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МОТИВАЦІЯ І МОТИВИ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Перебудова українського суспільства, його економіки вимагає також 

перебудови і системи освіти. Завданнями вищої школи є підготовка 

кваліфікованих кадрів, здатних ефективно працювати в нових умовах. В 

наукових джерелах вказується, що до активного пізнання особистість може 

підштовхнути лише мотивація. Виявлення і врахування мотивів учбової 

діяльності – це важлива ланка особистісно-орієнтованого підходу, яка виступає 

основою для формування, розвитку та закріплення професійних мотивів під час 

фахової підготовки у вищому учбовому закладі. Отже, вивчення провідних 



мотивів учіння студентів певною мірою може допомогти у визначенні шляхів 

впливу на розвиток їх пізнавальної активності. 

Терміном мотивація позначається уся сукупність спонук до діяльності 

(потреби, мотиви, інтереси, прагнення, установки, ідеали та ін.). Мотивація – це 

сукупність причин психологічного характеру (система мотивів), які 

зумовлюють поведінку і вчинки людини, їх початок, спрямованість і активність 

[1]. Мотивація, на думку І. Джидар’ян, виступає тим складним механізмом 

співвіднесення особистістю зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки, який 

визначає виникнення, спрямування, а також спосіб втілення конкретних форм 

діяльності. Вивченням мотивів учбової діяльності у вітчизняній психології 

займались Л. Божович, Р. Вайсман, О. Леонтьєв, А. Маркова та інші вчені. У 

психологічній літературі знаходимо таке визначення мотиву: стійка особистісна 

властивість, яка охоплює потреби, є спонукальною причиною дій і вчинків. 

Мотив дозволяє сформувати певні 
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цілі, які реалізуються в процесі діяльності. К. Абульханова-Славська 

вважає, що ставлення особистості до діяльності визначається усією сукупністю 

мотивів. 

Для вивчення мотивів та мотивації учбової діяльності студентів – 

майбутніх психологів I – V курсів, що навчаються у Національному 

педагогічному університеті ім. М. Драгоманова, Житомирському державному 

університеті імені Івана Франка та Житомирському інституті Міжрегіональної 

академії управління персоналом нами був використаний модифікований варіант 

опитувальника [2]. Студентам (у загальній кількості 318 чоловік) було 

запропоновано перелік із 12 мотивів, кожний із яких необхідно було оцінити 

відповідним балом: 5 балів – мотив має дуже важливе значення; 4 бали – є 

значимим; 3 бали – має невелике значення; 2 бали – майже не має значення; 1 

бал – мотив абсолютно не значимий. 

В результаті оцінки студентами мотивів учбової діяльності ми змогли 

визначити їх провідні мотиви та переважаючий вид мотивації. Перше місце 



отримала широка соціальна мотивація, яку визначали за мотивами "прагну 

добре підготуватися до обраної професії, мати необхідні знання" та "розумію 

свою відповідальність перед клієнтами, суспільством" (середнє арифметичне – 

4,3). Друге місце зайняла мотивація, зумовлена змістом навчальних дисциплін, 

яку склали мотиви "подобається дізнаватися нове", "подобаються теоретичні 

знання і практичні уміння" (3,9). Третє місце відведено мотивації процесом 

учбової діяльності, що визначається за мотивами "подобається думати, 

мислити, розмірковувати", "подобається виконувати складні завдання, над 

якими треба подумати" (3,59). Дуже близько до попередньої – на четвертому 

місці – виявилася мотивація благополуччя, куди ввійшли мотиви "хочу 

отримувати гарні оцінки за свою працю" та "приємно отримувати похвалу" 

(3,57). На п’ятому місці опинилася мотивація уникнення: "прагну уникнути 

негативних оцінок" та "прагну уникнути неприємностей" (3,4). Останнє шосте 

місце зайняла мотивація престижу з 
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мотивами "потрібно завоювати авторитет серед одногрупників", "хочу 

бути в числі кращих студентів" (3,23). 

Отже, дані цієї частини дослідження свідчать, що на перший план у 

студентів вийшла широка соціальна мотивація (у вигляді професійної), друге 

місце отримала мотивація, зумовлена змістом навчальних дисциплін, третє 

місце зайняла мотивація процесом учбової діяльності. Ці види мотивації у 

першій трійці виборів спрямовані на оволодіння майбутньою професією та на 

засвоєння предметів. Мотивація благополуччя має спрямування на себе і 

знаходиться дуже близько від третього місця. Мотивація уникнення та 

престижу (п’яте та шосте рангові місця відповідно) менш характерні для 

студентів нашої вибірки. Перші два види точно повторилися по місцям на усіх 

курсах, тому вважатимемо, що саме дані види мотивації є провідними для 

студентів-психологів. Інші чотири види мотивації отримували різні місця у 

студентів перших – п’ятих курсів. 



Отримані дані порівнялися із критерієм успішності як результатом 

творчого ставлення студентів до своєї основної діяльності. Аналіз успішності 

показав, що до 1 – найвищого – рівня знань (лише "відмінно") можна віднести 

15,7 % від усієї вибірки студентів, до 2 – високого рівня ("відмінно" та "добре") 

– 23 % респондентів, які разом з попередньою групою складають 38,7 % 

студентів І-V курсів. До 3 групи – із середнім рівнем навчання (лише "добре") – 

увійшло 12,9 % молоді, 4 групу – рівня нижче середнього ("добре" та 

"задовільно" з переважанням "добре") – утворили 18,6 % молодих людей. 

Загалом 3 та 4 група разом склали 31,4 % студентської молоді. 22,6 % та 7,2 %, 

що разом складає 29,8 % від усіх респондентів, – це чисельність груп 5 – 

низького ("добре" та "задовільно" з переважанням "задовільно") – та 6 – 

найнижчого – рівнів (лише задовільні оцінки) відповідно. 

Головними мотивами навчання студентів нашої вибірки є професійні та 

пізнавальні мотиви, проте їх успішність швидше вказує на розбіжність між 

дійсним та бажаним станом речей. А тому, провідні мотиви навчання студентів, 

рівень їх пізнавальної активності та успішності повинні враховуватись при 

побудові особистісно-орієнтованого навчального процесу. 
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