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respond optimally to the environment and capacities to have subjective 
experiences. 

Identifying consciousness in animals is certainly a challenge and a 
compelling topic in many academic and popular discussions. While there must 
be some form of mental activity in animals that serves as the basis for 
consciousness in humans, it has not yet been identified clearly. Studying how 
attention and consciousness are related in humans might be the best way to 
understand what sort of conscious experience is present in animals. 
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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
 
Сьогодні професійну освіту розглядають як умову підготовки 

молодого покоління до життя в європейському співтоваристві, виховання 
мобільної, творчої, освіченої, моральної особистості. Однією з основних 
задач професійного навчання є навчити учнів професії, забезпечити їх 
знаннями останніх досягнень науки й техніки, передового виробничого 
досвіду, навчити застосовувати отримані теоретичні знання й практичні 
навики у майбутній професійній діяльності.  

Перебудова професійної освіти вимагає значного підвищення 
особистісної відповідальності викладачів і майстрів професійно-технічних 
навчальних закладів у виборі форм і методів навчання і виховання, 
організації суспільно корисної і продуктивної праці учнів. На сьогодні 
гостро стоїть завдання підвищення ефективності навчання й оптимізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ. 

Мета статті – окреслити необхідність розвитку мотивації майбутньої 
професійної діяльності учнів ПТНЗ на уроках виробничого навчання. 

Сьогодні змінюється мета та зміст освіти, з’являються нові 
технології, методи, форми та засоби навчання, але основною формою 
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в ПТНЗ 
залишається урок. 

Урок виробничого навчання – це логічно завершена цілісна частина 
навчально-виховного процесу, яка забезпечує розв’язання єдиного 
дидактичного завдання всією групою учнів протягом певного часу. 
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Виробниче навчання – це дидактично розчленоване й упорядковане 
відтворення окремих функціональних компонентів професійної діяльності 
робітника з метою їх свідомого і тривалого освоєння учнями. Основною 
дискретною одиницею навчально-виробничої діяльності є операція, що 
характеризується застосуванням певних засобів (інструментів, 
пристосувань і т.д.) і засобів роботи, а для неперервних технологій 
(хімічних, енергетичних і т.д.) – вид робіт, що має самостійну мету і 
відносну завершеність. Поряд з особливостями трудової діяльності 
виділення дискретних одиниць виробничого навчання обумовлено 
навчальними чинниками (повторювальність, можливість варіювання і т.п.), 
що характеризують специфіку моментів або ланок у процесі оволодіння 
професійною майстерністю [2, с. 7].  

При виробничому навчанні застосовуються в основному ті ж засоби і 
методи навчальної роботи, що при теоретичному, проте їхньої функції і 
форми сполучення істотно відмінні, тому що визначаються цільовою 
практичною спрямованістю навчально-виробничої діяльності. Домінуючими 
структурними елементами занять при груповому навчанні є вправи, що 
супроводжуються вступним, поточним (в основному індивідуальним) і 
заключним інструктажем. 

Концепція сучасного уроку базується на особистісно-орієнтованих 
цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу. 
При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, 
активної, пізнавальної діяльності учнів, компетентного консультанта і 
помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані не лише на 
контроль знань і умінь, але й на проектування, діагностику та корегування 
дій учнів, щоб вчасно допомогти учням в одержанні й застосуванні 
необхідної інформації.  

Важливою ланкою професійно-практичної підготовки кваліфікованого 
робітника є організація та проведення ефективного уроку виробничого 
навчання, що включає раціональне сполучення методів і прийомів 
навчання, які спрямовані не тільки на формування системи професійних 
знань, умінь і навичок, але і на розвиток мотивації майбутньої професійної 
діяльності.  

В умовах сучасності проблема розвитку мотивації людини є однією з 
найбільш актуальних в психології. Формування мотивів навчання – це 
створення у професійно-технічному навчальному закладі умов для появи 
внутрішніх спонукань до навчання, усвідомлення їх учнем і подальший 
саморозвиток ним своєї мотиваційної сфери. Це визначається як 
вітчизняними, так і закордонними дослідженнями. Важливість проблеми 
не підлягає сумніву, оскільки питання про розвиток мотивів та потреб 
тісно пов’язане з питанням розвитку особистості, громадянина в цілому. 
Стимулювати розвиток мотивації до вивчення професії можна й необхідно 
системою психологічно продуманих прийомів. 

Розвиток мотивації майбутньої професійної діяльності – це розвиток 
інтересу учнів до навчання, зокрема не тільки до певної лекції, семінару 
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тощо, але і до процесу здобуття знань під час створення ситуацій інтересу; 
мотивація професійної та навчальної діяльності; прагнення до досягнення 
успіху; формування ставлення до майбутньої професійної діяльності як 
особистісної і соціальної цінності, усвідомлення значущості формування 
особистісних якостей і умінь, формування потреби в професійному 
зростанні. Розвиток мотивації найбільш вдало відбувається за таких умов: 
створення сприятливого психологічного клімату в навчальному колективі; 
особистісно-орієнтована педагогічна взаємодія; формування й розвиток 
інформаційної і пізнавальної потреб. А також при використанні у 
професійно підготовці таких методів навчання, як методи формування 
пізнавального інтересу та методи формування почуття обов’язку і 
відповідальності у навчанні [1]. 

Необхідною умовою для створення в учнів ПТНЗ інтересу до змісту 
навчання і до самої навчальної діяльності є можливість проявити розумову 
самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим 
легше зацікавити ними учнів. Основний засіб виховання стійкого інтересу 
до навчання – використання таких запитань та завдань, рішення яких 
вимагає від підлітків активної пошукової діяльності. 

Важливу роль у формуванні інтересу до навчання відіграє створення 
проблемної ситуації, зіткнення учнів зі труднощами, які вони не можуть 
подолати за допомогою наявного в них запасу знань: зустрівшись із 
труднощами, вони переконуються в необхідності отримання нових знань 
або застосування старих в нових ситуаціях. Цікавою є тільки та робота, яка 
вимагає постійної напруги, а легкий матеріал, що не вимагає розумового 
напруження, не викликає інтересу. Подолання труднощів в навчальній 
діяльності – найважливіша умова виникнення інтересу до неї. Складність 
навчального матеріалу та навчальної задачі призводить до підвищення 
інтересу тоді, коли ця складність посильна, коли її можна подолати, інакше 
інтерес швидко втрачається. 

Методи формування пізнавального інтересу підвищують ефективність 
навчальної діяльності учнів через прояв пізнавальних інтересів учнів. До 
таких методів належать метод дискусії, метод забезпечення успіху у 
навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення інтересу в процесі 
викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 
навчального матеріалу, метод опори на життєвий досвід учнів [3, с. 144–146]. 

Методи формування почуття обов’язку і відповідальності у навчанні 
ці методи передбачають пояснення учням суспільної та особистої 
значущості учіння; висування вимог, дотримання яких означає виконання 
ними свого обов’язку; заохочення до сумлінного виконання обов’язків; 
оперативний контроль за виконанням вимог і в разі потреби – вказівки на 
недоліки, зауваження [3, с. 147].  

Отже, використання вище вказаних методів на уроках виробничого 
навчання забезпечує розвиток позитивної мотивації майбутньої професійної 
діяльності: формування позитивних мотивів навчання, стимулювання 
пізнавальної активності, сприяють розвитку самовизначення, самореалізації і 
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відповідальності за результати навчання як основних характеристик 
особистості і одночасно сприяють збагаченню учнів навчальною інформацією.  
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ – ШЛЯХ ДО НАВЧАННЯ 

 
Віртуа ́льна реа́льність (англ. Virtual reality) – уявна реальність, 

створена за допомогою комп’ютерних систем, які забезпечують візуальні і 
звукові ефекти, що занурюють глядача в ілюзорний світ за екраном. 
Користувач оточується породженими комп’ютером образами і звуками, що 
дають відчуття реальності. Користувач взаємодіє зі штучним світом за 
допомогою різноманітних сенсорів, таких як, наприклад, шолом і 
рукавички, які зв’язують його рухи, враження і аудіо-візуальні ефекти. 
Майбутні дослідження в галузі віртуальної реальності скеровані на 
збільшення враження реальності спостережуваного. 

Уже сьогодні віртуальна реальність під наглядом викладачів 
дозволяє виготовити інноваційні навчальні матеріали та організувати VR-
лабораторії. Виглядає це так: під час уроків інформатики відбувається 
знайомство з програмними засобами, які знадобляться для експлуатації 
комплексу, а потрібні навчальні матеріали та концепти малюнків 
розробляються на уроках літератури, математики та біології. 

На заняттях з малювання можна створити 3D-картинки, 
застосувавши програмні засоби 3D-графіки [4]. Після цього всі отримані 
матеріали збираються воєдино в конкретному середовищі, щоб в 
результаті отримати унікальні тривимірні освітні ресурси. 

Далі апаратно-програмний комплекс встановлюють в одному з 
кабінетів навчального закладу, де буде проводитися навчання. При цьому 


