щення навчальної мотивації студентів та кур-
сантів. Досягнення поставленої мети вимагає 
виконання низки завдань, а саме:

 – визначити сутність навчальної мотивації та 
дослідити її основні особливості і способи форму-
вання;

 – охарактеризувати поняття «інтерактивні тех-
нології» та окреслити головні риси, притаманні їм;

 – проаналізувати вплив інтерактивних техно-
логій на навчальну мотивацію студентів та курсан-
тів, а також визначити, яким чином згадані техно-
логії здатні підвищити навчальну мотивацію.

Виклад основного матеріалу. Початко-
вою точкою для з’ясування впливу інтерактив-
них технологій на мотивацію до навчання має 
стати визначення самої сутності навчальної 
мотивації, а також огляд її головних особливос-
тей. Л.В. Дзюбко та Л.І. Гриценок визначають 
навчальну мотивацію як систему природних 

особистісних та соціальних чинників, які спо-
нукають особистість залучатися до процесу 
навчання і завдяки яким цей процес стає ефек-
тивним [5, c. 36]. Взагалі у галузі освіти моти-
вація розглядається як один з найважливіших 
факторів, що впливають на успіх вивчення чого-
небудь [13, c. 118]. Варто зауважити, що сьо-
годні існують різні підходи до визначення видів 
мотивації, що пропонуються як вітчизняними, 
так і закордонними науковцями. Наприклад, 
Д. Стірлінг [16] описує різницю між зовнішньою 
та внутрішньою мотивацією, спираючись на 
тип стимулу, який пробуджує бажання до діяль-
ності. Р. Гарднер та В. Ламберт [14] виокремлю-
ють інтегративну та інструментальну мотива-
цію. Ця класифікація подібна до попередньої і 
ґрунтується на типі походження мотиву: індивід 
здійснює щось для власного задоволення або 
для досягнення практичних цілей. Однак варто 
зазначити, що лише у поєднанні обидва типи 
мотивації приведуть до успішного результату. 

Сьогодні досвідчені викладачі відзначають, 
що навчити студента, який не має мотивації, 
неможливо, адже лише той, хто прагне навча-
тися, здобувати нові знання, хто має внутрішню 
мотивацію, зможе успішно оволодіти знаннями. 
Необхідно також зазначити, що здобувачі освіти, 
які мають високі досягнення у навчанні, та ті, 
чия успішність дещо нижча, переважно відріз-
няються не рівнем інтелекту, а саме наявністю 
мотивації до навчальної діяльності. Високий 
рівень мотивації може компенсувати брак знань, 
умінь та навичок. Натомість, якими б здібними 
та розумними не були студенти, відсутність 
бажання може перешкодити досягненню успіху 
у навчанні [1]. Саме мотивація гарантує ефек-
тивне залучення до всього навчального процесу 
[2, c. 41], а викладач – це саме та людина, яка 
створює фундамент для формування навчаль-
ної мотивації у студентів та курсантів. До шляхів 
формування навчальної мотивації у студентів і 
курсантів можна віднести такі форми роботи: 
завдання, що активізують уяву студентів, спо-
нукають їх до творчого та критичного мислення; 
вправи, що стосуються професійної спрямова-
ності, впровадження у навчальний процес ситу-
ацій, що імітують майбутню професійну діяль-
ність [1]; організацію зустрічей та проведення 
конференцій (лекцій, дебатів, бесід) з людьми, 
які досягли успіху у тій чи іншій професійній 
діяльності [15, c. 131]; застосування інтерактив-
них технологій у навчальному процесі.

Поняття «інтерактивний» походить від 
англійського терміна “іnteract”, де “іnter” означає 
«взаємний», а “асt” – «діяти». Навчання з вико-
ристанням інтерактивних технологій передба-
чає специфічну форму організації навчальної 
діяльності, метою якої є безпосереднє ство-
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рення комфортних умов пізнання, у яких кожен 
студент відчував би власну інтелектуальну 
спроможність та успішність [3, c. 41]. 

Інтерактивні технології в освітньому про-
цесі – джерело підвищення мотивації здобува-
чів освітніх послуг до навчання. Впровадження 
інтерактивних технологій в освітній процес 
можливе лише за умови колаборації викла-
дача та студентів/курсантів. Інтерактивні тех-
нології стимулюють студентів до пізнавальної 
діяльності та мотивують їх до вдосконалення 
умінь та навичок.

Навчання з використанням інтерактив-
них технологій не передбачає домінування 
однієї людини чи однієї думки над іншою. Таке 
навчання має на меті активну та постійну вза-
ємодію усіх учасників навчального процесу, 
розв’язання загальних, але значущих для кож-
ного здобувача освіти завдань, рівноправність 
викладача та студентів як суб’єктів процесу 
навчання [9]. Інтерактивні технології навчання 
дають змогу досягнути ефективної організації 
навчального процесу, адже вони активізують 
кожного студента, змушують його долучатися 
до участі у процесі пізнання.

Головними у процесі навчання з викорис-
танням інтерактивних технологій є взаємодія і 
співпраця між здобувачами освіти. Результати 
навчання у такому разі досягаються взаємними 
зусиллями студентів. У процесі спілкування 
один з одним вони навчаються виконувати 
складні завдання, аналізувати проблему, при-
ймати виважені рішення, висловлювати аль-
тернативну думку, дискутувати, моделювати 
різноманітні життєві ситуації, будувати кон-
структивні відносини у групі, розв’язувати кон-
флікти, а також розвивають навички командної 
роботи [8, c. 141].

Варто зауважити, що інтерактивні техноло-
гії навчання є найефективнішими в проєктній 
діяльності, в групових дискусіях, а також у ство-
ренні інформаційних освітніх ресурсів.

З метою забезпечення якості освітнього про-
цесу та підвищення навчальної мотивації здо-
бувачів вищої освіти викладач може застосову-
вати такі інтерактивні форми роботи: тренінги, 
мозковий штурм, casе-study, конференції, круглі 
столи. Завдання – це основний складник інтер-
активних занять, оскільки їхня основна мета – 
це не лише «відпрацювати» на практиці вивче-
ний матеріал, а й вивчити новий. На цьому етапі 
важливо залучати усіх студентів/курсантів групи 
до активної діяльності та у процес пізнання, 
оскільки лише за умови спільної навчальної 
праці, в яку кожен студент/курсант робить свій 
внесок за рахунок своїх знань, досвіду та ідей, 
будуть вирішені основні завдання, які кожен 
викладач ставить перед початком заняття із 

залученням інтерактивних технологій. До того 
ж інтерактивні технології є основою для пізна-
вальної мотивації здобувачів вищої освіти. Роз-
різняємо такі групи мотивів, на формування яких 
позитивно впливає застосування інтерактивних 
технологій на заняттях:

 – соціальні – прагнення студента/курсанта 
отримати статус у суспільстві за допомогою освіти;

 – спонукальні – мотиви, на які впливають 
батьки, друзі та ін.;

 – пізнавальні – прагнення, що реалізуються 
в процесі самого навчання. Це отримання насо-
лоди від освітнього процесу та його результатів;

 – професійно-ціннісні – прагнення студента/
курсанта отримати якісну професійну підготовку 
та зайняти нішу в сфері працевлаштування.

Пізнавальна діяльність особистості є провід-
ною у її житті. Це є причиною формування піз-
навального мотиву – головного чинника успіху 
пізнавальної діяльності, адже саме завдяки 
пізнавальній діяльності реалізується природна 
потреба індивіда.

Невід’ємним складником освітнього про-
цесу є вмотивованість здобувачів освітніх 
послуг. Варто зауважити, що група мотивів, 
яка є основною в процесі навчання, для кож-
ного студента/курсанта є різною і залежить від 
його внутрішніх переконань та прагнень. Однак 
початкове формування зовнішньої мотивації 
до навчання залежить саме від викладача, 
який може значно стимулювати цей процес за 
допомогою впровадження інтерактивних тех-
нологій в освітній процес.

Висновки. Отже, головна особливість інтер-
активного навчання полягає у тому, що навчаль-
ний процес здійснюється за умови постійної й 
активної взаємодії усіх його членів. Застосу-
вання інтерактивних технологій в освітньому 
процесі забезпечує всебічний розвиток кож-
ного студента/курсанта і стимулює мотивацію 
до навчання. Якісне викладання дисциплін та 
підготовка висококваліфікованих кадрів немож-
ливі без використання інтерактивних техноло-
гій. Вважаємо, що імплементація інтерактивних 
технологій в освітній процес закладів вищої 
освіти є необхідною умовою розвитку сучасної 
системи освіти.
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