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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ 
НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

В умовах нових викликів перед сучасною молоддю значно 
зростає інтерес до проблем неформальної освіти та її взаємодії з 
традиційною системою. В дослідженнях В.В. Маслової, Г.А. 
Ключарьова доведено, що досвід не лише формального, а й 
неформального навчання значно підвищує якість життя сучасної 
особистості, змінює вектори та перспективи її розвитку. 

Одним із видів неформального навчання є тренінгові курси в 
різних модифікаціях. Елементи тренінгового навчання 
впроваджуються і в традиційній системі навчання, що дозволяє не 
лише набути професійних знань та вмінь, але і розвинути важливі 
особистісні властивості, серед яких чільне місце займає мотивація 
досягнення. 

Мотиваційний тренінг, представлений тут, впроваджувався в 
рамках курсу «Психологія мотивації», на курсах підвищення 
кваліфікації вчителів-предметників, у групах спортсменів, серед 
представників торгівельних організацій. 

Усі вправи (структурні вправи на знайомство, очікування, 
вироблення правил, основні вправи, руханки) були розроблені в 
руслі теорії мотивації досягнення (Д.Макклелланд, Х.Хекхаузен). 
Використовувалися ресурси різних психотерапевтичних підходів 
(психодрами, когнітивно-поведінкової, танце-рухової, позитивної, 
казкотерапії) 

Різноманітність технік, що використовувалися, пов‘язана в 
першу чергу зі структурними компонентами мотивації досягнення, 
завдяки чому тренінгова програма передбачала для студентів 
можливість пропрацювати кожну з мотиваційних складових, 



Випуск 1 Прикладні аспекти психології особистісного зростання 
 

107  

 

звернувши увагу на потреби, очікування, активність, емоції та кінцеві 
результати діяльності.  

 

Основні вправи мотиваційного тренінгу 
 

Назва вправи Підхід  Особливості проведення 

Знайомство  Психодрама 
Взаємна презентація з ролей успішних та 
вмотивованих особистостей 

Очікування  
Позитивна 
психотерапія 

Баланс знати/любити в очікуваннях 
учасників 

Бінго Когнітивно-
поведінкова 
психотерапія 

Самопрезентація цілей та ресурсів їх 
досягнення (люди, які підтримують, 
професіонали у справі, емоції та особистісні 
ресурси) 

Олімпійське 
селище 

Техніка планування і покрокової реалізації 
цілей 

Так стають 
героями 

Танце-рухова 
психотерапія 

Переживання відчуттів натхнення, 
боротьби, відстоювання власних кордонів, 
прийняття рішення тощо 

30 секунд 
успіху 

Основна ідея вправи «ми можемо більше, 
ніж про себе думаємо» допомагає 
учасникам усвідомити приховані раніше 
ресурси досягнення успіху 

Полювання 

Мотиваційна вправа-руханка, що активізує 
усі компоненти як мотиву досягнення успіху, 
так і мотиву уникнення невдачі, що сприяє 
розвитку повної та збалансованої структури 
мотивації. 

33 
Вправа на 
емоційне 
розвантаження 

Вправа спрямована на емоційне та фізичне 
розвантаження  

Неказкові 
проблеми казкотерапія 

Робота з метафоричними картками, 
спрямована на переоцінку життєвих 
ситуацій 

Comics  
Дослідження структури мотивації 
досягнення до початку тренінгу та після  

 
В результаті проведення тренінгу в учасників зросли показники 

мотиву досягнення успіху, а саме такі компоненти, як активність 
спрямована на досягнення та очікування успіху. Структура мотивації 
окремих учасників стала більш повною та збалансованою, що 
дозволяє говорити про ефективність залучення ресурсів 
неформальної освіти у традиційну систему навчання. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР В УЯВЛЕННЯХ СУЧАСНИХ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

У психології процес професійного самовизначення 
розглядається як найбільш значущий компонент професійного 
розвитку людини. Оскільки професійне становлення вивчається у 
взаємозв‘язку із особистісним розвитком, проблема професійного 
самовизначення розглядається як складова особистісного 
самовизначення, а професійний вибір – як форма життєвого вибору 
особистості [1; 3; 4; 5; 7].  

У дослідженнях проблеми самовизначення показано, що для 
особистості, яка самовизначилась, важливо не лише те, що і як 
вона робить, але і заради чого це робиться. Самовизначення 
трактується через співвіднесення «хочу» – «можу» – «є» – 
«вимагають». Це усвідомлення суб‘єктом, чого він хоче (життєві 
плани, ідеали), ким він є (особистісні і фізичні властивості), що він 
може (свої можливості і схильності) і чого від нього вимагає 
суспільство. На рівні професійного самовизначення відбувається 
усвідомлення «хочу» – «можу» – «є» – «вимагають» стосовно 
обраної професії [8]. 

Професійне та життєве самовизначення сучасної молоді 
вимагає високого рівня особистісної рефлексії та інформаційної 
обізнаності [6].  
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