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2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

Авторы статьи делают попытку обзорного анализа мотивационного обеспечения учебно-воспитательного 
процесса в медицинском лицее, рассматривают педагогические подходы к формированию внутренней мотива-
ции обучения одаренных учеников.

Ключевые слова: мотивационная сфера личности, внутренние и внешние мотивы обучения, саморазвитие, 
самосовершенствование.

The authors of this article make an attempt to review the motivational support of educational process in medical Ly-
ceum, considering pedagogical approaches to the formation of intrinsic motivation in the learning of gifted students.

Key words: motivational sphere of personality, internal and external motives for learning, self-development, self-im-
provement.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАцІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОцЕСУ 

В МЕДИЧНОМУ ЛІцЕЇ «ДНІПРО»

УДК  37.01.3:00.32

Дніпропетровський обласний медичний ліцей-ін-
тернат «Дніпро» − єдиний в області медичний ліцей 
для профільного поглибленого навчання, відібраних 
за конкурсом обдарованих учнів з міст і сіл області.

Медичний ліцей працює в системі безперервної 
профільної освіти медичної академії та має статус 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим на-
вчанням обдарованих дітей в галузі природничих 
наук. Також ліцей здійснює ліцензовану професійну 
підготовку учнів за спеціальністю «Молодша медич-
на сестра з догляду за хворими».

За незалежним рейтингом журналу «ТІМО», у 
2014 р. медичний ліцей-інтернат «Дніпро» посів 10-те 
місце серед ста кращих навчальних закладів України. 
У 2014 р. ліцей закінчили 7 200-бальників з хімії та 
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біології (профільних для ліцею предметів). Безпереч-
но, в ліцеї навчаються відібрані обдаровані діти з ви-
соким рівнем розвитку розумових здібностей. Але 
фактор мотивації для успішного навчання є сильні-
шим, ніж фактор інтелекту. Усвідомлення високої зна-
чущості мотивації для успішного навчання сприяло 
виокремленню принципу мотиваційного забезпечен-
ня навчально-виховного процесу [13].

Навчання для обдарованих учнів Дніпропетровсь-
кого медичного ліцею-інтернату «Дніпро» має на-
бути особистісного життєвого сенсу, що поєднує 
розум, почуття і волю та виявляється у спрямуванні 
творчої пізнавальної активності на життєве само-
визначення, оволодіння першою професією «Молод-
ша медична сестра з догляду за хворими» і розвиток  
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індивідуальних потенційних можливостей. Характер 
мотивації навчання й особливості особистості є по-
казниками якості навчання.

Як і будь-яку іншу діяльність, навчальну діяль-
ність спонукають мотиви. У психології під поняттям 
«мотив» прийнято розуміти матеріальний предмет або 
його ідеальний образ, що спонукає і спрямовує діяль-
ність [11]. Окрім функцій спонукання і спрямування, 
мотив відіграє ще й смислоутворюючу функцію: він 
дозволяє суб’єкту усвідомити, заради чого виконується 
діяльність. У ліцеї було проведено моніторингове до-
слідження мотивації навчання учнів та простежено ди-
наміку різних мотивів навчальної діяльності (рис. 1, 2).

Як видно з діаграм, спостерігається стабільне 
зростання показників мотивів досягнення, самороз-
витку та пізнавального мотиву, а значущість соціаль-
но-нормативного та зовнішнього мотивів поступово 
зменшується. Отримані дані свідчать про зростання 
внутрішньої мотивації навчання. Внутрішня моти-
вація пов’язана з більш високим рівнем когнітивної 
гнучкості, креативності, зростанням самоповаги, пере-
важанням позитивних емоцій, інтересу, задоволення  
від роботи. У навчальній діяльності внутрішня мо-
тивація корелює з кращим запам’ятовуванням мате-
ріалу, високим рівнем засвоєння, наданням переваги 
розв’язанню оптимально важких завдань [9].

Результати дослідження А. О. Реана засвідчу-
ють, що висока позитивна мотивація може відігравати 
роль компенсаторного чинника за умови недостатньо  

високого рівня розвитку спеціальних здібностей або 
прогалин у необхідних знаннях, уміннях та навичках 
учня. Проте жоден високий рівень інтелектуальних 
здібностей учня не може компенсувати низьку його 
мотивацію учіння і не забезпечує успіху в навчальній 
діяльності [9].

Розуміння важливої ролі мотивації навчальної 
діяльності відтворено у принципі мотиваційного за-
безпечення навчального процесу (О. С. Гребенюк, 
А. К. Маркова) [9]. Психологи висловлюють думку 
про необхідність цілеспрямованого формування пози-
тивної мотивації навчальної діяльності учнів, а також 
наголошують на складності управління цим процесом.

Педагогічний склад медичного ліцею-інтернату 
«Дніпро» визначив і окреслив принципи та психоло-
го-педагогічні умови забезпечення мотивації навчання 
старшокласників ліцею. Вчителі використовують різні 
підходи, спрямовані на формування позитивних моти-
вів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і 
сприяють збагаченню їх навчальною інформацією.

У ліцеї запроваджено рейтингову систему оці-
нювання знань, що сприяє створенню конкурентного 
середовища, вносить елементи змагання, актуалізує 
бажання проявити себе. Порівняння власних навчаль-
них досягнень з результатами інших дітей спонукає 
до більш активної діяльності, самовдосконалення.

Учням пропонується взяти участь у предметних 
олімпіадах, всеукраїнських іграх-конкурсах («Геліан-
тус», «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник»). Посідаючи  
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Рис. 1. Аналіз динаміки внутрішньої мотивації ліцеїстів упродовж трьох років навчання в ліцеї
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Рис. 2. Аналіз динаміки різних видів мотивів навчання ліцеїстів упродовж трьох років навчання в ліцеї
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призові місця, ліцеїсти зміцнюють впевненість у 
власних силах, у них пробуджується почуття гідності, 
бажання вчитися. Імена переможців олімпіад і кон-
курсів оприлюднюються на дошці об’яв з привітан-
нями, таким чином реалізується педагогічний метод 
створення відчуття успіху в навчанні [2].

Окрім того, наприкінці навчального року від-
бувається заохочення найкращих учнів у різних но-
мінаціях благодійними фондами (особистою пре-
мією члена-кореспондента НАН та АМН України  
Людмили Василівни Новицької-Усенко, премією  
Дніпропетровського міського благодійного Фонду по-
шуку і підтримки талановитої молоді, премією благо-
дійного фонду «Інвестиції в майбутнє»).

Беручи участь у науково-дослідницькій діяль-
ності в Малій академії наук України, працюючи під 
керівництвом досвідчених науковців, ліцеїсти розши-
рюють власні пізнавальні горизонти, залучаються до 
світу науки, що спонукає їх до більш кропіткої та від-
повідальної навчальної діяльності.

Особливу увагу педагогічний колектив ліцею при-
діляє роботі з батьками учнів з метою підвищення мо-
тивації до навчання та поступового розвитку навичок 
самоконтролю, саморозвитку і самовдосконалення. 
Не можна применшувати ролі деяких «зовнішніх» 
мотивів навчання ліцеїстів, штучно протиставляти 
пізнавальну та соціальну мотивацію, адже це збід-
нює реальне мотиваційно-смислове забарвлення нав-
чальної діяльності. Соціальні мотиви – генетично 
первинні, виконують смислоутворювальну функцію 
в навчальній діяльності, тому їхній розвиток є важ-
ливою умовою успішності учня. Батькам учнів, які 
продемонстрували упродовж навчального року висо-
ку успішність, вручаються грамоти, подяки, оголошу-
ються їхні прізвища на святі «Останнього дзвоника».

Окрема увага приділяється невстигаючим учням. 
Адміністрація запрошує батьків таких учнів бути 
присутніми на навчальних заняттях, спостерігати за 
роботою своїх дітей; батьки беруть перед адміністра-
цією ліцею на поруки учнів, які не встигають у нав-
чанні. Це створює умови сімейної відповідальності за 
якість навчання, виконання домашніх завдань, пробу-
джує у дітей бажання виправдати сподівання батьків, 
окрім того, посилюється зовнішній контроль батьків 
за успішністю, поки у дітей не сформується само-
контроль, вольова саморегуляція, власні пізнавальні 
мотиви, мотиви досягнення і саморозвитку.

Беручи участь у брейн-рингах з профільних пред-
метів (хімія, фізика, біологія), команди учнів змага-
ються в ерудованості, обізнаності не лише з програми 
навчального предмету, а й з інших сфер життя. Коман-
да-переможець отримує пам’ятний кубок, що переда-
ється з року в рік. Окрім того, медичний ліцей-інтер-
нат «Дніпро» є ініціатором проведення на власній базі 
брейн-рингів не лише серед учнів медичного ліцею, але 
й ліцеїв міста Дніпропетровська. Так, у 2013–2014 рр. 
відбувалися правові брейн-ринги серед ліцеїв міста, 
які було висвітлено учнями в загальноліцейській газеті 
«Ахіллесова п’ята» та на сайті ліцею. Серед успішних 

дітей, які добре навчаються з гуманітарних дисциплін, 
створено редколегію, якій надано честь висвітлювати 
знаменні дати та видатні події в житті ліцею.

З метою заохочення кращі учні беруть участь у 
хімічних та біологічних турнірах, літніх хіміко-біо-
логічних школах (міжнародного, всеукраїнського та 
обласного рівнів) тощо. Зокрема, на 2014 р. на базі 
Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтер-
нату «Дніпро» заплановано проведення ХХІІ Всеук- 
раїнського турніру юних хіміків, в якому можуть взя-
ти участь успішні учні. Окрім того, на базі медичного 
ліцею «Дніпро» вчетверте проводилась літня хімі-
ко-біологічна школа, в якій ліцеїсти змогли не лише 
поглибити знання з профільних предметів, а й цікаво 
провести канікулярний час, беручи участь в екскурсі-
ях, походах, відвідуючи музеї, виставки тощо.

У рамках літньої хіміко-біологічної школи, 
а також на початку навчання в ліцеї («Вступі до  
спеціальності») для ліцеїстів проводяться лекції на-
уковців Дніпропетровської медичної академії (про-
фесора, доктора медичних наук, завідувача кафедри 
медичної біології, фармакогнозії, медичної ботаніки 
В. І. Гарець і професора, доктора медичних наук, за-
відувача кафедри фізіології О. Г. Родинського), Дні-
пропетровського національного університету імені 
О. Гончара (професора, доктора біологічних наук 
І. О. Зайцевої, кандидата біологічних наук, доцента 
ДНУ імені О. Гончара В. В. Манюка), Дніпропетров-
ського державного аграрного університету тощо. Ви-
сокий рівень викладацької майстерності, занурення до 
світу майбутньої професії, поєднання теорії з практич-
ними та лабораторними заняттями роблять виступи нау- 
ковців незабутніми та мотивують на нові досягнення.

У кожній навчальній кімнаті є класний куточок, в 
якому відображено життя класу, його досягнення, роз-
поділ обов’язків тощо. Значуща інформація відобра-
жається в літописі ліцейського життя і в класних ку-
точках, на сайті ліцею та в газеті «Ахіллесова п’ята».

Окрема почесна місія відводиться для учнів, які ви-
ступають з концертом в обласному госпіталі для вете-
ранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, надають 
благодійну допомогу військовослужбовцям у війсь- 
ковому госпіталі, опікуються дітьми, позбавленими 
батьківського піклування в Будинку маляти та міській 
дитячій лікарні № 6. У подібних акціях беруть участь 
учні з високою соціальною відповідальністю і можли-
вістю проявити турботу, піклування, що є для них до-
датковою мотивацією до кращої успішності у навчанні.

Окремим стимулюючим чинником, що впливає на 
навчання, є психологічний клімат у класному колективі.  
Бажання навчатися в ліцеї, багатому на традиції і 
об’єднаному особливою корпоративною культурою, 
стати в майбутньому лікарем, з гордістю носити білий 
халат є додатковими спонукальними факторами, що 
впливають на успішність навчання.

З особливою гордістю старшокласники 11-х кла-
сів беруть участь у святкуванні Дня працівників пе-
дагогічної освіти, коли їм відводиться почесна місія 
спробувати себе в якості вчителя. Старшокласники 
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проводять День дублера і викладають уроки ліцеїс-
там-новачкам згідно з розписом навчальних занять. 
Така практика потребує від них відповідальності та, 
насамперед, якісного оволодіння навчальним матеріа-
лом, щоб гідно та на високому рівні провести заняття.

Щомісяця в медичному ліцеї проводяться загаль-
ні лінійки, на яких висвітлюються визначні досягнен-
ня ліцеїстів за попередній місяць та оголошуються 
творчі плани на наступний період. Така форма са-
моорганізації та самоуправління дозволяє порівняти 
себе з іншими ліцеїстами, усвідомити власний внесок 
в діяльність загальноліцейської команди, сформувати 
адекватну самооцінку та збільшити рівень домагань.

Незважаючи на те, що більшість методів впливу 
на мотиваційну сферу ліцеїстів мають позитивний 
заохочувальний характер, є також форми покаран-
ня за порушення правил поведінки в ліцеї (правил  
внутрішнього розпорядку), правил техніки безпеки. 
Так, за користування шпаргалками під час контроль-
них робіт, користування мобільним телефоном під час 
навчальних занять учням виносяться догани з опри-
людненням їхніх прізвищ.

Майбутня професійна діяльність має набути для 
ліцеїста життєвого сенсу. Це відбувається за умови, 
коли він відображає, втілює в собі цінності професій-
ної діяльності. Тоді між ліцеїстом та його навчальною 
діяльністю немає протиріччя, і вона цілком поглинає 
його, він отримує задоволення від неї. Тому важли-
во, щоб ліцеїсти усвідомлювали ціннісний життєвий 
простір і розуміли його зв’язок з обраною професією. 
З цією метою проводиться День відкритих дверей в 
обласній лікарні імені І. Мечникова. Під час екскур-
сії до лікарні ліцеїсти можуть спостерігати хірургіч-
не втручання, побувати в різних відділеннях лікарні, 
ознайомитися з матеріально-технічним оснащенням 
лікарні (кабінети магнітно-резонансного томографу, 
функціональної діагностики тощо), познайомитися з 
провідними науковцями медичної академії та лікаря-
ми вищої категорії.

Упродовж багатьох років медичний ліцей плідно 
співпрацює з КЗ «Обласний госпіталь для інвалідів 
Великої Вітчизняної війни», на базі якого учні про-
ходять медичну практику за спеціальністю. Тут вони 
отримують перші практичні навички з професії меди-
ка, навчаються правильно ставитися до хворої літньої 
людини, у них формується важлива риса для лікаря –  
милосердя. Отже, ознайомлення з майбутньою про-
фесійною діяльністю та її суспільною значущістю, з 
вимогами, що вона висуває до знань, умінь та якостей 
особистості фахівця, формує прагнення учнів прояви-
ти і ствердити себе через навчальну діяльність.

Ефективність формування в учнів високого рівня 
мотивації досягнення визначається наступними умо-
вами: навчання на оптимальному рівні складності, 
що визначається вимогами профільного рівня і влас-
тивостями зони актуального й найближчого розвит-
ку кожного учня; індивідуалізація процесу навчан-
ня, що полягає у наданні можливості кожному учню  

пережити й відчути власний успіх у процесі вивчення 
навчальної дисципліни; використання у навчальному 
процесі навчальних завдань, спрямованих на фор-
мування реалістичного рівня домагань, адекватної 
самооцінки та зниження особистісної тривожності; 
використання педагогічної оцінки, як об’єктивного 
показника індивідуальних досягнень учня, а не засо-
бу його заохочення або покарання [9].

Таким чином, у триєдиному завданні – навчання, 
розумовий розвиток і виховання – зв’язною ланкою є 
інтерес суб’єкта учіння. Завдяки пізнавальному інте-
ресу як знання, так і процес опанування ними можуть 
стати рушійною силою розвитку інтелекту та важли-
вим чинником виховання всебічно розвиненої осо-
бистості учня.
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