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ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ТА МОТИВИ НАВЧАННЯ У ВУЗІ 

Мачушник О. Л., Україна, м. Житомир, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

Підготовка кваліфікованих фахівців є головним завданням вищої школи, 

адже будь-яка галузь економіки потребує досвідчених кадрів. Майбутні 

психологи працюватимуть заради забезпечення та укріплення психологічного 

здоров’я громадян України, а також заради розвитку їхніх творчих 



можливостей. Щоб успішно справлятися з цими та виконувати поставлені 

перед ними інші професійні завдання, у фаховому арсеналі майбутніх 

психологів уже в роки навчання у вузі мають з’явитися необхідні знання, 

вміння, навички та досвід. Проте заради засвоєння цих надбань кожному 

студентові прийдеться немало попрацювати, а значить, проявити 

наполегливість, ініціативність, пізнавальну активність, самостійність та 

творчість. 

Проблемі підготовки майбутніх психологів присвячені праці вітчизняних 

вчених О. Бондаренка, С. Васильківської, Ж. Вірної, П. Горностая, Т. Говорун, 

Л. Долинської, Ю. Ємельянова, С. Максименка, В. Панка, Н. Пов’якель, О. 

Саннікової, В. Семиченко, Л. Уманець, О. Чебикіна, Н. Чепелєвої, Т. Яценко та 

інших. В них розглядаються питання формування професійно значущих 

якостей майбутніх психологів, питання їх особистісного зростання, вплив 

методів активного навчання на професійне зростання майбутніх фахівців. 

Особливе значення при підготовці спеціалістів будь-якого напрямку має 

наявний рівень пізнавальної активності, який допомагає всебічно оволодівати 

матеріалом. Пізнавальну активність вивчали вчені-педагоги та психологи Д. 

Богоявленська, Л. Божович, Л. Виготський, П. Гальперін, Л. Головань, В. 

Давидов, О. Запорожець, М. Ігнатенко, Г. Костюк, В. Котирло, Р. Лемберг, О. 

Леонтьєв, Л. Лісіна, В. Лозова, О. Матюшкін, М. Махмутов, Н. Менчинська, В. 

Моляко, Н. Половникова, С. Рубінштейн, Н. Тализіна, О. Чебикін, Т. Шамова, 

М. Шкіль, І. Якиманська та інші. Вона розглядалася у напрямку визначення 

структури, видів [1], дослідження взаємозв’язків із окремими особистісними 

особливостями [2] та окремими видами діяльності [3; 4]. Проте, дослідження, 

які стосуються вивчення особливостей розвитку пізнавальної активності та її 

ролі в процесі підготовки психологів у вузі, нечисленні, хоча дана проблема є 

особливо важливою для якісної підготовки майбутніх фахівців-психологів. 

Практична та теоретична значущість даної проблеми, її недостат- 
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ня розробленість та актуальність зумовили вибір теми нашого дослідження. 

Завданням даної роботи є дослідження мотивів навчання у вузі майбутніх 

психологів. Дослідження проводилось серед студентів-психологів 

Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, 

Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом та 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. У ньому взяли 

участь 318 студентів перших - п’ятих курсів. 

Для дослідження студентам була запропонована методика "Мотивація 

навчання у вузі" [5] Т. Ільїної, де за трьома шкалами ("здобування знань", 

"оволодіння професією", "отримання диплому") можна визначити, які мотиви 

навчання у студентів переважають. Переважання мотивів за першими двома 

шкалами свідчить про адекватний вибір студентом професії та задоволеність 

нею. За допомогою попередньо проведеного анкетування ми виділили дві групи 

студентів – групи А та Б. Одні з них були впевнені у правильності вибору 

професії та виявляли бажання спробувати у ній свої сили (група А), інші – або 

демонстрували негативне ставлення до професії психолога, або ж вагалися 

(група Б). За шкалою "здобування знань" у групі А низький рівень у 34 %, у 

групі Б – у 51,2 % студентів; середній рівень – у 47,2 % та 41,3 % студентів 

відповідно по групах; високий – у 18,8 % та 7,5 % студентів цих груп. При 

порівнянні груп за t - критерієм Стьюдента ми отримали значимий показник 

відмінностей (t = 4,278, p < 0,001). Тобто студенти, які впевнені у правильному 

виборі професії орієнтовані на здобуття знань під час вузівського навчання. 

За шкалою "оволодіння професією" у групі А низький рівень у 25,9 %, у 

групі Б– у 58,7 % студентів; середній рівень – у 46,2 % студентів групи А та 

33,1 % студентів групи Б; високий – у 27,9 % та 8,2 % студентів цих груп. При 

порівнянні груп за t - критерієм Стьюдента ми також отримали значимий 

показник відмінностей (t = 7,194, p < 0,001). Він вказує на бажання студентів 

групи А набувати знання, а отже свідчить про вищий рівень пізнавальної 

активності студентів цієї групи. 



За шкалою "отримання диплому" у групі А низький рівень у 11,2 %, у 

групі Б – у 14,9 % студентів; середній рівень – у 53,8 % та 44,6 % студентів 

відповідно по групах; високий – у 35 % та 40,5 % студентів цих груп. 

Відмінностей між групами за t - критерієм не виявлено. Тобто даний мотив у 

студентів обох груп є близьким за вираженістю. 

Спостережені нами відмінності між групами дають нам змогу говорити, 

що студенти групи А дещо більш пізнавально активні, ніж студенти групи Б. 

Проведене нами дослідження дало змогу виявити 
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особливості студентів, які по-різному ставляться до обраного фаху: 

студенти групи А (сюди увійшли ті студенти, які впевнені у своєму 

професійному виборі) мотивовані на здобуття знань та опанування професією, 

допитливі, організовані та працелюбні в порівнянні зі студентами групи Б (до 

даної групи увійшли ті студенти, які не впевнені у вдалому професійному 

виборі). Тому у студентів цієї групи потрібно формувати нові особистісно 

значущі пізнавальні мотиви задля підвищення рівня їх пізнавальної активності. 

Отримані результати дослідження пізнавальної активності студентів – 

майбутніх психологів спрямовують нас на подальше її вивчення у бік 

поглиблення уявлень про види, рівні та складові, а також чинники, які її 

зумовлюють. Наше подальше завдання ми вбачаємо у розробці методів, які 

допоможуть формуванню позитивних ставлень у студентів до процесу 

професійної підготовки та до себе як фахівця. Також вважаємо за необхідне 

продовжити подальший пошук шляхів виявлення різноманітних чинників, які 

впливають на розвиток пізнавальної активності студентів-психологів. Окремим 

нашим завданням також буде розробка програми спецкурсу із розвитку 

пізнавальної активності майбутніх фахівців-психологів. 
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