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 Кожним новим навчальним роком до вищих навчальних закладів 
приходять все більше абітурієнтів, які слабо підготовлені до всебічного 
інтенсивного навчання. Це в більшості пов’язано з низьким рівнем 
загальноосвітньої підготовки учнів, тому що у середній школі переважають, 
як правило, репродуктивні методи навчання, які не розвивають творчий 
потенціал учнів, не сприяють формуванню його умінь працювати з 
інформацією, виділяти в ній головні положення, аналізувати і 
систематизувати її. Ця нездатність деякою мірою ускладнює навчання і 
знижує мотивацію до навчання у ВНЗ. 
 Тому українські випускники, як фахівці своєї справи, вже не тільки на 
світовому, але поступово втрачають і сходинки на вітчизняному ринку праці. 
 Отримані результати тривалих досліджень показали, що одним з 
напрямків забезпечення подальшої успішної трудовий діяльності випускника 
на фоні висвітлених проблем, які набирають свою тенденцію є відбір 
навчаємих за професійним схильностям та сталої вмотивованості до 
навчання. 
 На практиці викладачі розуміючи підготовку студента-першокурсника 
та складністю психодіагностики його мотиваційної сфери, приділяють 
зазвичай особливу увагу тільки таким технологіям навчання, які акцентують 
увагу на раціональній та оптимальній її подачі згідно арифметичної прогресії 
і використовують мотивацію до навчання на основі міжпредметних та 
міжтемних зв’язків, які слабко відображають методологічну, освітню, 
розвиваючу, виховну, конструктивну функції. 
 При цьому наразі мало приділяють увагу дослідження по напрямку 
розробки навчальних (психологічних) технологій по закріпленню або зовсім 
зміні професійної схильності та мотиваційної спрямованості студентів під 
час навчання у вищому навчальному закладі. 
 На базі проведених досліджень, автори дійшли висновку, що одним з 
ефективних методик мотивації до навчання та формування у студентів 
задатків професійної спрямованості по інженерній спеціалізації є створення 
окремих занять, які буду проводитись на основі методики панорамно-
алгоритмічної картини, яка полягає на основі чіткої постановки мети та її 
досягнення на кожному етапі навчання у вищому навчальному заклад і 
створення панорамної картини, що дозволяє бачити всю необхідність 
копіткої роботи для формування знань, умінь і навичок.  


