
 
Дисципліна Мотивація в освіті 

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Мова викладання українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Мотивація в освіті” здобувач вищої 

освіти повинен володіти достатнім рівнем теоретичних знань і практичних 

вмінь з дисциплін професійно-педагогічної підготовки, а саме 

«Професійна педагогіка», «Психологія» «Психологія і педагогіка вищої 

школи»  

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: знати: теоретичні основи та механізми мотивації, її роль та 

значення в освіті. Вміти: розпізнавати структуру актів поведінки і 

діяльності, проводити дослідження мотиваційної сфери, вміти мотивувати 

себе та студентів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Мотивація в освіті” є важливою у формуванні 

професійно-педагогчних компетентностей здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності «Професійна освіта». Вона знайомить студентів із 

розвитком мотивації в контексті розвитку індивіда; вчить визначати 

основні форми індивідуальної поведінки людей; ознайомлює студентів із 

прийомами аналізу поведінки здобувачів вищої освіти; формує основу для 

подальшого становлення практичних навичок професійного аналізу 

поведінки учасників освітнього процесу. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 6. Організовувати освітній процес у сфері професійної освіти на 

основі людиноцентрованого підходу та сучасних досягнень педагогіки і 

психології, керувати пізнавальною діяльністю, здійснювати ефективне та 

об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. 

ПРН 7. Створювати освітнє середовище професійної освіти, що є 

сприятливим для здобувачів освіти і забезпечує досягнення визначених 

результатів навчання. 

ПРН 10. Здійснювати консультативну діяльність у сфері професійної 

освіти. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 5.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК 1. Здатність застосовувати і розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру і проблем 

професійної освіти. 

СК 4. Здатність аналізувати, прогнозувати, критично осмислювати 

проблеми у професійній освіті, приймати ефективні рішення щодо їх 

розв’язання. 

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі 

здійснення професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 
Лекції, практичні роботи, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


