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якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські 

взаємини» [3]. Ми повністю погоджуємося з думкою А. Макаренка, адже 

ігри повинні бути не лише цікавими, запальними, а й містити в собі 

підґрунтя для розвитку інтелектуальних здібностей дитини. 

Таким чином, використання різних видів ігор під час навчально-

виховного процесу сприятиме не лише всебічному і гармонійному 

розвитку школярів, а й стимулюватиме вчителя до власного професійно-

особистісного самовдосконалення, реалізуючи творчий підхід до навчання, 

застосовуючи ігрові технології, і як результат – підвищення рівня 

пізнавального інтересу учнів до вивчення навчального матеріалу. 
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МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-

ПЕДАГОГІВ ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі у вищих 

навчальних закладах – це багатофакторний процес, основними елементами 

якого є формування глибоких теоретичних знань, практичних умінь і 

навичок, компетентностей, а також професійно важливих якостей. 

Рушійною силою, яка спонукає студентів навчатися й оволодівати 

професією є мотивація. Розглядають мотивацію навчальної діяльності, 

професійної діяльності та мотивацію соціальної поведінки. [2]. 

Мотивація до навчання – одна із головних  умов реалізації 

навчально-виховного процесу. Вона є рушійною силою удосконалення 

особистості в цілому. Формування мотивації у студентів до навчально-

пізнавальної діяльності є однією з головних проблем.  

Проблема формування мотивації знаходиться на стику навчання й 

виховання. Це означає,  що увага педагогів та психологів повинна бути не 

тільки спрямована на здійснення студентом навчання але і на те, як і що 
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відбувається у розвитку особистості студента в процесі навчально-

пізнавальної  діяльності. Формування мотивації – це виховання 

студентської молоді, створення системи цінностей, пріоритетів соціально 

прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з активною поведінкою 

студента, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально 

діючими мотивами [4]. 

Вивчення мотивації як елемента навчальної діяльності, 

обумовленого цілями і організацією навчання, знайшло всебічне 

відображення в працях Т.В. Кудрявцева, Н.В. Кузьміної, А.Н. Леонтьєва, 

А. К. Маркової, А.Б. Орлова, Н.Ф. Тализіна та ін. Мотивація як 

суб’єктивно-особистісної характеристики представлена в дослідженнях 

Л.І. Божович, Ю.П. Вавилова, І.І. Вартанова, Т.Д. Дубовицькою, П.Є. 

Ільїна, Ю.П. Поваренкова, Ф.М. Рахматулліної, В.Д. Шадрикова, П.М. 

Якобсона В.А. Якуніна та ін.  

Щоб із навчального закладу вийшов майбутній фахівець з високим 

рівнем сформованості професійної компетентності, необхідно будувати 

підготовку інженера-педагога відповідно до структури особистості, а для 

цього в навчальних планах, робочих навчальних програмах і 

безпосередньо в процесі навчання варто відображати основні життєві й 

професійні ситуації, цінності суспільства, результати роботи, які б сприяли 

формуванню професійної компетентності майбутнього інженера-педагога [1].  

Навчити компетентності майбутнього інженера-педагога не можна. 

Таким він може стати лише сам, знайшовши і апробувавши різні моделі 

поведінки в новій предметній галузі, вибравши з них ті, які найбільшою 

мірою відповідають його стилю, естетичному смаку, етичним орієнтаціям. 

При цьому необхідно використовувати активні методи навчання, 

наприклад, проектний, творчо-проблемний, метод зворотного зв’язку через 

інтенсивну соціальну взаємодію дослідження ролевих моделей, презентації 

ідей тощо. 

Підвищення рівня навчальної мотивації майбутніх інженерів-

педагогів ми вбачаємо у впровадженні методів, до яких належать: 

дискусія, диспут, включення студентів у ситуацію особистого 

переживання успіху в навчанні, в інші ситуації емоційно-моральних 

переживань, метод опори на здобутий життєвий досвід, метод 

пізнавальної, дидактичної, рольової гри та ін. [3]. 

Таким чином, професійна підготовка інженерів-педагогів харчових 

технологій, яка сьогодні відбувається за знаннєвою моделлю та має 

значний нахил у бік теоретичного навчання, призводить до низької 

готовності молодих кваліфікованих спеціалістів до вирішення складних 

функціональних завдань професійної діяльності. Вирішенням цієї 

проблеми стає застосування нових підходів у професійній освіті, зокрема, 

у педагогічних ВНЗ. Одним з найважливіших пріоритетів є створення умов 

для підготовки фахівців завдяки упровадженню в навчальний процес 
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системи ефективних методів педагогічного впливу та відповідних 

технологій навчання, а саме: збагачення традиційних форм та методів 

навчання; використання в навчальному процесі проблемних, діалогічних, 

дискусійних, проектних та інших методів активного навчання; перегляду 

та вдосконалення змісту фахових предметів, організація та забезпечення 

наступності всіх видів практик; взаємодія між викладачами та студентами. 
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СУЧАСНА ОСВІТА В ШКОЛАХ ЯПОНІЇ 
 
Ми звикли бачити Японію на мапах десь там збоку, але насправді 

вона знаходиться по центру між Євразією та Америкою, саме таке бачення 
світу мають японці. 

В Японії навчання починається в дитсадку, де дитину навчають 
основ знань з математики й двох абеток – хираґана та катакана. До 
початкової школи японці вступають у віці 6 – 7 років, навчальний рік у них 
традиційно починається в квітні. Японці вважають, що це найкращий час 
для початку нового етапу в житті: прокидається природа, квітне сакура, 
час опановувати знання [5]. 

Японська школа триступенева: початкова (Сьо:Гакко:), середня 
(Тю:Гакко:) і старша (Ко:то:Гакко:). У початковій школі навчаються шість 
років, у середній і старшій – по три роки. Загалом виходить 12 класів, але 
обов’язковими з них є лише дев’ять. Однак 94 % школярів переходить до 


