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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті здійснено аналіз мотиваційних причин успішного навчання здобувачів вищої освіти медичного університету, ступеня усвідомлення ними майбутньої професійної діяльності, переваг та недоліків обраної професії. Дослідження
було здійснено з метою вивчення трансформації мотиваційних установок та цінностей здобувачів 5–6 курсів медичного університету під впливом освітнього середовища. Використовувалися результати анкетування 450 респон-дентів за самостійно
розробленою анкетою з питаннями напівзакритого типу.
Ключові слова: навчальна та професійна мотивація, здобувачі вищої
освіти, медичний університет, освітнє середовище.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні в українському суспільстві простежується стійка тенденція, яка спрямована на посилення вимог, що висуваються до особистісних якостей
та професійних компетенцій фахівців галузі охорони здоров’я.
Професійна кваліфікація сучасного медичного працівника визначається:
1) рівнем освіти, що підтверджується відповідними документами про освіту;
2) реальною здатністю медичного працівника виконувати доручену йому роботу в межах професії, що перевіряється безпосередньо при виконанні медичним працівником трудових обов’язків;
3) підвищенням професійного рівня в процесі трудової діяльності, що може підтверджуватися стажем роботи, особливими професійними здобутками медичного працівника, проходженням додаткового практичного стажування та теоретико-практичного навчання із отриманням підтверджувальних документів тощо [3].
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Проте, окрім професійної кваліфікації, знань та професійних
компетентностей, сучасні медичні фахівці, потребують розвинені
особистісні якості, зокрема критичне та дивергентне мислення,
стресостійкість, вміння працювати у мультифункціональній команді, самомотивація та самоконтроль тощо. Відтак, важливим
для сучасного медичного фахівця є не просто володіння спеціальними фаховими знаннями та навичками, а і наявність емоційного
інтелекту, тобто «здатності розуміти, усвідомлювати і управляти
власними емоціями, своєю мотивацією, думками і поведінкою, регулювати свій емоційний стан, а також вміння управляти емоційними станами інших людей, помічати їхні актуальні потреби», зокрема й підлеглих, колег та пацієнтів.
Проте важливо пам’ятати, що іншою ключовою вимогою до сучасного фахівця в галузі охорони здоров’я є безперервний професійний розвиток, тобто такий фахівець має навчатися та розвиватися протягом усього свого професійного життя.
Таким чином, формування медичного фахівця відбувається водночас під впливом безлічі різноманітних чинників, що перебувають у складній взаємодії: освітнє та професійне оточення, виховання, навчання тощо [1; 4]. Сукупність чинників освітнього середовища, що спонукають суб'єктів освітнього процесу до професійно-особистісного розвитку та саморозвитку, визначається як
професійно та особистісно стимулююче середовище. Особливий
внесок у цей процес вносить освітнє середовище медичного університету, тобто «сукупність соціальних, культурних, а також спеціально організованих в освітній установі психолого-педагогічних
умов, у результаті взаємодії яких із індивідом відбувається становлення особистості» [5]. З іншого боку, ефективність освітнього
процесу, кінцевий результат освоєння освітньо-професійної програми, ступінь готовності випускника до професійної діяльності
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залежать не тільки від кількості та якості освітніх компонент, а й
від ступеня виразності мотиваційної сфери, системи цінностей,
особистісних якостей майбутнього фахівця. Незважаючи на науковий і технічний прогрес, досі залишаються актуальними слова
Гіппократа: «Все, що є в мудрості, все це є і в медицині, а саме:
зневага до грошей, сумлінність, скромність, простота в одязі, повага, рішучість, охайність, достаток думок, знання всього того, що
корисно і необхідне для життя, відраза до пороку, заперечення марновірного страху перед богами, божественне перевага» [2].
Постановка завдання. Метою статті є аналіз чинників, що
впливають на формування навчальної та професійної мотивації
здобувачів вищої освіти медичних університетів на прикладі Одеського національного медичного університету.
Виклад основного матеріалу дослідження. На базі Одеського
національного медичного університету було проведено соціологічні опитування здобувачів вищої освіти на основі самостійно розробленої анкети з метою вивчення трансформації їхніх мотиваційних установок та цінностей під впливом освітнього середовища,
яке створено в університеті.
Отримана інформація аналізувалася та оброблялася за допомогою сучасних статистичних методів. Було опитано 450 респондентів – здобувачів медичного факультету № 1 та № 2 у віці від 20 до
29 років, які навчалися на п'ятому (230 осіб – 51,1 %) та шостому
курсі (220 осіб – 48,9 %).
За статевою ознакою у всіх вікових групах переважали здобувачі чоловічої статі (57 %).
Іншим важливим чинником, що визначає вмотивованість здобувачів вищої освіти до навчання, є вплив сім’ї. З метою аналізу даного чинника було проаналізовано соціальний статус батьків респондентів. Так, відсоток здобувачів, у яких батьки працюють саме
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в медичній сфері, становить 45,8 %, підприємці та ті, що займаються економічною, фінансовою та управлінською діяльністю –
23,2 %; державні службовці – 13 %; службовці різни типів підприємств та установ – 11 %; представники робочих спеціальностей –
5 %; не працюють – 2 %.
Статистично значущого зв'язку між віком та рівнем успішності
опитаних респондентів не було встановлено. Так, у віковий період
від 20 до 23 років спостерігалося зростання кількості здобувачів, які
навчаються на «добре» та «відмінно» з 67 % до 73 %. Далі, в період з
24 до 25 років, рівень успішності змінювався незначно: з 84,3 % до
85 %, з подальшим погіршенням у віці 29 років, коли кількість тих,
хто встигає на «добре» і «відмінно», знизилася і склала 74 %.
Найчастіша причина низьких оцінок, на думку здобувачів – це
пропуски занять (36 %). Далі – невміння систематизувати інформацію (33 %), великий обсяг інформації та її складність
(12 %), власна лінь (8,3 %); проблеми з організацією освітнього
процесу (6,2 %), інші чинники, в тому числі форс-мажорні та пандемія (4,5 %) (табл. 1).
Таблиця 1
Чинники, що негативно вплинули на успішність здобувачів
вищої освіти медичного університету
п/н
Чинник
Відсоток
1.
Пропуски занять
36 %
2.
Невміння систематизувати інформацію
33 %
3.
Великий обсяг інформації та її складність
12 %
4.
Власна лінь
8,3 %
5.
Проблеми з організацією освітнього процесу в університеті
6,2 %
6.
Інші чинники, в тому числі форс-мажорні та пандемія
4,5 %
Джерело: за результатами власних соціологічних досліджень (450 респондентів, 5-6 курс медичних факультетів Одеського національного медичного університету).
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Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок про важливість формування у здобувачів саме мотиваційних стимулів до навчання та самонавчання, оскільки переважними чинниками, що
впливають на їх успішність є «пропуски занять» та «власна лінь».
Відтак, важливим завдання науково-педагогічного персоналу університету є саме розвиток такої особистісної якості як самонавчання та
мотивація до навчання. Іншим чинником є саме освітній чинник –
«великий обсяг інформації та її складність», а також ступінь якості
організації освітнього процесу в університеті, що сьогодні має забезпечуватися загальною системою внутрішнього забезпечення якості
освіти в медичному університеті.
На освітню активність здобувачів та їх поведінкові складові
значно впливає ступінь усвідомлення сутності та ролі своєї майбутньої професійної діяльності. Так, аналіз усвідомлення сутності та
ролі майбутньої професійної діяльності показав, що 84 % здобувачів усвідомлюють важливість своєї майбутньої діяльності, 10 % –
розуміють роль своєї професії у суспільстві, проте їх досі не зрозуміла сутність та функціональна особливість такої діяльності,
4 % респондентів не замислювалися над цим питанням, а для 2 %
це є не важливим, оскільки вони прагнуть лише «отримати диплом» і у майбутньому не планують працювати за фахом (табл. 2).
Іншим важливим завданням цього дослідження було проаналізувати ступінь розуміння сутності та ролі майбутньої професійної діяльності за віковою ознакою. Відповідно до отриманих даних, здобувачі до 23 років були повні оптимізму щодо своєї майбутньої професії та однозначно впевнені в тому, що вони повністю орієнтуються в
її сутності; відсоток у цій віковій групі склав 93 %. Однак, дорослішаючи та усвідомлюючи обмеженість своїх теоретичних та практичних знань, кількість таких здобувачів у віці від 23 до 27 років зменшується до 67 %. Проте до 29 років, з накопиченням та
14
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систематизацією отриманих знань та навичок, частка здобувачів, для
яких зрозумілою є сутність медичної професії, досягає 92 %.
Таблиця 2
Розуміння здобувачами вищої освіти медичного університету
сутності та ролі майбутньої професійної діяльності
п/н

Чинник
Відсоток
Професійна діяльність фахівців в галузі охорони здоров’я
1.
84 %
відіграє важливу роль у суспільстві, функціональна
особливість професії є зрозумілою
Професійна діяльність фахівців в галузі охорони здоров’я
2.
відіграє важливу роль у суспільстві, функціональна
10 %
особливість професії не зрозуміла
3.
Не замислювався (-лась) над цим питанням
10 %
4.
Не планую працювати за фахом
2%
Джерело: за результатами власних соціологічних досліджень (450 респондентів, 5-6 курс медичних факультетів Одеського національного медичного університету).

У зв'язку з тим, що ступінь усвідомлення здобувачами медичного університету особистісних потреб відіграє велике значення
для освоєння спеціальності, було поставлене питання, яке уточнює
спонукальні причини успішного навчання. Виявилося, що, незалежно від віку, більшість опитаних респондентів (59,5 %) вказали як
основну причину хорошої успішності бажання стати кваліфікованим фахівцем. Поряд з цим було встановлено, що значною є частка
серед респондентів, у яких особистісне зростання і матеріальне забезпечення є найважливішими стимулами успішного навчання
(15,3 %). Іншими значущими чинниками є можливість приносити
користь оточуючим (13,7 %), престиж професії (6,0 %), бажання
самоствердитися (3,5 %), можливість високих заробітків (0,9 %),
прагнення догодити близьким родичам (0,2 %). При цьому частка
15
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респондентів, яким важко зрозуміти мотиви свого навчання складає лише 0,3 %).
Таким чином, більшість – 73,2 % («бажання стати кваліфікованим фахівцем», «можливість приносити користь оточуючим») чітко та свідомо розуміють роль майбутньої професії, а 99,5 % чітко
розуміють фактор, який стимулює їх до майбутньої професії.
Висновки та пропозиції. Відтак, в умовах сучасної реальності
одним із важливих завдань професійної педагогічної діяльності є
не тільки формування у здобувачів необхідного комплексу знань
та практичних вмінь з усіх освітніх компонент освітньо-професійної програми, але й формування якісного освітнього середовища,
яке спрямоване саме на виховання професійних якостей, формування високого пізнавального інтересу до майбутньої спеціальності для формування успішної готовності до професійної діяльності
в майбутньому та стимулювання випускників до постійного вдосконалення у вибраному напрямку.
Взаємодія особистості й освітнього середовища характеризується багаторівневістю та складними взаємозв’язками, тому ефективний і повноцінний розвиток особистості у медичному університеті має відбуватися через залучення здобувачів до активної, динамічної, спрямованої на певний результат індивідуальної та самостійної інтелектуально-творчої праці [6].
Таким чином, на нашу думку, важливими системоутворюючими чинниками освітнього середовища, що впливають на формування не просто особистості здобувача та його професійного становлення, а й навчальної та професійної мотивації здобувачів вищої освіти медичних університетів є авторитет та педагогічна компетентність науково-педагогічних працівників, наявність широкого спектра якісних інформаційних ресурсів та технологій, наявність адекватної сучасним вимогам матеріально-технічного
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забезпечення та навчально-методичних засобів навчання. Наявність університетських клінік та розгалуженої системи клінічних
баз у медичного університету впливає не лише на формування
практичних навичок, а й на відповідальності за виконану роботу,
творчий та критичний підхід під час прийняття відповідних рішень, підвищується пізнавальна і клінічна активність, формує базу
для подальшого навчання впродовж усього життя.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
ON THE FORMATION OF EDUCATIONAL
AND PROFESSIONAL MOTIVATION
OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
The article analyzes the motivational reasons for the successful study of
medical university students, the degree of awareness of their future professional activity,
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the advantages and disadvantages of the chosen profession. The research was carried out
with the aim of studying the transformation of motivational attitudes and values of students
of 5-6 courses of a medical university under the influence of the educational environment.
The results of the survey of 450 respondents based on an independently developed
questionnaire with semi-closed type questions were used.
Key words: educational and professional motivation, higher education
students, medical university, educational environment.
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