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ВСТУП
Актуальність дослідження. Особливого знaчення в чaси соціaльноекономічного перетворення в усіх a сферах суспільного життя нaбуває
вдосконaлення підготовки студентів - мaйбутніх фахівців. Сучасне життя
вимагає від людини здaтності до перманентного нaвчання, котре дозволяє їй
зберігaти конкурентоспроможність в умовах зростaння обсягу та швидкого
усклaднення інформації. Це викликало суттєві зміни у нaвчальному процесі
та протягом всьогоa організованого систематичного навчання. Сучасне
суспільство ставить до випускникаa вищого навчального закладу особливі
вимоги, серед яких важливе місце посідають професіоналізм, aктивність і
творчість. Процес удосконaлення підготовкиa майбутніх фахівців в умовах
сучасноїa освіти досить склaдний і обумовлений

багатьма чинниками.

Одним із них є розвиток внутрішньої мотивації до нaвчання у студентів
ВНЗ.aaaaaaaaaaaaaaa
Проблемa

мотивації

– одна із ключових проблем психології.

Фактично жодна із психологічних теорії не може обійти питання чинників
aктивності, тобто мотивів. А мотивація навчальноїh діяльності посідає
особливе місце уh структурі мотивації. Якщо розглядати навчання як
процес набуття індивідуальногоj досвіду, то стає зрозумілим, що саме
мотиви навчання – перші у структурі мотивів людини і багaто в чому
зумовлюють всю її aктивність. Вaжливість вивченняk мотивів навчання є
загальновизнаною, і тому існує значна кількість відповідних досліджень.
Мотиваціяn навчання за значимістю є другим після здібностей фактором,
який визначає рівеньh досягнень.
Проблемa навчальної мотивації в данийj час набуває особливого
значення. Саме вl ній специфічним чином висвічуються основніl моменти
взаємодії індивіда і суспільства, в якому освітній процес набуває
пріоритетного значення.lllll;’gfcfgb
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Одними з нaйважливіших компонентівc педагогічної діяльності є
мотиваційний комплексo особистості: мотивація навчальної тa професійної
діяльності,j мотивація успіху і боязнь невдачі, факториr привабливості
професії для студентів, що нaвчаються в педагогічному вузі (Л. Божович, О.
Леонтьєв, А. Мaркова, А. Маслоу, С. Рубінштейн, X. Хекхаузена). Виявлення
професійнихt мотивів, інтересів і схильностей є важливим прогностичним
чинникомe задоволеності професією в майбутньому.
Онтогенетичні

аспекти

становлення,

формування

та

розвитку

навчальної мотиваціїq знайшли своє відображення у дисертаційних
дослідженнях М. Алексєєвої, В. Климчука, О. Музики. ,mbvdx
Студентський вік становить особливий період життя людини. Заслуга
самої

постановки

проблеми

студентства

як

особливої

соціально-

психологічної та вікової категорії належить психологічній школі В.А.
Ананьєва. hgdrfccdsw
Мотивація студентів до навчання є однією з основних складових
навчально-виховного

процесу.

Сучaсне

суспільство

ставить

до

випускникa вищого нaвчального закладу особливі вимоги, серед яких
важливе місце посідають професіоналізм, aктивність і творчість. Процес
удосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти
досить склaдний і обумовлений багатьма чинниками. Одним із них є
розвиток мотивації до навчання у студентів ВНЗ. vvbbhnnn
Отже, теоретичне тa практичне значення поставленої проблеми
зумовили вибір теми мaгістерського дослідження «Психологічні особливості
дослідження навчальної мотивації студентів у юнацькому віці різної форми
навчання (на прикладі державної та контрактної форм навчання).hgdnnm
Об’єкт дослідження: навчальна мотивація.
Предмет

дослідження:

психологічні

особливості

навчальної

мотивації студентів різної форми навчання.
Мета дослідження: на основі теоретичного аналізу і узагальнення
емпірично вивчити

психологічні

особливості

навчальної мотивації
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студентів різної форми навчання (на прикладі державної та контрактної
форми навчання).
Гіпотеза дослідження: навчальна мотивація студентів обумовлена
формою навчання студентів, а саме: для студентів державної форми
навчання характерний високий рівень мотивації щодо набуття знань та
оволодіння професією. Що стосується студентів контрактної форми
навчання, то для них характерним є домінування зовнішніх мотивів, тобто
оволодіння навчальними дисциплінами не є метою навчання, а виступає як
засіб досягнення іншої мети – отримання диплому.
Завдання дослідження:
1. Здійснити теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми
навчальної мотивації студентів у юнацькому віці, розробити теоретичну
модель досліджуваного явища.
2.Здійснити методологічний аналіз даної проблеми, на основі якого
підібрані методи дослідження.
3. Дослідити навчальну мотивацію студентів різної форми навчання.
4. Встановити психологічні особливості навчальної мотивації студентів
різної форми навчання.
Методи та організація дослідження: для виконання поставлених
завдань та перевірки гіпотези були використані такі методи дослідження:
теоретичні –

аналіз

літератури для уточнення дефініцій «мотив»,

«мотивація», «навчальна мотивація»; синтез, порівняння, узагальнення
теоретичних та емпіричних даних для розробки теоретичної моделі;
емпіричні - діагностичні методи (асоціативний експеримент, ―Методика
вивчення мотивації навчання у вузі Т.І. Ільїної ‖ та ― Вивчення мотивів
навчальної діяльності студентів (А.А. Реан, В.А. Якунін)‖); статистичні математична обробка даних.
Експериментальна база дослідження: в дослідженні брали участь 100
досліджуваних: з них 50 студентів державної форми навчання та 50 осіб
студентів контрактної форми навчання,

віком від 17 до 22 років.
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Надійність і вірогідність результатів дослідження досягалися за
допомогою використання діагностичних методів та статистичній обробці
даних, що відповідає предмету, меті та завданням дослідження.
Методологічною та теоретичною основою нашого дослідження стали
основні положення теорії мотивації досягнення (О. Савиченко, Х.
Хекхаузен), концепція самодетермінації та внутрішньої мотивації (Е. Десі, Р.
Раян), основні положення теорії навчальної діяльності (Л. Божович, А.
Маркова), дослідження закономірностей формування мотиваційної сфери(Л.
Божович , С. Рубінштейна), наукові дослідження з проблем мотивації та
активізації навчально-пізавальної діяльності студентів ( К. Ізард, І. Ільїн, А.
Маслоу, Х. Хекхаузен , П. Якобсон ).
Організація та етапи дослідження: дослідження проводилося в три
етапи .
На першому, констатувальному етапі, було проведено аналіз стану
досліджуваної проблеми в психологічній та педагогічній літературі. На
цьому етапі визначено мету, гіпотезу і завдання, об’єкт і предмет
дослідження.
На другому етапі нами досліджувалися різні методичні підходи до
формування

мотивації

навчально-пізнавальної

діяльності.

Емпірично

застосовувалися в навчальному процесі методики визначення рівня мотивації
студентів до навчання.
На третьому, формувальному етапі дослідження , проводилась
дослідно-експериментальна

перевірка

сформульованої

гіпотези,

здійснювалося узагальнення та систематизація одержаних результатів, було
сформовано загальні висновки, оформлено магістерську роботу.
Наукова новизна та теоретичне значення результатів полягає в
тому, що: уточнено зміст дефініцій «мотив», «мотивація», «навчальна
мотивація»; поглиблено теоретичні знання про становлення особистості в
навчально-професійній діяльності, подальшого розвитку набули наукові
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уявлення щодо психологічних особливостей навчальної мотивації студентів у
юнацькому віці.
Практичне значення: полягає у тому, що отримані результати можуть
бути використані в процесі навчально-професійної підготовки студентів.
Основні положення та висновки магістерської роботи можуть бути
використанні під час викладання у вищих навчальних закладах курсу
«Психологія мотивації».
Апробація результатів: основні положення та результати дослідження
відображено у доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції
«Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному
етапі» (1- 2 квітня 2016 року, м. Київ).
Публікації: основний зміст та результати дослідження викладено у
збірнику тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції
«Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному
етапі».
Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів,
загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. До
списку використаних джерел включено 82 джерел. Робота ілюстрована
таблицями та малюнками.
Загальний об’єм роботи складає 87 сторінок. Oснoвний тeкст рoбoти
виклaдeний на 69 стoрiнках.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

1.1.Психологічні

аспекти

розвитку

особистості

студента

юнацького віку
Юнацький вік є одним з визнaчних етапів розвитку особистості.
Вивченню юнацького віку в сучaсній психології присвячено багато
досліджень. Разом з тим існують великіh розбіжності в поглядах на основні
імпульси розвитку в юності, часові межі та головні особливості цього
періоду. ,kjhbf
Юнацький вікh – період життя людини між підлітковим віком і
дорослістю. У схемі вікової періодизaції онтогенезу, прийнятої фахівцями з
проблем вікової морфології, фізіологіїu і біохімії, юнацький вік був
визначений як 17-21 р. –j для хлопців і 16-20 років – для дівчат[18] . jhhj
Психологічне вивчення юнацького віку почалося в кінці XIX ст. з
опису юності вихідців з вищих шaрів суспільства. В результаті в кінці XIX–
початку XXj століття панувала так звана романтична модель юності як
періоду внутрішньої кризи, пробудженняk відчуттів, як епоха "бурі і
натиску". Починаючиk з 1920-х рр. ситуація різко змінилася: після робіт
Л.С. Виготського, а пізніше і багaто інших стає неможливий аналіз
юнацького

віку

без

врaхування

етнокультурних

і соціокультурних

відмінностей[17,19] . jkhgftgbjkk
Юність – зaвершальний етап формування особистості. Заl віковою
періодизацією юнацькийh вік поділяють на дві частини: рання юність (15 –
17 років) та старший юнацький вік (18 – 25 років). kkkkkkkkkk
Рання юність (старший шкільний вік) охоплює вікові межі 15 – 17
років. Старший юнацький вік (18 – 25 років) – це початок дорослості.
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На цьому етапі молода людина є уже зрілою і в фізичному, і в
соціальному плані[5]. jhhgfdevkkl
Нaйважливіший психологічний процесk старшого юнацького віку –
становлення самосвідомості і стійкого образу своєї особистості, свого k «Я».
Становлення самосвідомості відбувається за декількома напрямками: kkkk
1) відкриття власного внутрішнього світу;
2) виникаєh

усвідомлення

неповоротності

часу,

розуміння

скінченності свого існування; kkkkkkhgddhm
3) формуєтьсяh цілісне уявлення про самогоl себе, ставлення до
себе, причомуr

спочатку усвідомлюються й оцінюютьсяw людиною

особливості свогоj тіла, зовнішності, привабливість, а потім уже моральнопсихологічні, інтелектуальні, вольові якості. jvccfvbbnn
На

основі

аналізуe

досягнутих

результатів

у

різних

видах

діяльності, врахування думокh інших людей про себе і jсамоспостереження,
самоаналізуf своїх якостей і здібностей у юнаків формується самоповага, як
узагальнене ставлення до себе[17,18] . hgdasd
Існують різніt вікові теорії психологічногоj розвитку в періоді пізньої
юності. Уявлення проb розвиток особистості складалися вh науці під
впливомc

великої

кількості

різноманітнихt

теорій.

Головним

в

юнацькому віці є формуванняe ідентичності, створенняl власного "Я".
Тільки максимально усвідомлюючи себе, своє особисте "Я", людина
здатна проявити

своюf індивідуальність, в такому випадку людина

відчуває себе вільною і щасливоюd бо знайшла відповідь на проблему
людського існування. kjhhgfdrfvhjj
Студентствоs в якості окремої вікової та соціально-психологічної
категорії

виділено

в

науці

ленінградською психологічноюl
Ананьєва[3] при

відносно
школою

недавно,h 1960-х
під

дослідженніs психофізіологічних

роках,

керівництвом Б.
функцій

Г.

дорослих

людей. Якc вікова категорія студентство співвідноситься з етапамиc
розвитку

дорослої

людини,

являючи

собоюb «перехідну фазу від
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дозрівання до зрілості», і визначаєтьсяz як пізня юність – ранняw дорослість
(18–25

років).

Виділення

студентства

всередині

епохи зрілості –

дорослості грунтується на соціально-психологічному підході[3]. lkjhgfcvb
Розглядаючиa

студентство

як «особливуc

соціальну категорію,

специфічнуs спільноту людей, організованоx об’єднаних інститутом вищої
освіти», І. О. Зимня x виділяє основні характеристикиj студентського
віку, що відрізняють йогоj від інших груп населення високим освітнім
рівнем,

високою пізнавальноюz

мотивацією,

найвищою

соціальною

активністю fі досить гармонійним поєднанням інтелектуальної і соціальної
зрілості [29]. У плані загальнопсихічногоe
періодом

інтенсивноїf

розвитку

студентство

є

соціалізації людини, розвитку вищих психічних

функцій, становлення всієї інтелектуальноїu

системи

і особистості в

цілому. Якщо розглядати студентство, враховуючи лише біологічний вік,
то його слід віднестиf до періоду юності як перехідногоd етапу розвитку
людини міжh дитинством і дорослістю. Томуh в зарубіжній психології цей
період пов’язують із процесом дорослішання. hgfvfddfgghhh
Студентський періодf життя людини припадає переважно на період
пізньої юності або ранньої дорослості, якийd характеризується оволодінням
різноманітнимиg соціальними ролями дорослої людини, отриманням права
вибору, набуття певної юридичної таb економічної відповідальності,
можливості включенняc в усі види соціальної активності (аж до державного
рівня), здобуттям вищої освіти та опануваннямv професією. Головними
сферами життєдіяльностіt студентів є професійне навчання, особистісне
зростання та самоствердження, розвитокs інтелектуального потенціалу,
духовне збагачення,a моральне, естетичне і фізичне самовдосконалення.
Нерідко ж викладач не розумієa цього і бачить студента лише через свій
викладацький стіл: як студент відвідуєf заняття, виконує завдання, слухає і
відповідає. Іншеa ж в особі вихованця багатьох викладачів не цікавить. А це
«інше» – частина ядра особистості студентаa – її багатство або бідність у
прагненняхa і задумах, її духовність або бездуховність,z моральність або
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аморальність, гідність або рабська покірливість і пристосуванство, сила духу
або слабкість характеру, працьовитість або лінощі й апатія, корисливість або
безкорисливість [40] .kjhgfgggggggggg
Студентський вік розглядається Б. Г. Ананьєвим [3] j як особлива
онтогенетична стадіяk соціалізації індивіда. Він даєj таке визначення
студентськогоj

віку:

«Виховання

спеціаліста,

суспільногоj

діяча

і

громадянина, опануванняa та консолідація багатьохa соціальних функцій,
формуванняa професійної майстерності – все цеa становить особливий і
найважливіший дляa суспільного розвиткуa та становлення особистості
період життя, який позначається як студентський вік». jmkkaaaaaaaaaa
Студентa

як

людина

певного

вікуa

і як

особистість може

характеризуватися у трьох аспектах:;lkjhgf
1) у психологічному, a який являє собою єдність психологічних
процесів, станів і властивостейa особистості. Головнеa в психологічному
плані – психічніa властивості (спрямованість, темперамент,a характер,
здібності), відa яких залежить перебіг психічних процесів, виникнення
психічних станів, прояв психічних утворень;kjhgfdhn
2) у соціальному,a у якому втілюються суспільні відносини, якості,
породжувані приналежністю студентаa до певної соціальної групи,
національності; ;lkjh
3) у біологічному, якийa включає тип вищої нервовоїa діяльності,
будову аналізаторів,a безумовні рефлекси, інстинкти, фізичнуa силу, статуру
тощо. Цей аспектa переважно зумовлений спадковістюa і вродженими
задатками, але, у відомих межах, змінюєтьсяa під впливом умов життя [3].
Вивчення цихa аспектів розкриває якостіa й можливості студента,
його вікові й особистісніa особливості. Якщо підійти доa студента як до
людини певногоa віку, то для нього будуть характерніa найменші
показники латентного періодуa реакцій на прості, комбіновані і словесні
сигнали, оптимум абсолютноїa та різницевої чутливості аналізаторів,
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найбільша пластичність в утворенні складних психомоторних та інших
навичок. /.;,lkjhg
Порівняноa з іншими віками, в юнацькомуa віці відзначається
найвища швидкістьa оперативної пам’яті і переключення уваги, вирішення
вербально-логічних задач. Отже, студентськийa вік характеризується
досягненням найвищих,a «пікових» результатів, що базуються на всіх
попередніх процесах біологічного, психологічного, соціального a розвитку.
Час навчанняa у ВНЗ збігається з другим періодомa юності або першим
періодом

зрілості,a

який

відрізняється

складністю

становлення

особистісних рисa (праці Б. Г. Ананьєва, І. С. Кона, та ін.). aХарактерною
рисою моральногоa розвитку в цьому віці є посиленняa свідомих
мотивів поведінки. Помітноa зміцнюються ті якості, яких не вистачало
повною мірою в старшихa класах, – цілеспрямованість, рішучість,
наполегливість, самостійність, ініціатива,a вміння володіти собою. Зростає
інтерес

до

моральнихa проблем (цілей,

способу

життя,

обов’язку,

кохання, вірності та ін.). Разомa з тим, фахівці у сфері вікової психології
й фізіології відзначають, що здатністьa людини до свідомої регуляції своєї
поведінки в 17–19 роківa розвинута не

повноюa

мірою.

Нерідко

невмотивований ризик, невмінняa передбачити наслідки своїх вчинків, в
основі яких можуть бути неa завжди гідні мотиви [3,40,41].
Наприклад, І. С. Кон a відзначає,

що 19–20

років

–

це

вік

безкорисливих жертв і повноїa самовіддачі, але й нерідких негативних
проявів [40].llkjhhhhhhhhhhhh
Розвиток особистостіa k студента під час навчання у ВНЗ на
різних курсах має свою mспецифіку.
Перший курсj
абітурієнта до
студентівq

вирішуєa

завдання

залучення

нещодавнього

студентських формq колективного життя. aПоведінка
відрізняється

високим

ступенем

конформізму;

першокурсниківa відсутній диференційованийq підхідa до своїх ролей.

у
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Другий

курсa

–

періодq

найбільш

напруженої

навчальної

діяльності студентів. У життяq другокурсників інтенсивноa включеніq всі
форми навчання іa виховання. qСтуденти отримують загальну підготовку,
формуються їхні широкіa культурніq запити і потреби. Процес адаптації
до цього середовища переважноa qзавершений.
Третій курс – початок спеціалізації, зміцнення інтересу до наукової
роботи як віддзеркаленняq aподальшогоq розвитку і поглиблення
професійних aінтересівq студентів. Нагальна необхідністьq у спеціалізації
найчастішеaq призводить до звуження сфериq aрізнобічних інтересів
особистості. aВідтепер

формиq

становлення особистості у aВНЗ в

основнихa рисах визначаються чинником qsспеціалізації.
Четвертий курс – першеaq реальне знайомство зі aспеціальністю в
період проходженняa навчальноїq практики. Для aповедінки студентів
характернийa інтенсивнийq пошук більш раціональних aшляхів і форм
спеціальноїa підготовки, відбуваєтьсяq переоцінка aстудентами багатьох
цінностейq життя і aкультури.
П’ятий курс – qперспективаa швидкого закінчення aВНЗq формує
чіткі практичніqq установки на майбутній рід qдіяльності. З’являються
нові цінності,

qщоq

стають все більш qактуальними, пов’язаніq з

матеріальним і qсімейнимq становищем, місцем роботи qтощо. q Студенти
поступово qвідходять від колективнихq форм життя ВНЗ.
Отже, qпрофесійнеq самовизначення юнаків qта дівча – процес
прийняття qрішення особистістюq щодо qвибору майбутньої трудовоїq
діяльності. qВоно полягає вq усвідомленні особистістю qсебе як qсуб’єкта
конкретної qпрофесійної qдіяльності і передбачає самооцінкуq людиною
індивідуально-психологічних якостей таq зіставленняq своїх можливостей з
психологічнимиq вимогами професії доq спеціаліста.
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1.2. Сутність понять «мотив», «мотивація» у психологічній науці

У психологічній sлітературі зустрічається чимало різних тлумачень
поняття ―мотивація‖. Одні зs них пов’язані з історією дослідження даної
проблеми, sінші – відображають відмінності у концептуальних підходах
різних авторів чи наукових sшкіл. Важливим для розуміння особливостей
мотивації творчості є sспіввідношення понять ―мотивація‖ і ―мотив‖. У
деяких концепціях мотиваціяs розглядається як більш широке поняття, у
інших – як більш вузьке sщодо поняття мотиву. Багатозначність поняття
мотивації проглядається й у sспробах класифікації мотиваційних явищ.
Виділяють sзовнішню і ssвнутрішню, динамічну і змістову, актуальну і
потенціальну, sдиспозиційну і ситуативну, дефіцитну і буттєву, позитивну і
негативну, вроджену і sнабуту мотивацію. І це далеко не повний перелік.
Поняття мотивації як sу зарубіжній, так і у вітчизняній психології має
свою історію. За рубежем розвиток теорій sмотивації йшов у двох основних
напрямках. У першому – мотиви і мотивація розглядалися як sситуативні
інваріантиs поведінки людини. Другий підхід пов’язаний із розумінням
мотивів і мотивації якs стійких диспозицій особистості, що регулюють її
поведінку відносно незалежно від sситуацій. Звичайно, можна виділити і
третій підхід, який поєднує sдослідників, що так чи інакше намагалися
знайти компроміс між цими двомаs окресленими полюсами. Безумовно,
можна знайти й інші, більш детальні sкласифікації, але тоді існує небезпека
загубити суть у безлічі sрізноманітних теорій мотивації. Намічений напрямок
аналізу є достатньо евристичним, sоскільки подібний дихотомічний поділ
теорій мотивації мав місце й у sвітчизняній психології.ssssssssssssss
Методологічні позиціїs дослідників, які взяли за основу те чи інше
розуміння мотивації, відображені й у sвизначеннях цього феномена та
розумінні його місця у детермінації поведінки. Вs цілому, у визначеннях
мотивації завжди фігурує співвідношення двох sпонять: ―мотивація‖ і
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―мотив‖, хоча чимало дослідників послуговуєтьсяs лише якимось одним із
них, вживаючи інше як синонім. Загалом у контексті sцього співвідношення
мотивацію розглядають: 1) як систему мотивів sособистості; 2) як процес
узгодження мотивів і особливостей мотивуючої sситуації. Але є й більш
широкі трактування мотивації, які виходять за sрамки поняття мотиву. Так, у
розумінні Рубінштейнаs С.Л. , мотивація – це вияв ―внутрішніх умов‖ у
поведінці, це зовнішня детермінація, якаs реалізується через внутрішні
умови, через психіку і свідомість. Такийs підхід дає підстави для включення
у поняття мотивації на перший погляд sрізнопланових і різнорівневих
психологічних категорій, таких як потреби,s мотиви, цілі, інтереси, бажання,
наміри.
Зрозуміло, що й поняття sмотиву тлумачиться неоднозначно. Мотив
розуміється як ―1) спонуканняs до діяльності, пов’язані з задоволенням
потреб суб’єкта; сукупність sзовнішніх чи внутрішніх умов, що викликають
активність суб’єкта і визначаютьs її спрямованість; 2) предмет (матеріальний
чи ідеальний), що спонукає і sвизначає вибір спрямованості діяльності,
заради якого вона здійснюється; 3) усвідомлюванаs причина, що лежить в
основі вибору дій і вчинків sособистості‖.
Поняття мотиву,s мотивування поведінки були у науковому вжитку
вже на початку становлення психології.ssssssssssssssss
Так, В. Вундтs розглядав як мотиви складові частини вольового акту
уявлення і почуття, sперші з яких спонукають до діяльності, а другі є її
рушійною силою[17].
Діяльністьqz sзавжди викликана певними qмотивами. zПоняття
«мотив» означає zспонуканняs до qдіяльності, спонукальну причину zдій та
вчинків (тобто те, що примушує людину до дій). zСуб’єкта qможуть
спонукати до певної zдіяльності qрізні мотиви: інтерес до змісту zта процесу
діяльності,

почуття

zобов’язку

самоствердження тощо.

перед

суспільством,

прагнення

до
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Якщо суб’єкт прагне qдо zреалізації певної діяльності, то qє підстави
стверджувати, щоq у нього є мотивація.
Мотивація – це qсукупність спонукальних факторів, qякі визначають
активність qособистості; це всі мотиви, потреби, qстимули, ситуативні
чинники, які спонукаютьq поведінку людини.
Мотиви є qвідносно стійкими рисами (проявами, атрибутами)
особистості. Коли ми стверджуємо, щоq певній людині qпритаманний
пізнавальнийq мотив, то мається на увазі, щоq в багатьох ситуаціях вона
виявляє інтересq до змісту і процесу діяльності, або пізнавальну мотивацію.
Однак мотивація – цеz не лише мотиви,

а zй ситуативні фактори

(вплив різних людей, zспецифіка діяльності й ситуації тощо)[45].
Співвідношенняz між діями людини та причинами, zякі зумовлюють та
пояснюютьz ці дії, описує поняття мотивації. Це певнаz сукупність факторів
(мотивів, емоційнихz переживань, очікувань, намагань тощо zособистості),
які спричиняютьz ту чи іншу форму активностіz особистості, спрямовану на
зовнішній світ, zявища індивідуального "Я" або zінші рівні існування сущого.
Можна говоритиz про універсальну структуру zмотивації особистості, проте
зміст zмотивування дій та поведінки людини завжди zзалишатиметься суто
індивідуальним,

zнеповторним.

Перш

ніж

zрозглянути

психологічні

механізми виникнення zта розгортання вказаних явищ, звернімося до історії
психологічних поглядів на природу мотиваціїz людини.
Вивчення zмотивації має давню історію. Вже у zвченнях стародавніх
мислителівz обґрунтовується об'єктивно-причинний zпідхід до пояснення
природи zмотивації. Ширше її дослідження починаєтьсяz у XV ст., в період
панування zідей гедонізму, згідно з якими задоволення, zнасолода вважалися
найвищим zблагом і метою життя, а детермінантами zповедінки визнавалися
лише прагненняz до задоволення та уникнення незадоволення як первинні,
закладеніz в природу людини. Механізмиz ―усвідомлення‖ прихованих
збудників поведінкиz та діяння і поступове підпорядкуванняz енергії цих
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збудників свідомістю - одинz із психологічних механізмів ―етичного‖ діяння
та поведінки людиниz в суспільстві.
Особливаz роль у вітчизняній психології zналежить дослідженням,
пов'язаним з zрозвитком уявлень про мотивацію у роботах Л.С. Виготського,
О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейнаz, Д.Н. Узнадзе та ін. У zдослідженнях
цих учених значнаz увага приділялася проблемі zдетермінованості діяльності
суб'єкта.

zСвідомості відводилася

регулювальна роль,

а діяльність

розглядалася як умова формування zсвідомості[17,46,72]. С.Л. Рубінштейн
зазначав, що основнийz позитивний зміст положення про єдність свідомості
та діяльностіd полягає в утвердженні їх взаємностіd та взаємозумовленості.
Діяльність людини зумовлюєd формування її свідомості, її dпсихічних
зв'язків, dпроцесів і властивостей, які, в свою dчергу, здійснюючи регуляцію
людської діяльності, є dумовою її адекватного виконання[64].
Включення dсвідомості як компонента в dдетермінацію людської
діяльності dдозволило поставити питання про dмотивацію цілеспрямованої
діяльності. Тут dважливими поняттями стали ціль і dмотив, а також їх
співвідношення. dНайбільше розроблення питання про dусвідомлення
мотивів одержалоd в теорії предметної діяльності О.М. Леонтьєва, який як
механізм усвідомлення мотивів розглядає процесd смислотворення, що
виступає як специфічно-мотиваційнаd форма відображення реальності[45].
Психологічно і практичноd важливою є проблема dоволодіння
людиною своєюd поведінкою. Тут проблема dмотивації (як детермінації
діяльності) тісноd

переплітається з проблемоюr вольової регуляції.

Специфічним дляr людини є оволодіння своїми психічнимиr процесами, а
через них своєюd поведінкою за допомогою зовнішніх dстимулів-засобів.
При цьому dпервинно нейтральним стимулам dнадається сила мотивів.
Поведінка dвизначається ситуаціями, тому ключ dдо оволодіння поведінкою
полягає в оволодінні dситуаціями. Людина ззовні оволодіває собою, тобто за
допомогоюd додаткових стимулів. Людина на вищих рівнях організації своєї
діяльності здійснюєd ―самостимуляцію‖ і ―самомотивацію‖ діяльності.
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Значно вужчеd і конкретніше розуміння мотивуd розглядається в
теоретичних та dекспериментальних дослідженнях dвідомих психологів. Так,
С.Л. Рубінштейн вважає, dщо мотиви - це певні спонукання dдо дії,
породжені предметамиd і явищами зовнішнього dсвіту - рушіями поведінки
абоd ―закріплена в індивіді система генералізованих dспонукань‖[64] . З
позиції теорії dустановки Д.М. Узнадзе зазначав: ―Мотив - це міркування, що
змушує суб'єкта здійснювати цей dакт; це потреба, для задоволення якої саме
ця поведінка була dвизнана як доцільна[69]. П.М. Якобсон розумів під
мотивом те спонукання, що dспричинює вчинок. Л.І. Божович ототожнювала
мотиви з внутрішньою dпозицією особистості. О.М. Леонтьєв мотивом
діяльності називав dпредмет потреби - матеріальний або ідеальний, чуттєво
сприйманий чиd уявний, мислимий[13,14, 78].
Як показавd аналіз різноманітних дефініцій, для більшості авторів
властиве

потребове

розумінняd

характеру

мотивів.

Разом

з

тим,

загальновизнаного розумінняd сутності мотиву немає. Спостерігається або
ототожнення мотиву з іншимиd психічними явищами, або приписування
спонукальної (мотиваційної) dфункції іншим якостям особистості та навіть
фактичне винесенняd категорії мотиву за межі психічного.
Але, незважаючиd на розбіжність поглядів більшості вчених на
сутність мотиву, простежуєтьсяd певна закономірність у їх визначенні.
Найчастіше дослідникиd за мотив вважають конкретний психологічний
феномен. Так, погляди на мотивd як потребу висвітлюється у працях
С.Л.Рубінштейна, О.М. Леонтьєва, Л.І. Божович, А. Маслоу та ін. Потреба
розглядається як спонукальнийd момент виникнення мотиву або як частина
чи навіть сам мотив. Потребиd реалізовуються в поведінці та діяльності за
допомогою мотивів. У процесі dвиникнення та формування вони здійснюють
взаємний вплив один наd одного. Розвиваючись і закріплюючись, мотиви
сприяють закріпленнюd потреби. У свою чергу і розвиток потреб сприяє
ефективнішому формуваннюd мотивації[13,45,64,49] .
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Потребами dвизначаються мотиви та цілі, які взаємопов'язані й
здійснюють у процесі цієї взаємодії dпевний вплив як на поведінку та
діяльність людини, так і dна її дії. Результати діяльності (поведінки) немовби
за принципом зворотнього зв'язкуd здійснюють вплив на формування потреб,
а також цілей і мотивів. dУ деяких працях мотив розглядається як мета. О.М.
Леонтьєв співвідносить dмотиви то з діяльністю, то з діями, що свідчить про
відсутність жорсткого dвзаємозв'язку у системах ―мотив - діяльність‖, ―ціль дія‖, ―умова - dоперація‖[46].
Мотиви поведінкиd та діяльності виникають на вищому рівні
відображення потреб - їх усвідомленні. dНеобхідність усвідомлення потреб,
перш за все, пов'язане з, такd званим, ―присвоєнням‖ потреб суспільства.
У той же час частина dпсихологів не розглядає мотив як спонукання, а
навпаки - відокремлює dмотив від спонукання. Визнаючи за мотивом
спонукальну силу, ми можемо dбачити, що спонукання без мотиву втрачає
свою силу. Водночас dприрівнювати мотив до спонукання теж немає
достатніх підстав. Слідz зазначити, що більшість вітчизняних і зарубіжних
психологів вважають, що мотив - це zне будь-яке спонукання, яке виникло в
організмі zлюдини й розуміється як стан, а внутрішнє усвідомлене
спонукання, яке відображає zготовність людини до дії або вчинку.

1.3 Проблема навчальної мотивації у юнацькому віці

Коли zговорять про мотивацію в повсякденному zжитті, мають на
увазі, що людина zщось робить охоче, за власним бажанням, zза власного
волею. Мотивація - це zсукупність спонук, що обумовлюють той чи інший
поступок. Вивчення мотивації zлюдини є, по суті, вивченням особистості в її
діяльності.
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Мотив - це складова zмотиваційної сфери людини. Він спрямований на
задоволення нужди, zпотреби людини; спонукає її до дії; особистісно
значимий для неї. Оскільки zнавчання - окремий випадок діяльності, то і
навчальна мотивація є zокремим випадком мотивації особистості. Як і будьякий інший вид мотивації, навчальнаz мотивація визначається цілим рядом
специфічних для цієї zдіяльності чинників: освітньою системою, освітньою
установою, де здійснюється zнавчання (загальноосвітні, спеціалізовані,
професійно-технічні, zвищі навчальні заклади); організацією освітнього
процесу (модель навчання); zсуб’єктними особливостями того, хто
навчаєтьсяz (вік, стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень домагань,
самооцінка, взаємодія з іншими учнями і т. д.); zсуб’єктними особливостями
того, хто навчає і, zперш за все, системою його ставлення як до учня, так і до
справи; специфікою навчальногоz предмету [31].
Як зазначає Ю. Орлов zмотивація учіння - система природних,
соціальних і особистісних zчинників, що спонукають до відвідування
навчального закладу, zвиконання вимог вчителів (викладачів), включення у
процес навчання, до зусиль, zнеобхідних для подолання труднощів, реалізації
в процесі навчання власної zсхильності, до розвитку здібностей, до
навчальної взаємодії тощо [57].
У

вітчизняній

zпсихологічній

літературі

під

мотивом

учіння

розуміється усвідомлена потреба учня zздійснювати організовану навчальнопізнавальну діяльність. zНавчальна діяльність полімотивована, так як
активність того, хто zнавчається, має різні витоки. Виокремлюють три види
джерел активності: внутрішні, zзовнішні, особистісні.
Внутрішні zмотиви, які виявляються у інтересі zдо пізнання і до
процесу здобування знань, надають zстуденту впевненості у собі,
підвищують його самооцінку, zсамоповагу, сприяють виникненню у нього
нових позитивних zемоцій. Внутрішня мотивація сприяє емоційному
благополуччю, і zнавпаки - емоційне благополуччя викликає почуття
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впевненості, zзахищеності, що сприяє розвитку життєрадісної, активної,
сміливої особистості, zсприяє переходу зовнішньої мотивації у внутрішню.
Мотиви, в яких zучіння є засобом для задоволення інших потреб чи
досягнення інших цілей, є zзовнішніми. Зовнішні мотиви поділяються на:
- широкі соціальні zмотиви (обов’язок перед суспільством, батьками;
самовизначення, орієнтація zна майбутню діяльність; самовдосконалення,
саморозвиток у процесі zнавчання);
- вузькі особистісні zмотиви (прагнення до хороших оцінок, до похвал;
мотиви лідерства і zпрестижу);
- негативні мотивиz (мотиви уникнення неприємностей з боку вчителів,
батьків та zоднолітків) [16].
Зовнішні мотиви zучіння можуть бути досить потужним чинником
успішності навчання, проте вони zпсихологічно збіднюють сам його процес,
перешкоджають zвикористанню всіх його розвивальних ресурсів, а в
серйозних випадках можуть zспричинити деформацію особистісного
розвитку учнів. Збільшенняz ―ваги‖, розвиток внутрішньої мотивації означає
прогрес, а розвиток і збільшення вагиz зовнішньої мотивації - регрес
мотивації учіння[37,38].
Найвагомішими zмотивами, що спонукають до навчання, є потяг до
знань, а також інтерес до процесуz їх здобування. Під час навчання дитина
може знаходитисьs під впливом цілого комплексу мотивів - домінантних і
підпорядкованих, усвідомлених іs неусвідомлених, навіть таких, що
виключають один sодного. Маркова відзначає, що становлення мотивації ―є
не просте зростання sпозитивного або посилення негативного ставлення до
учіння, а ускладнення структуриs мотиваційної сфери, що стоїть за ним,
включених в неї sспонук, поява нових, зріліших, інколи більш суперечливих
стосунків між ними ‖[48].
Виділяють sп’ять рівнів сформованості учбової мотивації:
1. Високий рівень sнавчальної мотивації, учбової активності (наявний
пізнавальний мотив, sпрагнення найуспішніше виконувати всі навчальні
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вимоги, що пред’являються. sОсоба, що навчається, чітко слідує всім
вказівкам вчителяa (викладача), добросовісна і відповідальна, сильно
переживає в разі aнезадовільного оцінювання. Старшокласникам та
студентам властива aвисока активність і продуктивність самоосвітньої
діяльності).
2. Хороша aнавчальна мотивація (особистість успішно справляються з
учбовою діяльністю). Подібний рівень мотивації є середньою нормою.
3. Позитивне ставленняq до місця навчання, але навчальний заклад
приваблює позаучбовоюq діяльністю. Такі учні почуваються досить
благополучно бо спілкуютьсяq з друзями, з вчителями. їм подобається
відчувати себе учнями, qмати відповідні атрибути (від портфеля у
першокласника до, скажімо, нетбука уq студента). Пізнавальні мотиви у
таких дітей сформовані меншоюq мірою, і процес учіння їх мало захоплює
(переважає зовнішня мотивація).
4. Низька навчальнаq мотивація. Ці учні відвідують освітній заклад
неохоче, вважають за кращеq пропускати заняття. На заняттях часто
займаються сторонніми qсправами, розважаються. Мають серйозні труднощі
в навчанні. Знаходяться в серйознійq конфронтації до освітнього закладу.
5. Негативне ставленняq до закладу освіти, дезадаптація. Такі учні
зазнають серйозних труднощіq в навчанні: вони не справляються з учбовою
діяльністю, мають проблемиq в спілкуванні з співучнями, у взаєминах з
вчителем. Навчальний заклад qчасто сприймається ними як вороже
середовище, перебуванняq в якому для них нестерпне. У найважчих випадках
учні можуть проявляти qагресію, відмовлятися виконувати завдання,
слідувати тим або qіншим нормам і правилам. Часто у подібних школярів
виявляються нервово-психічні qпорушення. Серед студентів в силу
соціальних причин цей рівень не зустрічається).
Розвиток мотивів qучіння може здійснюватись як через засвоєння
суспільного сенсу qучіння (іноді перед загрозою виключення), так і через
саму діяльність учіння, якаq повинна чимось зацікавлювати. Так, усвідомлені
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зовнішні мотиви, які суспільноq незначимі, можуть мати досить високий
рівень дієвості. Прикладомq може служити бажання отримувати гарні
оцінки. Вчителю необхідно допомогтиq усвідомити об’єктивний зв’язок
оцінки з рівнем знань і qумінь. І, таким чином, поступово підійти до
мотивації, пов’язаної з qбажанням мати високий рівень знань і умінь. Це, у
свою чергу, повинноq усвідомлюватися учнями як необхідна умова їх
успішної, корисної для суспільстваq діяльності. З іншого боку, необхідно
підвищити дієвість qмотивів, які хоч і усвідомлюються як важливі, але не
мають реального впливу qна поведінку [20].
Повноцінна учбоваq мотивація повинна включати і пізнавальні мотиви,
і широкі соціальні мотивиa учіння і мотиви досягнення, але індивідуальність
кожного учня виявляєтьсяw в домінуванні якогось з вказаних мотивів
усередині учбовоїw діяльності. Саме поєднання декількох потреб дозволяє
школяру включитися в wучбовий процес як суб’єкт діяльності, що
виражається в wсвідомому формуванні намірів і цілей.
Мотивація - складна wбагаторівнева неоднорідна система спонукань,
яка відображає як характеристикуw процесу, так і систему факторів, які
викликають і забезпечують wдіяльність. Вона має свої характеристики
(розвиненість, гнучкість, ієрархованість) і складові. Мотив - це найважливіша
складова мотиваційної сфери wлюдини. Він спрямований на задоволення
нужди, потреби людини; спонукає wїї до дії; особистісно значимий для неї.
Навчальна

мотиваціяw

є

системою

природних,

соціальних

і

особистісних чинників, що wспонукають особистість включитися у процес
навчання, впливають на wхарактер та забезпечують ефективність цього
процесу. Відсутність wодного з них призводить до переструктурування
системи мотивів та їх wдеформації. Ознаками повноцінної навчальної
мотивації є: полімотивованістьw навчальної діяльності (має включати і
пізнавальні мотиви, і широкі wсоціальні мотиви учіння і мотиви досягнення
тощо); структурованість wмотивів (об’єднання мотивів у систему); ієрархія
мотивів (виокремлення головних і другорядних); wрозвиток (ускладнення)

25

мотивації навчальної wдіяльності; зростання стійкості і усвідомленості
мотивів; перерозподіл wспіввідношення зовнішніх та внутрішніх мотивів на
користь останніх.
Мотиви навчанняs є специфічним видом мотивів. Це пов’язано із
специфічністю навчання якs особливого виду діяльності, для якого
навчання, оволодіння sзнаннями і навичками є не тільки результатом, але і
метою.ssssss s
Мотивованістьs навчання, за

Р.С. Немовим, це «психологічна

характеристика інтересуs учня до засвоєння знань, до придбання певних
умінь і навичок, до власного розвитку»[48].sssssssssss
Немов виділяє ситуаційнуf (зовнішню) та особистісну (внутрішню)
мотивацію. У першому

випадку fмотивами

навчання пов’язані з

необхідністю продемонструватиf певні знання, вміння та навички у
конкретній ситуації. У fдругому випадку мотивами є самовдосконалення,
реалізація духовних цілей, цінностей, ідеалів.ffffffffffff
Мотивація

fнавчання

складається

з

багатьох

чинників,

що

змінюються і вступають в новіf відносини один з одним (суспільні ідеали,
сенс учення для школяра, йогоf мотиви, цілі, емоції, інтереси і ін.)18.
Нас цікавлять не всі, аf лише деякі з цих чинників, а саме мотиви.
Мотивами

усвідомленогоf

навчання,

за

ініц. Рубінштейном,

є

природне прагнення підготуватися до fмайбутньої діяльності і інтерес до
знань. Але крім цих, є і інші fмотиви: прагнення випробувати і виявити
свої сили і здібності, необхідність fвиконання своїх обов’язків перед
вчителем, fперед школою, перед державою, перед батьками, перед самим
собою[64].ffffffffffffffffff
Насправді мотивамиf навчання часто є бажання виділитися серед
ровесників, страх перед негативноюf оцінкою, страх перед наслідками
відмови від навчання тощо. Та й fнавчання часто є неусвідомленим, точніше
– недостатньо усвідомленим процесом.ffffffffffffffff
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За А.К. Марковою, мотиви навчання можна розділити на дві великі
групи:
1. Пізнавальні gмотиви, пов'язані із змістом учбової діяльності і
процесом її виконання;ggggggggggggg
2. Соціальні gмотиви, пов'язані з різними соціальними взаємодіями
школяра з іншими людьми [48].ggggggggggggggg
В свою чергу, пізнавальні gмотиви поділяються на підгрупи:
1)

широкі

пізнавальні

gмотиви,

що

полягають

в

орієнтації

школярів на оволодіння новими знаннями. gВони також розрізняються
по рівнях. Ці рівні gвизначаються глибиною інтересу до знань. Це може
бути інтерес до нових цікавихg фактів, явищ, або інтерес до істотних
властивостей явищ, до gперших дедуктивних виводів, або інтерес до
закономірностей в учбовому матеріалі, gдо теоретичних принципів, до
ключових ідей і т. д.;gggggggggggg
2) учбово-пізнавальніg мотиви, що полягають в орієнтації школярів
на засвоєння

способів

добуванняg

знань:

інтереси

до

прийомів

самостійного gпридбання знань, до методів наукового пізнання, до
способів

саморегуляції учбової gроботи, раціональній організації своєї

учбової праці;gggggggggggggggg
3) мотиви самоосвіти, rщо полягають в спрямованості школярів на
самостійне вдосконалення способів добування знань.rrrrrrrrr
Ці мотиви rможуть забезпечити мотивацію досягнення, яка полягає
у прагненні до успіху.rrrrrrrrrrrrrr
Соціальні rмотиви також поділяються на декілька підгруп:
1)

широкі

соціальні

отримувати rзнання,

щоб

rмотиви,
бути

що

корисним

полягають
Батьківщині,

в

прагненні
суспільству,

бажанні виконати свій rборг, в розумінні необхідності вчитися і у
відчутті відповідальності. Тут велике rзначення мають мотиви усвідомлення
соціальної rнеобхідності. До широких соціальних мотивів може бути
віднесено також бажання добре rпідготуватися до вибраної професії;
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2) вузькі соціальні, rтак звані позиційні мотиви, що полягають в
прагненні зайняти певну rпозицію, місце у відносинах з оточуючими,
дістати їх схвалення, заслужити у них авторитет.rrrrrrrrrrrrrrrrr
Ці підгрупи мотивів пов’язані із потребоюr у спілкуванні та
формують мотивацію благополуччя яка rполягає у прагненні отримувати
схвалення.
3) соціальні мотиви, які rназивають мотивами соціальної співпраці,
і полягають в тому, що учень rне тільки хоче спілкуватися і взаємодіяти
з іншими людьми, але і rпрагне усвідомлювати, аналізувати способи,
форми своєї співпраці і rвзаємин з вчителем і товаришами по класу,
постійно удосконалювати ці rформи. Цей мотив є важливою основою
самовиховання, самовдосконалення особистості
.rrrrrrrrrrrrr

1.4 Чинники розвитку навчальної мотивації студентів

Процес вибору майбутньоїw професії, а тому й навчання у вищому
начальному закладіw сьогодні для багатьох студентів стали прагматичними
та цілеспрямованими. wІнтерес до професії та її опанування - це одні з
найважливіших факторів wуспішного навчання студентів та майбутнього
професійного wсамовдосконалення. Студент, професійно визначаючись,
віддає перевагу певним видам wдіяльності, в яких найповніше може
реалізувати свої wздібності, потреби і життєві плани.
Для молоді, яка wздобуває відповідну професію, найважливішою є
професійна зорієнтованість, wдля змісту професійної орієнтації - джерело
інтенсивного розвитку, тобтоw її активність у тому виді діяльності, в якому
особистість знаходитьw власний вияв.
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Дослідження, проведеніw у вузах, показали, що сильні і слабкі
студенти відрізняються зовсімw не за інтелектуальними показниками, а по
тому, в якому ступеніw у них розвинена професійна мотивація. Звичайно, з
цього зовсім не виходить, wщо здібності не є значущим чинником учбової
діяльності. Подібні фактиw можна пояснити тим, що існуюча система
конкурсного відбору у вузи, wтак або інакше, проводить відбір абітурієнтів
на рівні загальних wінтелектуальних здібностей. Ті, хто витримує відбір і
потрапляє в число wпершокурсників, в цілому володіють приблизно
однаковими здібностями. В wцьому випадку на перше місце виступає чинник
професійної мотивації; одну з wпровідних ролей у формуванні «відмінників»
і «трієчників» починає грати wсистема внутрішніх спонук особи до учбовопізнавальної діяльностіw у вузі. У самій сфері професійної мотивації
найважливішу роль відіграє wпозитивне відношення до професії, оскільки
цей мотив пов'язанийw з кінцевою метою навчання.
Стосовно учбової wдіяльності студентів в системі вузівської освіти під
професійною мотивацією розуміється wсукупність чинників і процесів, які,
відбиваючись в wсвідомості, спонукають і направляють особу до вивчення
майбутньої професійної wдіяльності. Професійна мотивація виступає як
внутрішній рушійний чинник wрозвитку професіоналізму і особи, оскільки
тільки на основі її високого wрівня формування, можливий ефективний
розвиток професійної і утвореноїw культури особи.
Як зазначаєw О.М. Леонтьєв мотивами професійної діяльності є
усвідомлення предметів wактуальних потреб особи (здобування вищої
освіти, саморозвитку, wсамопізнання, професійного розвитку, підвищення
соціального статусу і так далі), wучбових завдань, що задовольняються за
допомогою виконання, і wспонукаючих його до вивчення майбутньої
професійної діяльності[45].
Якщо студент розбираєтьсяw в тому, що за професію він вибрав і
вважає її гідною і значущою дляw суспільства, це, безумовно, впливає на те,
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як складається його wнавчання. Дослідження, проведені в системі початкової
професійної освіти і у вищій wшколі, повністю підтверджують це положення.
Формування wпозитивного відношення до професії є важливим
чинником підвищення wучбової успішності студентів. Але само по собі
позитивне відношенняw не може мати істотного значення, якщо воно не
підкріплюється компетентним wуявленням про професію (у тому числі і
розумінням ролі окремих дисциплін) і wпогано пов'язано із способами
оволодіння нею (Д.Н.Узнадзе)[72].
Очевидно, у коло проблем, wпов'язаних з вивченням відношення
студентів до вибраної професії, повинен бути qвключений цілий ряд питань.
Це:
1) задоволеністьq професією;
2) динаміка задоволеностіq від курсу до курсу;
3) чинники, що впливаютьq на формування задоволеності: соціальнопсихологічні, психолого-педагогічні, qдиференціально-психологічні, у тому
числі і статевовікові;
4) проблеми qпрофесійної мотивації, або, іншими словами, система і
ієрархія мотивів, що qвизначають позитивне або негативне відношення до
вибраної професії[16].
Ці окремі моменти, як і qвідношення до професії в цілому, впливають
на ефективність учбової діяльностіq студентів. Вони, зокрема, позначаються
на загальному рівні професійної qпідготовки, і тому дана проблема входить
до числа питань педагогічноїq і соціально-педагогічної психології. Але є і
зворотня залежність: на qвідношення до професії, безумовно, впливають
різні стратегії, технології, методи qнавчання; впливають на нього і соціальні
групи.
Інший важливий чинникq пов'язаний з мотивом творчості в майбутній
професійній діяльності, тягоюq до творчості і тими можливостями, які
представляє для цього роботаq за фахом. Дослідження показали, що даний
чинник більш значущий дляq успішних, менш значущий для неуспішних
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учнів. Формування творчогоq відношення до різних видів професійної
діяльності, стимулювання потребиq в творчості і розвитку здібностей до
професійної творчості — необхідніq ланки системи професійного навчання і
професійного вихованняq особи.
Не дивлячись на те, що qзадоволеність професією обумовлена безліччю
чинників, її рівень піддаєтьсяq імовірнісному прогнозуванню. Очевидно,
ефективність такого прогнозуq визначається тим комплексом методик, які
будуть застосовані для qдіагностики інтересів і схильностей особи, що
вчиться, її установок, qціннісних орієнтацій, а також характерологічних
особливостей[15].
Правильне виявленняq
важливим

прогностичнимq

професійних інтересів
чинником

і схильностей є

задоволеності

професією

в

майбутньому. Причиноюa неадекватного вибору професії можуть бути як
зовнішні (соціальні) чинники,

zпов'язані з

неможливістю здійснити

професійний вибір по zінтересах, так і внутрішні (психологічні) чинники,
пов'язані з недостатнім zусвідомленням своїх професійних схильностей або з
неадекватним уявленням zпро зміст майбутньої професійної діяльності.
Формування стійкогоz позитивного відношення до професії — одне з
актуальних питань zпедагогіки і педагогічної психології. Тут ще немало
невирішених

завдань.

У

zсучасних

умовах

динамічного

розвитку

професійних знань, zчерез вимоги, що пред'являються до особи, про
безперервну професійну zосвіту і вдосконалення, подальша розробка
вказаної проблеми zнабуває великої значущості. Її конкретне рішення багато
в чому залежить від спільнихz зусиль педагога і психолога — як на стадії
роботи профорієнтації в zшколі, так і в процесі професійного навчання. Ці
зусилля в основному зводятьсяz до надання особі компетентної психологопедагогічної допомоги в її zпошуку професії для себе і себе в професії.
Звичайно, завдання це zнелегке, та зате важлива і благородна справа, бо її
успішне рішення

допоможеz людині запобігти перетворенню своєї

майбутньої професійної долі в шляхh без мети і орієнтирів.
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Безперечно, jнавчально-пізнавальна діяльність студентів завжди є
полімотивованою, тобто в jструктурі їх навчальних мотивів поєднуються
зовнішні та внутрішні мотиви. До oзовнішніх мотивів відносять прагнення
отримати певний hрозвиток в учінні, набуття нових знань, навичок і умінь,
взаємодія з товаришами. Хоча hтакож можуть мати місце й нейтральні, а
іноді й негативні зовнішні мотиви. Наприклад, навчання як вимушена
поведінка, навчання як jнамагання бути лідером або отримати престиж,
прагнення бути в центрі qуваги, бажання отримати тільки заохочення .
На основі аналізу qлітератури (В. О. Климчук, Е. Дісі, Р. Раян, О. М.
Савиченко) нами qбула створена теоретична модель дослідження навчальної
мотивації студентів у qюнацькому віці (рис 1.1.)
Особистісні
мотиви:q
Інтереси,q
Потреби,
Установки

Зовнішні
мотиви:q
визначаються
умовами
життєдіяльнос
ті особистості

Широкі соцільні мотиви:
обов’язок перед
суспільством, батьками;
самовизначення,
орієнтація на майбутню
діяльність;
самовдосконалення,
саморозвиток у процесі
навчанняq

Внутрішньоціннісні орієнтації:q
Особистісний
ріст,
міжособистісні
стосунки,
І нтелектуально
естетичний розвиток
та служіння іншим

Вузькі особистісні
мотиви:
прагнення до
хороших оцінок, до
похвал;
мотиви
лідерства і престижуq

Рис 1.1. Теоретична модель дослідження навчальної мотивації
студентів у юнацькому віці.
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Внутрішні мотиви учінняq чи навчально-пізнавальної діяльності
стосовно структури навчальних qмотивів можна класифікувати за двома
групами:
1) пізнавальні мотиви, чи qмотиви, які закладені в самій навчальнопізнавальній діяльності, qґрунтуються на інтересі студентів до змісту
матеріалу, що вивчається, і qмайбутньої професійної діяльності й самого
процесу пізнавальних дій, які qсприяють їх самоутвердженню у соціальному
середовищі;
2) мотиви досягнення, qв основі яких, за Д. Аткінсоном, лежить
прагнення до успіху і уникнення qневдач[33,79,80].
Це можуть бути: широкі соціальні мотиви (мотиви обов’язку перед
народом qУкраїни, товаришами, батьками тощо); мотиви (розуміння ролі
професійних знань, навичок і умінь для майбутньої qпрофесійної діяльності
та досягнення успіхів у ній тощо); мотиви вдосконалення; qкорисливі
мотиви:

намагання

отримати заохочення, високі qоцінки (мотивація

благополуччя), прагнення бути найкращим серед qтоваришів (мотивація
престижу); негативні мотиви: намагання уникнути qнеприємних відносин з
педагогами, товаришами (мотивація уникнення неприємностей).

Висновки до І розділу
В

даному

розділі

ми

здійснили теоретичний аналіз проблеми

дослідження навчальної мотивації студентів.
Таким чином, мотивація - це qсукупність особистісних та ситуативних
факторів, які спонукають до qактивності (діяльності) людини. Тобто, успіх у
діяльності у великій міріq

залежить

від мотивації (від прагнення

самостверджуватися, досягатиq високих результатів). Чим вищий рівень
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мотивації, чим більше чинниківq (мотивів) спонукають людину до
діяльності, тим більше зусильq вона схильна докладати.
Студентський вік qрозглядається як особлива онтогенетична стадія
соціалізації

індивіда.

Вихованняq

спеціаліста,

суспільного

діяча

і

громадянина, опануванняq та консолідація багатьох соціальних функцій,
формування професійної qмайстерності – все це становить особливий і
найважливіший для qсуспільного розвитку та становлення особистості період
життя, який позначається qяк студентський вік.
Аналіз вченими проблеми вибору ВНЗ та спеціальності серед юнаків та
дівчат визначає такі мотиви: інтерес до професії, здібності у певній сфері,
прагнення поглибити, розширити знання, авторитет ВНЗ, перспективи знайти
гарну роботу після його закінчення, бажання посісти певне місце в
суспільстві, тощо.
Основною ознакою професійної спрямованості є ―становлення
професійної домінанти у свідомості студента, сформованість образу світу,
образу професії, усвідомлення себе як суб’єкта професійної діяльності‖.
Сформованість мотиву набуття знань та отримання професії є невід’ємною
складовою ефективності учбової діяльності. При цьому важливо, щоб
мотивація була внутрішня, безпосередньо пов’язана зі змістом цієї
діяльності, щоб студент ―знаходив у ній задоволення найбільш глибоких
пізнавальних потреб, інтересів і схильностей, потреби в особистісному
саморозвитку‖.
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РОЗДІЛ

2.

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

2.1.Методичні підходи та засади дослідження навчальної мотивації
Проблемаf мотивації навчання є однієюf з центральних у педагогічній
психології, оскількиf і результат, і процес засвоєння знань значною мірою
залежать від залученості до навчального процесу, зацікавленості особистості
тих, хто навчається.ffffffffffffffffffffffffffff
Складність і багатоаспектність проблемиf мотивації зумовлюють
багатовимірність у розумінніf її сутності, природи, структури, а також
функцій окремих мотивів. Як відзначаєf Є. П. Ільїн, значна кількість
досліджень мотивації навчальної fдіяльності несе на собі відбиток недоліків
у поглядах на мотиваціюf та мотиви, які існують у психології. Під мотивом
навчальної діяльності розуміють усіf чинники, які зумовлюють прояви
навчальної активності: мету,

fпотреби, установки, почуття обов'язку,

інтереси, тощо. У психолого-педагогічнійf літературі не існує єдиного
розуміння навчальної мотивації та fкласифікації навчальних мотивів.
Різні дослідники використовуютьf подібні, але не синонімічні, поняття для
позначення цього феномену[31].ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
А.К. Маркова

відзначає, що становлення мотивації «є не просте

зростання позитивного або посилювання негативного відношення до
навчання, а ускладнення структури мотиваційної сфери, що стоїть за ним,
спонук, що до неї

входять,

поява

нових,

більш

зрілих,

інколи

суперечливих стосунків між ними»[48].
Одна з найбільш поширених класифікацій мотивів припускає їх
поділ на зовнішні і внутрішні (К. Замфір, М.В. Овчинников та ін.).
Внутрішніми називають мотиви, які безпосередньо пов'язані з діяльністю.
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До

зовнішніх відносять інші мотиви, які спонукають індивіда до даної

діяльності. У навчальній та навчально-професійній діяльності діють
одночасно і зовнішні, і внутрішні мотиви. Їх співвідношення визначає
психологічні особливості структури мотивації навчання студентів[80].
Загалом, слід зазначити, що навчальна мотивація, представляючи
собою, особливий вид мотивації, характеризується складною структурою,
однією з форм якої є структура внутрішньої і зовнішньої мотивації.
На думку Є.П. Ільїна мотивq та мотивація є категоріями, які
однозначно відносяться до zвнутрішнього світу людини. На його думку,
правильно говорити не про zвнутрішню чи зовнішню мотивацію, а про
мотивацію внутрішньо-організовануz та зовнішньо-організовану[31].
Одна з перших спроб zдослідження мотиваційної, сфери студентів
при сприйнятті ними вчинківz була здійснена В. Петренко [58]. Цим же
автором зазначена техніка zбула застосована також при дослідженні
образу студента, національнихz стереотипів, фразеологізмів тощо.
Ряд дослідниківz (В.О. Климчук, О.Л. Музика, А.К. Маркова, Леонтьєв,
І.А. Зимня, Є.П. Ільїн, Л.І. Божович, Е. Дісі, Р. Раян) займалисяz проблемами
внутрішньої мотиваціїх [39,50,48,46,31,79].
Такі вченіz як В.І. Ковальов, Р.Є. Заліська, В.Н. Дружинін, О.О.
Бодалєв та ін. вважають, zщо серед психологічних проблем студентства є
проблема формування
Професійна

zвнутрішньої

навчально-професійної

мотивації.

мотивація zвизначається як складне співвідношення різних

мотивів, що входять до zпотребово-мотиваційної сфери і розглядається як
рушійний фактор розвитку zпрофесіоналізму особистості. Згідно з теорією
А. Маслоу, тип внутрішньої zмотивації професійної діяльності найтісніше
пов'язаний з професійноюz ідентичністю особи[11,75].
Окремих аспектів zрозвитку внутрішньої мотивації торкається М.
Чікзентміхалі у

роботах,

zприсвячених ―потоку‖ [40]. ―Потік‖ – це

особливе цілісне та радісне zвідчуття активності; повного (розумового та
фізичного) занурення у zдіяльність; повної концентрації уваги, думок,
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почуттів на справі; zповного підкорення вимогам, що йдуть від самої
діяльності; відсутності

zтривоги

з

приводу

можливої

невдачі або

помилки;відчуття суб’єктивноїz зупинки часу; втрата звичного чіткого
усвідомлення себе і свого zоточення, розчинення у справі.
Такі дослідникиz як Е. Дісі та Р. Раян вказують, що у дитинстві
внутрішня мотивація zпроявляється у формі дослідницької поведінки, яка
є більш стійкою у zвипадку надійного зв’язку дитини з батьками та
підтримки батьками дитячої

zавтономності [79,80]. Така ж ситуація

зберігається надалі у zбільшості сфер житті (роботі, навчанні, сім’ї):
задоволення базових zпсихологічних потреб призводить до зростання
внутрішньої мотиваціїz діяльності.
О.М Борисова зазначає, що zпо мірі оволодіння майстерністю та
досягнення високих zпоказників у діяльності відбувається розвиток,
зміцнення

та

стабілізація

zпрофесійної

мотивації,

вдосконалюються

необхідні професійні zякості особистості, змінюється самооцінка та рівень
професійних zдомагань (самооцінка стає все більш адекватною, а рівень
професійних zдомагань підвищується)[13].
А.А. Деркач, Н.В. Кузьміна, розкриваючи поняття про zпрофесіоналізм
особистості, та визначаючи професійноz важливі якості особистості, як прояв
психологічних властивостей zособистості, необхідних для засвоєння
спеціальних знань, здібностейz та навичок, а також для досягнення суспільно
допустимої ефективності в zпрофесійній праці, вважають, що такі якості
включають до себе "наступніz властивості: інтелектуальні (мислення),
моральні

(поведінка),

zемоційні

(почуття),

вольові

(здатність

до

самоуправління), zорганізаторські (механізм діяльності)"[16].
Л.А. Ясюкова вважає, що для успішностіz оволодіння та здійснення
діяльності особливе значення має не zтільки рівень вияву окремих
професійно важливих якостей zособистості, скільки характер взаємозв'язку
між ними[43]. При існуванні zтісних та позитивних взаємозв'язків великої
кількості особистісних властивостейz виникає процес їх взаємопосилення,
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при виникненні взаємозв'язків поміж властивостями особистості розвиток
одних боків особистості приводить zдо деградації інших, що робить
неможливим досягнення високогоz рівня професійної майстерності .
В

дослідженняхz

багатьох

авторів

показано,

що

професійна

майстерність, з одного боку, неz може бути зведена до одного лише
володіння професійними zтехнологіями, але неодмінно повинна включати й
оволодіння

з

боку

професіонала

ряду

qпрофесіонально

важливих

особистісних якостей, які qзабезпечують здібності індивіда до оволодіння
професією, до здійснення qпродуктивної професіональної діяльності. З
другого боку повинна qобумовлювати наявність у професіонала відповідних
особистісних

якостей,

які

qсприяють

прагненню до

професійного

самовдосконалення.
Розглядаючи qособливості психологічної готовності до діяльності
психолога,

неможна

оминути

qпроблему

уявлень

студентів

про

перспективи qпрацевлаштування. Досить ґрунтовне дослідження з цього
питання

провелиz І. Горькова

психологівz

старших

та

Г. Баканова

курсів[11,25].

Опитані

на вибірці студентівстуденти

планують

працевлаштовуватисяz у таких сферах: на першому місці – установи, які
надають психологічну z допомогу (психодіагностичного, консультативного,
психотерапевтичного характеру) та zздійснюють психолого-педагогічний
супровід; на другому – освітні zустанови; на третьому – бізнес структури; на
четвертому – сфера соціальноїz допомоги населенню і підприємства.
К. Штарке в роботах, zприсвячених студентству, вказує, що на
становлення особистості студента, zйого мотивації впливають такі чинники:
передісторія, характеризуєz його до вступу до вузу, сьогоднішній стан і
навчальна діяльність у вузі, а zтакож життєві плани майбутнього фахівця
[12]. Таким чином, К. Штарке zвиділяє тимчасові характеристики динаміки
мотивації навчання zстудентів в вузі.
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А.К. Дусавицький зазначає, що zнавчальна діяльність студентів у ВНЗ
можлива, якщо у її основі zлежать мотиви, які відповідають прямим
продуктам цієї діяльності – теоретичним zзнанням[49].
Такими мотивами є zтеоретичні за змістом, навчально-професійні
інтереси. Вчений вважає, що саме zтеоретичні (тобто спрямовані на пізнання
способу існування предметуz чи явища, принципу його пояснення). Якщо
такі інтереси відсутні, zабо вони недостатньо розвинені, навчальною
діяльністю студента керують іншіz мотиви: прагнення отримати вищу освіту
взагалі (тобто диплом). Тодіz ми можемо говорити, що відсутня психологічна
основа розгортання повноцінноїz навчально-професійної діяльності. Тому
активність студента, якаz спрямована на оволодіння способами теоретичного
аналізу професійних zзнань є головною на даному етапі розвитку його
особистості.
Дослідження Л.В. Помиткіної мотиваціїz до навчання та професійної
діяльності особистості показали, щоz студенти 1-3 курсів не мають
остаточної впевненості щодо zпрофесійного вибору, не володіють навичками
професійного та особистісного zзростання належним чином[61]. Це означає,
що основне стратегічно життєве рішення щодо професійного самовизначення
остаточно не прийняте і, відповідно, zстратегія досягнення ще не вибудована.
Мотивація до навчання та zпрофесійної діяльності відповідає рівню
нижче середнього.
На думкуd С.Л. Рубінштейна, зовнішні причини завжди діють через
внутрішні умови, а спосібd та результат їх дії на суб’єкта діяльності
визначається його внутрішнім станом, dсистемою його ставлень до життєвої
ситуації, в якій здійснюєтьсяd діяльність . Отже, можна припустити, що
внутрішні умови окреслюються системою dцінностей особистості, через які
характеристики

діяльності

dвпливають

на

розвиток

внутрішньої

мотивації[64] .
Е. Дісіd

висунув гіпотезуd про існування двох фундаментальних

мотиваційних тенденцій, зумовлених потребами до самодетермінації та
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компетентності. Тобто людина dнадає перевагу виконанню таких видів
активності, які забезпечуютьd їй відчуття майстерності. У руслі цієї
концепції мотивація діяльності стає внутрішньою, якщо задовольняються
такі базові психологічні потреби: у автономності, компетентності та у
значимих стосунках[79].dd ddddddddddddddddddd
Ще

однимd

важливим

чинником

внутрішньої

мотивації

є

оптимальний рівень складності діяльності. Дужеf проста діяльність не дає
змоги людині відчути себе компетентною, fтому не стимулює внутрішню
мотивацію.
Формуванняf внутрішнього локусу контролю має велике значення
у процесі

мотивації

fстудентів.

Учні

з

внутрішньою

стратегією

(«інтернали») вважають, що fуспішність навчання залежить від їхніх
особистих якостей, інтелектуальних здібностей. Усвідомлення реального
впливу на процес і результат fвласної діяльності мотивує студента до
самоудосконалення, підвищення компетентності.qqqqqqqq
С.Л. Рубінштейн виділяє zбезпосередній інтерес до навчання та до
предмету навчання та опосередкований zінтерес, який базується на
суспільних мотивах, zбажанням отримати знання для подальшої суспільно
корисної діяльності. Опосередкований таz безпосередній інтерес до навчання
пов’язані між собою, протиставитиz їх неможливо[64].
Ситуація домінування мотивуf отримання диплома у студентів
юнацького віку розглядається також у дослідженні О.А. Рождєственської:
―Студенти не прагнуть стати висококваліфікованимиf спеціалістами, успішно
навчатися задля цієї мети, набути глибокі міцніf знання. Головним для них є
отримання диплома із престижної спеціальності»[62].‖.ffffffffffff
К. Фельдман та f Т. Ньюкомб, досліджуючи проблему мотивації
навчання студентів Єльськогоf університету, виявили різке зниження
показників задоволення навчальним fпроцесом, причому на другому році
навчання вони виявилися найнижчими.[65]ffffffffffffff
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Як показують результати досліджень Н.О.fІсаєвої, проведені у
педагогічних вузах, без dспеціальної роботи зі студентами цілісне уявлення
про професію найчастіше не складається навіть у dвипускників вузу.
Уявлення dстаршокурсників про себе як суб’єктів професійної діяльності
далеко не завжди є повним, dпорівняно з уявленням молодших курсів, що
вчаться[31].ddddddddddddddddddddssssssssssssssss
У дослідженнях s В.М. Обносова робиться висновок про те,що
тривалість навчання сама по собіs не робить уявлення про професію більш
правильними, професійні наміри – стійкими, а sвідношення до професії –
позитивними. Експериментальноs доведено, що в багатьох випадках рівень
професійної самосвідомості sстарших курсів, що вчаться, може істотно не
відрізнятися від рівня першокурсників. sОпираючись на дані дослідження,
можна зробити sвисновок про те, що формування у свідомості студентів
образу професійного психолога повинен sздійснюватися як цілеспрямований,
усвідомлюваний з першого курсу sсамим студентом процес, у якому сам
майбутній професіонал займає активну позицію[56].sssssssssssssss
Найбільш sузагальненою формою відношення людини до професіїє
професійна спрямованість (становлення), що sхарактеризується як інтерес до
професії й схильність займатися нею. s Н.В. Кузьміна виділяє такі
властивості професійної спрямованості sяк: об’єктивність, специфічність,
опірність, валентність, задоволеність, узагальненість, стійкість.
Як відзначає Л.Б. Шнейдер, ―практично не розроблені питання про
вплив образу своєї професії на формування майбутнього фахівця, хоча облік
цього фактора має велике значення sдля вдосконалювання навчальновиховного процесу в навчальному закладі‖[75] .
У дослідженнях s В.В. Овсяннікового була описана динаміка зміни
уявлень про свою професію на різних sетапах професійного становлення, від
новачка до професіонала. Автор sробить висновок про те, що уявлення
професіонала, що формується, про sсвою професію зазнають істотних змін в
міру реального прилучення до неї. Основні тенденції в динаміці уявлень такі:
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– від усвідомлення загальнолюдського sсенсу діяльності до підкреслення
основних операціонально-технічних її сторін;sssssssssssssssss
– від романтично-припіднятого усвідомлення професії – до концентрації на
вузькотехнічній її стороні;ssssssssssssssssssssssss
–

від

неточних,

несуттєвих

sуявлень

–

до

більш

точніших

і

узагальненіших[55].
s В.Д. Брагіна у своїх дослідженнях показує, що випускники шкіл,
вибираючи майбутню професію, sне мають адекватних уявлень про вимоги,
які вона пред’являє до індивідуально-психологічних sособливостей людини .
Професійна освіта в sданій ситуації покликана сприяти збагаченню й
формуванню більш адекватних уявлень sпро професію й самого себе.
Навчальна мотивація складаєтьсяs з оцінки студентами різних аспектів
навчального процесу, його змісту, sформ, способів організації з точки зору їх
особистих індивідуальнихs потреб і цілей, які можуть збігатися або не
збігатися із цілями навчання[10].ssssssssssssssssssss
sБ.Ц. Бадмаєв у своїй книзі ―Методика викладання психології‖
говорить про те, що навчальна діяльністьs студента ―...спрямована на те, щоб
її суб’єкт став в остаточномуs підсумку фахівцем вищої кваліфікації, а
навчальна

діяльність

викладача

покликанаs

забезпечити

найбільш

раціональні шляхи перетворенняa студента у кваліфікованого фахівця‖.
Міркуючи далі про специфіку вузівськогоa формування, Б.Ц.

Бадмаєв

відзначає ―...що стосується продукту вузівськогоa навчання, то це повинен
бути фахівець вищої кваліфікації, серед професійнихa і особистісних якостей
якого виняткове місце займають інтелект і моральність‖[12].aaaaaaaaa
Є.І. Ісаєвa відзначає, що ―...у процесі педагогічної діяльності вчитель
актуалізує, насамперед ті цінності, які несуть aдля нього життєво й
професійно необхідний особистісний сенс‖. На aцій основі у свідомості
формується ― Я-Професійне‖ як сукупність aцілей, ідей, установок, що
коректують

індивідуальний

професійний

досвід,

aпов’язані

з

ним

переживання, переконання, професійні зв’язки й відносини[31].aaaaaaaaaa
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Навчання у aвузі (у першу чергу для студентів денного відділення)
припадає на період ранньої aюності й зрілості. Це вік, коли завершується
дозрівання особистості, aформуються світогляд, ціннісні орієнтації й
установки. Юнацький вік, за aЕ. Еріксоном , будується навколо процесу
ідентичності,

що

складається

із

aсерії

соціальних і індивідуально-

особистісних виборів, ідентифікації, qпрофесійного становлення. І поряд з
таким складним особистісним розвитком, qвелике місце займає саме
професійне становлення студентів, щоq здійснюється в рамках навчальної
діяльності. Безумовно, структура й qзміст образу професіонала також
пов’язані

з

мотиваційно-ціннісними

qкомпонентами

й

професійною

спрямованістю особистості[32].
Так, на думку В.О. Якуніна, становлення майбутнього професіонала як
висококваліфікованого

фахівцяq

можливе

лише

при

сформованому

мотиваційно-ціннісному відношенні в йогоqпрофесійному становленні[77].
Аналізуючи психологічні особливості розвитку учбово-пізнавальної
діяльності студентів, авторq поділяє весь період навчання на три етапи:
– 1-й етап (1 курс) характеризуєтьсяq високорівневими показниками
професійних і qнавчальних мотивів, керуючих навчальною діяльністю. Разом
з тим вони ідеалізовані, томуq що обумовлені розумінням їхнього
суспільного сенсу, а не особистісного.qqqqqqqqq
– 2-ий

етапq (2-3 курс) відрізняється загальним зниженням

інтенсивності всіх мотиваційних компонентів. Пізнавальні й професійні
мотиви перестають управляти навчальною діяльністю.
– 3-й етап (4-5 курс) характеризуєтьсяr тим, що росте ступінь
усвідомлення й інтеграції різних форм мотивів навчання .
У дослідженні В.О. Якунінаb

було встановлено: ―...що ―сильні‖ і

―слабкі‖ студенти відрізняютьсяb один від одного не за рівнем інтелекту, а за
мотивацією

навчальної

діяльності‖.

bШляхом

експериментального

дослідження було встановлено, bщо максимальна задоволеність вибраною
професією спостерігається в bстудентів першого курсу. Надалі цей показник
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неухильно знижується, аж доb п’ятого курсу. Однак, незважаючи на те, що
незадовго до закінчення bВНЗ задоволеність професією виявляється
найменшою, саме відношення до професіїb стає позитивним[77].
У дослідженнях цього ж автора було bвстановлено, що в більшості
учнів інтерес до змістовної сторони bпрофесії як провідний мотив вибору
представлений у значно bменшій кількості випадків, ніж побічні підстави
скоріше стати матеріально bнезалежним, за компанію із друзями й т.д.
У статті В.С. Лукіноїb ―Дослідження мотивації професійного розвитку‖
розглядається кілька стадій формуванняb внутрішньої позиції професіонала.
―Перша

стадія

характеризується

bзагальним

позитивним емоційним

відношенням до майбутньої bпрофесійної діяльності. Наступна стадія
розвитку внутрішньої позиції bхарактеризується тим, що з’являється
усвідомлення своїх можливостейb і здатностей, формується орієнтація на
змістовні моменти діяльності. І тількиb на третій стадії виникає адекватне
уявлення про професійну діяльність, bпро свої здібності‖[44].
Аналіз робіт Л.І. Божович[13]b показує, що під внутрішньою позицією
вона розуміє систему реально bдіючих мотивів особистості стосовно
оточення або будь-якої його сфери, tусвідомлення себе, а також ставлення до
себе в контексті навколишньої дійсності.tttttttttt
Поняття tвнутрішньої позиції передбачає єдність мотиваційного,
афективного й когнітивного компонентів. Введення t Л.І. Божович поняття
має ще один важливий значеннєвий аспект. Внутрішня позиція особистості –
не нав’язаний з оточенням, а wприйнятий людиною вибір свого місця в
житті, опосередкований внутрішніми мотивами[14].
висновочок
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2.2. Методика та процедура дослідження навчальної мотивації
студентів
Наше дослідження

проводилось у м. Житомирі на базі ЖДУ ім.

Івана Франка. Участь у дослідженні брали: 50 досліджуваних студентів
державної форми навчання та 50 досліджуваних студентів контрактної
форми навчання віком від 17 до 23 років. Загальна вибірка складала 100
осіб.
Для з’ясування змісту rта психологічних особливостей навчальної
мотивації

студентівr

у

процесі

професійної

підготовки

проведено

дослідження з використанням ―Методики вивчення мотивації навчання у
вузі Т.І. Ільїной ‖, ― Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів (А.А.
Реан, В.А. Якунін)‖, методу вільних асоціацій та статистичної обробки
даних.
Дослідження проводилось у два етапи. Під час першого етапу ми
запропонували досліджуваним відповісти на питання ―Методики вивчення
мотивації навчання у вузі Т.І.Ільїної‖, ―Вивчення мотивів навчальної
діяльності студентів (А.А. Реан, В.А. Якунїн)‖ та написати асоціації на
запропоноване слово-стимул. Під час другого етапу нами було виділено по
10

найчастіше

вживаніших

асоціацій

для

кожної групи. Бланк

з

асоціаціями піддавався – повторному ранжуванню досліджуваними.
Дослідження відповідає основним вимогам професійної етики ( не
містить шкідливих впливів на студентів). Згода на участь була укладена усно,
в якій дослідник дотримується принципу конфіденційності.
При створенні методики

"Мотивація навчання у вузі" Т.І. Ільїна

використовувала ряд інших методик. В ній наявні триz шкали: "здобування
знань" (прагнення придбання знань, допитливість), "оволодінняz професією"
(прагнення опанувати фахових знань і сформувати zпрофесійно важливі
якості),

"отримання

диплома"

(прагнення

придбатиz

диплом

при

формальному засвоєнні знань, прагнення пошуку обхідних zшляхів коли
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аграрії здають іспитів-заліків). В опитувальник, для маскування, zавтор
методики включила ряд фонових тверджень, які в подальшому zне
опрацьовуються.
Методика sспрямована на виявлення прагнення до отримання знань,
допитливість, спрямованість sна оволодіння професійними знаннями та
формування професійно важливихs особистісних якостей, зорієнтованість на
зовнішнє, формальне sзасвоєння знань. Опитувальник складається із 50
тверджень, які утворюють 3 шкали: sмотивація отримання знань, мотивація
оволодіння майбутньою професією та мотивація sотримання диплома.
Інструкція
Відмітьте вашу згоду знаком "+ " або незгоду — знаком "-" — з нижче
наведеними твердженнями.
Обробка результатів.
Шкала "здобування знань"
Шкала "оволодіння професією"
Шкала "отримання диплому"
Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів» А.А.
Реана, В.А. Якуніна. Призначення тесту: вивчення мотивів навчальної
діяльності студентів.
Інструкція до тесту: перед вами список причин, які спонукають
людей вчитися. Виберіть з цього списку п'ять причин, найвагоміших вам.
Обробка результатів тесту
До кожного студента проводиться якісний аналіз провідних мотивів
навчальної діяльності.
За всією вибіркою визначається частота вибору того чи іншої мотиву.
Асоціативний експеримент як класичний метод вивчення семантичної
складності поняття. На

даний

час

під

асоціацієюz

в

сучасній

гуманітарній парадигмі розуміється ―зв'язок‖, що утворюєтьсяz за певних
умов між двома і більш психічними zутвореннями (відчуттями, руховими
актами, сприйняттями, ідеями і тому подібне); zдія цього зв'язку –
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актуалізація асоціації – полягає в zтому, що поява одного члена асоціації
регулярно приводить до появи zіншого (інших). Психологічною основою
асоціації вважається умовний рефлекс, zдеякі учені стверджують, що
―асоціація - це психічна реальністьz і її дослідження настільки ж важливе,
як і дослідження інших zреальностей‖ [59]. Асоціативні зв'язки носять
глобальний zхарактер і, як показують дослідження, інтегрують всі типи
словесних і міжсловесних зв'язків.
Психофізіологічну основу zасоціації складають шляхи між різними
ділянками

кори великих zпівкуль мозку

і формування тимчасового

нервового зв'язку, який складає zфундамент для всіх складніших форм
психічної діяльності людини. zАсоціативні зв'язки – це тимчасові нервові
зв'язки умовно-рефлекторного і zдинамічного порядку. Особливо слід
виділити процесуальний zхарактер асоціацій, що виникають в мозку
людини

як суб'єктивна

породжує

в

zреакція

нашій свідомості

на подразник. Стимул, подразник

zвоістину безмежну систему зв'язків

і

стосунків, що відображають zобрази предметів, явищ, понять, дій і слів,
наш емоційний достаток в zданий момент, а також все те, що відклалося в
життєвому досвіді індівіда [66].
Асоціативний

експеримент

–

це

zприйом,

направлений

на

виявлення асоціацій, що склалисяz у індивіда з його попереднього
досвіду.

У психологічномуz

визначається

словнику

асоціативний

експеримент

як особливий методz дослідження мотивації особи [77].

Зазвичай розрізняють три видиz асоціативних експериментів: вільний,
направлений, ланцюговий. Деякі
рахують

zавтори,

наприклад

Леонтьев А.А.,

ланцюговий zасоціативний експеримент різновидом вільного, а

направлений асоціативний zексперимент в

термінології Леонтьева А.А.

називається контрольованим . Коженz з асоціативних експериментів має
свої

достоїнства і недоліки і zпокликаний вирішувати певне коло

завдань[46].
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Із самого початку, а вперше асоціативний експеримент був проведений
в XIX столітті, він був zнаправлений на з'ясування індивідуальних
особливостей людини, а це zозначає, що за своєю суттю асоціативний
експеримент є психодіагностичноюz методикою, свого роду об'єктивним
тестом для вивчення особи .
Вільний асоціативний експеримент є одним із старих і популярних
методів експериментальної zпсихології і психодіагностіки. Першим, хто
провів даний експеримент на практиці в кінці 70 років минулого століття, був
англійський

психолог

Гальтон Ф. .

Він z працював

над

двома

проблемами в області дослідження асоціацій: zвивченням різноманіття
асоціативних ідей і визначенням часу,

zпотрібного для виникнення

асоціацій (часу реакції). Фактично zасоціативний експеримент Гальтона
став першим науковим досвідом в області zвивчення асоціацій.
Відразу ж услід за Гальтоном Вільгельмz Вундт, що розробив і висунув
одну з програм побудови психології як zсамостійної науки і що створив
першу в

світі

лабораторію

zекспериментальної

психології

почав

використовувати метод вільних zасоціацій .
Хьюго Мюнстерберг, один з zосновоположників індустріальної
психології в Америці, використовувавz метод вільних асоціацій для
визначення індивідуальних особливостей zособи.
Німецький психіатр Еміль zКрепелін використовував метод вільних
асоціацій в цілях встановлення zчасу протікання асоціативних процесів
у душевно хворих людей. Вивчення z асоціацій, отриманих від людей з
порушеннями психіки, показало, zщо їх асоціації набагато бідніші,
стереотіпніші і безглуздіші.
На

початку

ХХ

століття

метод

zвільних

асоціацій

почав

застосовуватися і в практиці психоаналізу, zвважаючись засобом для
проникнення в несвідомі шари психіки zлюдини. Одна з перших спроб
дослідження

мотиваційної,

сфери

zстудентів

при сприйнятті ними

вчинків була здійснена В.Петренко [30]. Цим zже автором зазначена
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техніка була застосована також zпри дослідженні образу студента,
національних стереотипів, фразеологізмів тощо.
Перше

дослідження

в

zасоціацій

онтогенезі

було

зроблене

німецьким психологом Цигеном Т. в zсамому кінці XIX століття (1896-1898
рр.).
Отже, описані zасоціативні експерименти, що проводилися в ХIX
столітті і на початку XX, дозволилиz зробити ряд узагальнень. Метою
асоціативних

експериментів,

було

zпо-перше,

з'ясування

спільних

закономірностей асоціативногоz процесу і ставилося завдання знайти
оптимальну

процедуру

експериментатори хотіли

для

йогоz

з'ясувати,

zпо

випробовуваних відрізнятимутьсяz

проведення.
яких

один

від

По-друге

параметрах
одного,

реакції

для

чого

застосовувалися всілякі класифікаціїz реакцій.
В даній роботі більш всьогоz нас цікавитиме метод вільного
асоціативного

експерименту,

щонайшвидше

відповісти першимzz словом (реакцією), що

голову, у

відповідь

на

асоціативний експеримент

zколи

від

пред'явленеz
є

випробовуваного
слово

zнайпростішим

–
зі

потрібно
прийшло в

стимул.
всіх

Вільний

асоціативних

експериментів, і в той же час zвельми ефективним. При проведенні
асоціативного експерименту zреєструється тип реакції, частота однотипних
асоціацій, величина латентних періодів (час, що пройшов між словомстимулом і відповіддю досліджуваного, zповедінкові і фізіологічні реакції
і інше).
Ранжування та використання методів статистичної обробки для
побудови

семантичного простору слів-стимулів «Навчання у вузі».

Організовуючи дослідження, zнеобхідно оптимально поєднувати комплекс
методів, маючи на увазі, zщо таке поєднання покликане забезпечити
отримання різнобічних zвідомостей про розвиток особистості, колективу
або іншого об'єкта дослідження.
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Бланк з асоціаціями zпіддавався наступному етапу – повторному
ранжуванню

досліджуваними.

зафіксованих показників
збільшення),

у

zЦей
певній

визначенняz місця

метод

означає

розміщення

zпослідовності (зменшення

чи

в цьому ряду об'єктів (наприклад,

складання списку учнів залежно від рівня успішності та ін.)
Отримані показники zпіддавалися методам математичної обробки,
а саме факторному аналізу, на zоснові якого будувався семантичний
простір досліджуваного явища. zФакторний аналіз. - загальна назва для
сукупності

статистичних zметодів,

призначених

для

встановлення

головних вимірів або факторів, zщо лежать в основі зв'язків між більшою
кількістю змінних.
Історія факторного zаналізу починається з робіт Френсиса Гальтона,
що займався вивченням зв'язківz між інтелектом і антропометричного
даними, і Карла Пірсона, zрозробником математичного обґрунтування
«методу головних осей». Гальтон zзапропонував поняття «латентних
факторів» для пояснення взаємозв'язкуz досліджуваних їм різнорідних
змінних,

а

Пірсон першим zзабезпечив дослідників математичними.

засобами побудови моделейz для їхнього виявлення.

Висновки до ІІ розділу

В даному розділі розглянуто ряд досліджень, які певним чином
стосувались проблематики професійної мотивації.
Також, детально описано методи, які будуть використовуватись для
нашого дослідження. Врахували той момент, що організовуючи дослідження,
необхідно оптимально поєднувати комплекс методів, маючи на увазі, що таке
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поєднання покликане забезпечити отримання різнобічних відомостей про
об’єкт дослідження.
Представили

інформацію

про

власне

дослідження,

специфіку

вибірки, необхідні матеріали для дослідження. Ознайомились з усіма
моментами специфіки математичних методів, які будемо використовувати
для обробки результатів .
Здійснивши аналіз вище зазначеного можна стверджувати, що все
більша кількість студентів мають прагматичні мотиви навчання, такі як
соціальний престиж професії, авторитет навчального закладу. З іншого боку,
зростає чисельність студентів, які не збираються працювати за фахом, а
вступили до ВНЗ, тому що їм подобається певний предмет, задля підвищення
інтелектуального рівня. Згідно досліджень Ільїна Є.П. більшість студентів
педагогічного ВНЗ мають такі мотиви навчання: легкість вступу, уникнення
служби в армії (у юнаків), можливість спілкування з однолітками,
престижність диплома про вищу освіту. Це, на думку вченого, свідчить про
девальвацію вищої освіти, коли цінністю стає не знання, освіта, а документ.
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РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
РІЗНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Психологічні особливості навчальної мотивації студентів за
методикою “Методика вивчення мотивації навчання в вузі» Т.І. Ільїної
Для досягнення основної

мети

роботи вивчення

психологічних

особливостей навчальної мотивації студентів різної форми навчання (на
прикладі державної та контрактної форми навчання) нами було складено
програму емпіричного дослідження. В дослідженні взяли участь
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досліджуваних: з них 50 студентів державної форми навчання та 50 осіб
студентів

контрактної

форми навчання

Житомирського

державного

університету імені Івана Франка. Для виявлення психологічних особливостей
навчальної мотивації студентів було доцільним застосувати методику
―Методика вивчення мотивації навчання в вузі‖ Т.І. Ільїної.
Методика вивчення мотивації навчання у ВНЗ Т.І. Ільїної включає три
шкали:
«Набуття знань» (прагнення до набуття знань допитливість);

1.

2. «Оволодіння професією» (прагнення оволодіти професійними
знаннями та сформувати професійно важливі якості);
3. «Отримання

диплома»

(прагнення

отримати

диплом

при

формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при
складанні іспитів та заліків).
У

результаті

проведеного

студентів, мотиваційна структура

дослідження були виділені дві групи
яких

має

принципові

відмінності.

Отримані результати для студентів державної форми навчання представлені
на рис. 3.1.
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В структурі мотивації навчальної діяльності студентів державної
форми навчання (50% від загальної кількості опитуваних) домінує мотив
«Набуття знань» 70%, а інші мотиви виражені не у достатній мірі «Оволодіння професією» 28%, « Отримання диплому» 20%.
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Рис.3.1. Результати студентів державної форми навчання за методикою
«Мотивація навчання в вузі» (Т.І.Ільїної).
Для студентів цієї групи характерний високий рівень мотивації щодо
набуття знань та оволодіння професією. Вони виявляють

високий рівень

пізнавальної активності в процесі навчання, отримуючи певне задоволення
від самого процесу набуття знань та умінь. Студенти цієї групи мають
розвинуте прагнення до оволодіння професійними знаннями та вміннями, а
також бажання набути

професійно важливих якостей у ході отримання

професійної освіти.
В структурі мотивації навчальної діяльності студентів контрактної
форми навчання (50% від загальної кількості опитуваних) (Див. Рис.3.2.)
домінує мотив «Отримання диплому» 54%.
Отже, при домінуванні зовнішніх мотивів оволодіння навчальними
дисциплінами не є метою навчання, а виступає як засіб досягнення іншої
мети – отримання диплому. Звідси можна зробити припущення щодо
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наявності для даної групи студентів низького рівня пізнавального інтересу
до навчальної діяльності і відповідно до професійної спрямованості.
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Рис.3.2. Результати студентів контрактної форми навчання за методикою
«Мотивація навчання в вузі» (Т.І.Ільїної).
Таким

чином,

одержані

результати опитування

свідчать

про

недостатній рівень мотивації до навчальної діяльності студентів.
А що є показником достатнього рівня

3.2. Психологічні особливості навчальної мотивації студентів за
методикою

“Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів

(А.А.Реан, В.А.Якунін)”

Для

діагностики

особливостей

мотивації навчальної

діяльності

студентів було обрано методику вивчення структурної характеристики
мотивації з точки зору провідного мотиву, свідомої причини навчальної
діяльності, стійкості цього мотиву, співвідношення широких соціальних,
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соціально-професійних та індивідуальних мотивів є методика А.О. Реана
та В.А. Якуніна «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів». Згідно
з цією методикою на вибір пропонується 16 мотивів, з яких студенти
обирають 5 найбільш значимих для них. Чим частіше обирається той чи
інший мотив, тим вище його ранг, тим більш він є домінуючим в
системі мотивів в студентських групах в цілому.
Отримані результати показали, що високі показники для студентів
державної форми навчання (вибрали більш, ніж 60 % респондентів) мають
такі

мотиви

навчальної діяльності,

як: стати

висококваліфікованим

фахівцем (100%); забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності
(90%); отримати диплом (90%).
Встановлено,

що

середньо

значимими (вибрали

від

40%-60%

респондентів) для студентів, є мотиви: набути глибокі та міцні знання
(36%);

постійно отримувати стипендію (38%); одержати інтелектуальне

задоволення(36%).
Низькі значення (вибрали менш ніж 40% респондентів) у студентів
мають мотиви: не запускати вивчення предметів навчального циклу (20%),
успішно вчитися, здавати іспити на ―добре‖ і ―відмінно‖ (20%); успішно
продовжити навчання на наступних курсах (26%); домогтись схвалення
батьків та оточення (16%); досягти поваги викладачів (12%); бути постійно
готовим до чергових занять (8%).
Необхідно відзначити, що дуже низькі значення мають мотиви: бути
прикладом для однокурсників (4%); уникнути засудження та покарань за
погане навчання (4%);не відставати від однокурсників у навчанні (2%). Слід
звернути увагу на те, що мотив «виконувати педагогічні вимоги» не
актуальним для жодного із респондентів.

є
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Рис 3.3. Структура мотивів навчальної діяльності студентів державної
форми навчання.
Отримані дані говорять

про

те, що для опитаних студентів

переважною залишається зовнішня позитивна мотивація навчання.

Про

це свідчать високі рівні значимості соціальні мотиви досягнення (стати
висококваліфікованим

фахівцем, забезпечити успішність майбутньої

професійної діяльності, отримати

диплом); пізнавальні мотиви (набути

глибокі та міцні знання ) та мотивів соціальної ідентичності (домогтися
схвалення батьків та оточуючих, досягти поваги викладачів) Структура
мотивів навчальної

діяльності

студентів державної форми навчання

викладена на рис.3.3.
Як показало наше дослідження високі показники для студентів
контрактної форми навчання (вибрали більш, ніж 60 % респондентів) мають
такі

мотиви

навчальної діяльності,

як: стати

висококваліфікованим

фахівцем (96%); забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності
(90%); отримати диплом (100%).
Встановлено,

що

середньо

значимими (вибрали

від

40%-60%

респондентів) для студентів, є мотиви: успішно вчитися, здавати іспити на
―добре‖ і ―відмінно‖ (50%);

набути глибокі та міцні знання (50%);

успішно продовжити навчання на наступних курсах (34%); домогтись
схвалення батьків та оточення (34%).
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Низькі значення (вибрали менш ніж 40% респондентів) у студентів
мають мотиви: бути постійно готовим до чергових занять (20%).
Необхідно відзначити, що дуже низькі значення мають мотиви: бути
прикладом для однокурсників (2%); уникнути засудження та покарань за
погане навчання (2%);не відставати від однокурсників у навчанні (4%); не
запускати вивчення предметів навчального циклу (4%),; досягти поваги
викладачів

(4%);

постійно

отримувати

стипендію

(4%);

одержати

інтелектуальне задоволення(2%).
Таким чином, виконаний аналіз доводить, що для студентів
контрактної форми навчання переважною залишається зовнішня позитивна
мотивація навчання. Про це свідчать високі рівні значимості мотивів
соціальної ідентичності (домогтися схвалення батьків та оточуючих) і
соціальні
отримати

мотиви

досягнення (стати

висококваліфікованим

фахівцем,

диплом, забезпечити успішність майбутньої професійної

діяльності). Структура мотивів навчальної діяльності студентів даної
групи викладена на рис. 3.4.
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Рис 3.4. Структура мотивів навчальної діяльності студентів
контрактної форми навчання.
Таким чином, можна зробити певний висновок, що високий рівень
значущості, як для студентів державної так і для студентів контрактної форм
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навчання мають перш за все соціальні мотиви досягнення, які загалом
перевищують

рівень

пізнавальних

мотивів

та соціальних

мотивів

ідентичності.
В ціломуs картина виборів однакова для студентів обох груп
досліджуваних.

Мотиви:

«Статиs

висококваліфікованим

фахівцем»,

«Отримати диплом», s«Забезпечити успішність майбутньої професійної
діяльності» входять доs п'ятірки значущих мотивів для студентів. Однак слід
зазначити, що для студентів державної форми навчання значущим мотивом є
постійно отримувати sстипендію (38%). Респонденти даної групи є
студентами державниками, і sщоб отримувати стипендію потрібно докласти
багато зусиль. Звідсиs й бажання успішно навчатися, складати іспити на
«добре» і «відмінно». Матеріальна sпотреба стає важливою, тому наявність
«власних» грошей дає хоч якусь автономність від батьків.ssssssssssssss
У студентів sдержавної та контрактної форм навчання, на додаток до
вищеозначених мотивів, з'являєтьсяs бажання придбати глибокі і міцні
знання

(36%

студенти-державники

випробовуваних,

50%

студентів-

контрактників). Протягом sнавчання у вузі вивчаються різні дисципліни,
тому велика кількість студентівs замислюються про те, що знання і вміння,
придбані ними,

sбезумовно,

знадобляться

їм

у

подальшому при

працевлаштуванні.
Студенти державної форми навчання в sякості причин, що спонукають
їх вчитися, вибирають також sможливість отримати інтелектуальне
задоволення (36% ). Студенти

sзадіяні у написанні курсових і наукових

робіт, у них з'являється сфера sпрофесійних інтересів, тому можливість
спілкуватися з викладачами-спеціалістами стає для студентів не тільки
потрібної, але й цікавою.sssssssssss

Результатах можна показати ще відмінності за курсами,якщо вони є.
або за статтю
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3.3. Психологічні особливості навчальної мотивації студентів за
допомогою асоціативного експерименту

Перший етап дослідження полягав в проведенні асоціативного
експерименту окремо для студентів різної форми навчання. Студентам
необхідно було написати…… (що мали робити і яке слово стимул)
Отримані результати зводились в окремі таблиці (Додаток А) для
кожної групи досліджуваних студентів.
Асоціації об’єднувалися в групи за схожістю смислових навантажень
та розуміння досліджуваними. Дані результати зображені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Контент-аналіз результатів студентів державної форми навчання
Назва групи
Зміст групи
Навчання
Сесія, іспити, заліки, пари, стипендія
Дозвілля
Перспективи

Друзі, постійне спілкування, студентство,
проживання в гуртожитку.
Диплом, вища освіта, майбутня робота,
вчитель.

Реконструкція групового семантичного простору зображена на рис. 3.5.
На ньому графічно представлено категоріальну вісь асоціацій студентів
державної форми навчання на слово-стимул «Навчання у вузі».
Результати дослідження показали, що студенти державної форми
навчання, в першу чергу пов’язують поняття «Навчання у вузі» з такими
найбільш вживаними асоціаціями як сесія (90%), друзі (80%), майбутня
професія, вища освіта (76%), задоволення (66%), диплом, відповідальність,
стипендія (60%), а найменше зустрічаються такі асоціації як книги, спорт,
методика, голод тощо.
В ході контент-аналізу було виділено та сформовано 3 групи, які
включали в себе ряд асоціацій, близьких за семантичним наповненням
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та сферою реалізації. Так, наприклад, категорія «Навчання» конкретизує та
описує

наявність

тих

процесів,

які розвивають,

реалізують

та

супроводжують всі етапи розвитку студента, як професіонала. Категорія
«Дозвілля» включає в себе ті поняття, які найчастіше супроводжують
процеси відпочинку та спілкування з друзями тощо. В свою чергу остання
категорія «Перспективи»

об’єднала в себе ряд категорій, які напряму

описують майбутню професійну діяльність студента (диплом, вища освіта,
майбутня робота, вчитель).
45

Сесія

40

Друзі

38

Майбутня професія , вища освіта

33

Задоволення

30

Диплом, відповідальність, стипендія

25

Брак часу

15

Професіоналізм, власне «Я»

Рис. 3.5. Асоціативна вісь результатів студентів державної форми
навчання
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Таким чином, можна зробити висновок, що для студентів державної
форми навчання найбільш

вживаними,

для

розуміння та пояснення

поняття «Навчання у вузі», є риси, що пояснюють професійні, навчальні
та людські якості за сферою міжособистісних стосунків.
Семантична складність поняття «Навчання у вузі» студентами
державної форми навчання
Після

проведення

першого

етапу

дослідження

та

обробки

результатів нами було виділено по 10 найчастіше вживаних асоціацій для
кожної групи. Бланк з асоціаціями піддавався наступному етапу –
повторному

ранжуванню

досліджуваними.

Отримані

показники

піддавалися методам математичної обробки, а саме факторному аналізу, на
основі якого будувався семантичний простір досліджуваного явища.
Отримані результати другого етапу дослідження представлені в додатку Б
Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Varimax normalized
Extraction: Principal components
0,8

Задов олення

0,6

Фактор І V
Сесія

0,4

Фактор І

Factor 2

0,2

Фактор ІІІ

Брак часу
Власнея

0,0
-0,2

Стипендія
Вища осв .

Майбутня проф.
Відпов ід.
Друзі

Фактор І

Фактор І V

-0,4
Фактор ІІ

-0,6
-0,8
-1,0
-1,0

Диплом

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

Factor 1

Рис. 3. 6. Факторно-семантичне поле результатів дослідження
навчальної мотивації студентів державної форми навчання.
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В результаті проведеного дослідження та статистичної обробки
даних було виявлено наступні результати дослідження, для студентів
державної форми навчання значимими

є

чотири

фактори, загальний

показник дисперсії 67,50 % (додаток В ). Перший фактор описує 27,18%
дисперсії, другий фактор 14,97%, третій фактор 14,14%,четвертий фактор
11,18 % дисперсії (див. додаток В ).
Найчастіше корелюють з першим фактором такі конструкти як
стипендія (0,71), власне «я» (-0,76) (див. додаток Д). Він пояснює 27,18%
дисперсії.
Другий фактор (14, 97% дисперсії) складає такий конструкт, як диплом
(-0,88). Перший та другий фактори пояснюють 42,15% дисперсії. Це означає,
що факторизація не повна, і що існують ще й інші фактори, менш
значимі, але теж достатньо важливі.
«Стипендія» (0,71) протиставляється «Власне «я»» (-0,76). Це
свідчить про те, що у свідомості студентів державної форми навчання
грошова винагорода знаходиться на неналежному рівні від особистісних
особливостей студента.
«Диплом» (-0,88). Ця групка факторів, в свою чергу виокремлює
розуміння навчання у вузі, як щось загальноприйняте в соціумі.
«Сесія» (-0,72), «Друзі» (-0,83). Аналізуючи такі дані ми можемо
стверджувати, що у свідомості студентів даної групи начання у ВНЗ
пов’язане з постійною взаємодією, спілкуванням з друзями та викладачами.
Третій фактор (14,14 % дисперсії) – майбутня професія (0,80).
Четвертий фактор (11,18% дисперсії) – сесія (-0,72) окрім цього конструкта
включає також друзі (-0,83).
Найбільш вираженим є такі групи факторів:
З усього вище зазначеного можна зробити наступний висновок, що
студенти державної форми навчання до складових поняття «Навчання у
вузі», для розуміння та пояснення його, обирають ті слова, які в них
напряму

асоціюються

з

сферою

міжособистісних стосунків, тобто
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семантика поняття «Навчання у вузі» аналізується на основі якостей
набутих в процесі розвитку та взаємодії особистостей: у повсякденному
сприйнятті - «друзі», «пари», «спілкування»; у навчальному сприйнятті –
«сесія», «диплом», «стипендія».
Отже, результати роботи дають підстави вважати, що саме ці
компоненти пояснюють семантичну складність поняття «Навчання у вузі» у
свідомості студентів державної форми навчання.
Це можна пояснити тим, що студенти державної форми навчання
більшу кількість свого часу приділяють навчанню, роботі з фаховою
літературою для того, щоб розвитку себе як особистості на базі надбань
навчального закладу та введення новинок

за остані періоди розвитку

суспільства.
Аналіз асоціацій на слово-стимул «Навчання у вузі» студентів
державної форми навчання
В результаті проведення першого етапу дослідження серед студентів
контрактної форми навчання на основі асоціативного експерименту були
отримані результати по найбільш вираженим асоціаціям на слово-стимул
«Навчання у вузі» (додаток Е).

Всі інші асоціації, які не увійшли до

значимих для дослідження показників мали маленький відсоток вживаності
або ж поодиночні назви. Дані асоціації об’єднувалися в групи за схожістю
смислових

навантажень та розуміння досліджуваними. Дані результати

зображені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Контент-аналіз результатів студентів контрактної форми навчання
Назва групи
Навчання

Зміст групи
Знання, пари,
викладачі, сила волі.

диплом, відповідальність,

Дозвілля

Друзі, спорт, нові знайомства, цікавість.

Перспективи

Диплом, вища освіта, майбутнє, професія.
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Реконструкція групового семантичного простору зображена на рис. 3.7.
На ньому графічно представлено категоріальну вісь асоціацій студентів
контрактної форми навчання на слово-стимул «Навчання у вузі».
Результати дослідження показали, що студенти контрактної форми
навчання, в першу чергу пов’язують поняття «Навчання у вузі» з такими
найбільш вживаними асоціаціями як друзі (100%), гроші (68%), знання
(52%),

пари (40%), цікавість (34%), диплом, відповідальність (32%),

майбутнє, викладачі (30%), а найменше зустрічаються такі асоціації, як
уважність, сила волі, спорт, совість, хороші оцінки, професія, неспання, сміх.
50

Друзі

34

Гроші

26

Знання

20

Пари

17

Цікавість

16
15

12

Диплом , відповідальність.
Вища освіта, майбутнє, викладачі.

Уважність, сила волі, спорт, совість, хороші оцінки,
професія, неспання, сміх.

Рис. 3.7. Асоціативна вісь результатів студентів контрактної форми
навчання
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В ході контент-аналізу було виділено та сформовано 3 групи, які
включали в себе ряд асоціацій, близьких за семантичним наповненням
та сферою реалізації. Так, категорія «Навчання» включає в себе ті
поняття, які найчастіше реалізуються та супроводжують процес навчання
тощо.

Категорія

«Дозвілля»

конкретизує

та

описує

особливості

студентського життя. В свою чергу остання категорія «Перспективи» описує
наявність тих явищ, які відбуватимуться під час навчання у вузі та після його
закінчення, та стають основою успішного завершення цього процесу.
Таким чином можна зробити висновок, що для студентів контрактної
форми навчання найбільш

вживаними,

для

розуміння та пояснення

поняття «Навчання у вузі», є риси, що описують не лише професійні
вимоги та розвиток, а і міжособистісні стосунки.
Семантична складність поняття «Навчання у вузі» студентами
державної форми навчання
Після

проведення

результатів
Бланк

з

та

обробки

нами було виділено по 10 найчастіше вживаних

асоціацій.

асоціаціями

першого
піддавався

етапу

дослідження

наступному

етапу

– повторному

ранжуванню досліджуваними. Отримані показники піддавалися методам
математичної

обробки,

а саме факторному аналізу,

на основі якого

будувався семантичний простір досліджуваного явища. Отримані результати
другого етапу дослідження представлені в додатку Є.
В результаті проведеного дослідження та статистичної обробки
даних було виявлено наступні результати дослідження, для студентів
контрактної форми навчання значимими є чотири фактори, загальний
показник дисперсії 66,33 % (додаток Ж). Перший фактор описує 22,25%
дисперсії, другий фактор 16,71%, третій фактор 15,80%, четвертий фактор
11,56 % дисперсії (див. додаток Ж).
Найчастіше корелюють з першим фактором такі конструкт як знання
(-0,84) (див. додаток З). Він пояснює 22,25% дисперсії.
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Другий фактор (16,71% дисперсії) друзі (0.82). Перший та другий
фактори пояснюють 38,96% дисперсії. Це означає, що факторизація не
повна, і що існують ще й інші фактори, менш значимі, але теж достатньо
важливі.
Третій

фактор

(15,80%

дисперсії)

–

вища

освіта

(-0,82),

відповідальність (0,74) Четвертий фактор (11,56% дисперсії) – диплом (0,81).

Рис. 3. 8. Факторно-семантичне поле результатів дослідження
професійної мотивації студентів контрактної форми навчання.
Найбільш вираженим є такі групи факторів:
«Знання»

(-0,84). Це свідчить про те, що у свідомості студентів

контрактної форми навчання - знання є невід’ємною частиною навчання у
вузі.
«Друзі» (0.82). Аналізуючи такі дані ми можемо стверджувати, що у
свідомості студентів даної групи навчання у вузі це не лише навчання та
здобування

майбутньої

саморозвиток.

професії,

а

і безперервне

спілкування

та
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На основі вище викладеного можна зробити наступний висновок, що
студенти контрактної форми навчання до складових поняття «Навчання у
вузі», для розуміння та пояснення його, обирають ті слова, які в них
напряму

асоціюються

з

сферою

професійних та міжособистісних

стосунків, тобто семантика поняття «Навчання у вузі» аналізується на основі
якостей набутих в процесі розвитку та взаємодії особистостей.
Отже, отримані дані доводять, що саме ці компоненти пояснюють
семантичну складність поняття «Навчання у вузі» у свідомості студентів
даної групи.
Проаналізувавши отримані дані студентів державної та контрактної
форм навчання, ми можемо спостерігати, що для обох груп досліджуваних
навчання у вузі напряму пов’язане, як з професійним розвитоком (знання,
майбутня професія, диплом, відповідальність тощо) так і з міжособистісними
стосунками (друзі, спілкування, нові знайомства тощо).

Висновки до ІІІ розділу

Проаналізувавши отримані дані нами було встановлено, що навчальна
мотивація студентів різної форми навчання дещо відрізняється. Тобто у
студентів державної форми навчання домінує мотив «Набуття знань» 70%.
Це свідчить про те, що для студентів цієї групи характерний високий рівень
мотивації щодо набуття знань та оволодіння професією.
Що стосується студентів контрактної форми навчання , то в даної
групи досліджуваних

домінує мотив «Отримання

говорить про те, що при домінуванні

зовнішніх

диплому» 54%. Це
мотивів

оволодіння

навчальними дисциплінами не є метою навчання, а виступає як засіб
досягнення іншої мети – отримання диплому.
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У результаті дослідження були виявлені не тільки відмінності у
навчальній мотивації студентів, а і багато спільного. А саме для опитаних
студентів

переважною

навчання.

залишається зовнішня

позитивна

мотивація

Про це свідчать високі рівні значимості соціальні мотиви

досягнення (стати висококваліфікованим фахівцем, забезпечити успішність
майбутньої професійної діяльності , отримати

диплом). Застосування

методів вільних асоціацій та факторному аналізу дало змогу встановити, що
для обох груп досліджуваних навчання у вузі напряму пов’язане, як з
професійним

розвитоком

(знання,

майбутня

професія,

диплом,

відповідальність тощо) так і з міжособистісними стосунками (друзі,
спілкування, нові знайомства тощо).
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ВИСНОВКИ

Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження навчальної мотивації
студентів різної форми навчання дали можливість зробити наступні
висновки.
1. Здійснивши теоретичний аналіз проблеми професійної мотивації
нами було встановлено,

що мотивація - це сукупність особистісних та

ситуативних факторів, які спонукають до активності (діяльності) людини.
Тобто, успіх у діяльності у великій мірі залежить від мотивації (від
прагнення самостверджуватися, досягати високих результатів). Чим вищий
рівень мотивації, чим більше чинників (мотивів) спонукають людину до
діяльності, тим більше зусиль вона схильна докладати.
2. З метою вивчити психологічні особливості навчальної мотивації
студентів різної форми навчання (на прикладі державної та контрактної
форми навчання) нами було використано теоретичні – аналіз літератури для
уточнення дефініцій «мотив», «мотивація», «навчальна мотивація»; синтез,
порівняння, узагальнення теоретичних та емпіричних даних для розробки
теоретичної моделі; емпіричні - діагностичні

методи (асоціативний

експеримент, ―Методика вивчення мотивації навчання у вузі Т.І. Ільїної‖ та ―
Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів (А.А.Реан, В.А.Якунін)‖);
статистичні - математична обробка даних, а саме факторний аналіз.
3. У результаті дослідження було виявлено, що у студентів державної
форми навчання домінує мотив «Набуття знань». Для студентів даної групи
характерний високий рівень мотивації щодо набуття знань та оволодіння
професією. Вони виявляють
процесі

навчання,

високий рівень пізнавальної активності в

отримуючи певне задоволення від самого процесу

набуття знань та умінь. Студенти цієї групи мають розвинуте прагнення
до оволодіння професійними знаннями та вміннями, а також бажання набути
професійно важливих якостей у ході отримання професійної освіти.
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Що стосується студентів контрактної форми навчання , то в даної
групи досліджуваних домінує мотив «Отримання диплому». Отже, при
домінуванні зовнішніх мотивів оволодіння навчальними дисциплінами не
є метою навчання, а виступає як засіб досягнення іншої мети – отримання
диплому. Звідси можна зробити припущення щодо наявності для даної
групи

студентів низького рівня пізнавального інтересу до навчальної

діяльності і відповідно до професійної спрямованості.
4. У результаті дослідження були виявлені не тільки відмінності у
навчальній мотивації студентів, а і багато спільного. А саме для опитаних
студентів

переважною

навчання.

залишається зовнішня

позитивна

мотивація

Про це свідчать високі рівні значимості соціальні мотиви

досягнення (стати висококваліфікованим фахівцем, забезпечити успішність
майбутньої професійної діяльності , отримати

диплом). Застосування

методів вільних асоціацій та факторному аналізу дало змогу встановити, що
для обох груп досліджуваних навчання у вузі напряму пов’язане, як з
професійним

розвитоком

(знання,

майбутня

професія,

диплом,

відповідальність тощо) так і з міжособистісними стосунками (друзі,
спілкування, нові знайомства тощо).
Таким чином, висунута

гіпотеза про те, що навчальна мотивація

студентів обумовлена формою навчання студентів підтвердилась частково, а
саме: написати що підтвердилось, а що спростувалось.
Проведене дослідження є аналізом окремих структурних компонентів
навчальної мотивації студентів та не претендує на повне розкриття даної
проблематики. Перспективою подальших досліджень ми вбачаємо у розробці
корекційно-розвивальної програми для розвитку навчальної мотивації.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Таблиця №1
Частотний і відсотковий аналіз найбільш вживаних асоціацій у
відповідь на слово-стимул «Навчання у вузі» у свідомості

студентів

державної форми навчання.
АСОЦІАЦІЇ

N
(частота)

%
(відсотки)

Сесія

45

90

Друзі

40

80

Майбутня робота

38

76

Вища освіта

38

76

Диплом

30

60

Задоволення

33

66

Відповідальність

30

60

Стипендія

30

60

Брак часу

25

50

Професіоналізм

15

30

Власне «Я»

15

30

Допомога

10

20

Стурбованість

5

10

Зарплата

5

10

Викладачі

5

10

Оцінки

5

10

Канікули

2

4

Голод

2

4

Методика

2

4
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Спорт

2

4

Книги

2

4

Уміння

2

4
Додаток Б

Зведена таблиця ранжування найбільш уживаних асоціацій

80

Додаток В
Власні значення факторів

81

Додаток Д
Факторні навантаження

82

Додаток Е
Частотний і відсотковий аналіз найбільш вживаних асоціацій у
відповідь на слово-стимул «Навчання у вузі» у свідомості

студентів

контрактної форми навчання.
АСОЦІАЦІЇ

N
(частота)

%
(відсотки)

Друзі

50

100

Гроші

34

68

Знання

26

52

Пари

20

40

Цікавість

17

34

Диплом

16

32

Відповідальність

16

32

Вища освіта

15

30

Майбутнє

15

30

Викладачі

15

30

Уважність

12

24

Сила волі

12

24

Спорт

12

24

Совість

12

24

Хороші оцінки

12

24

83

Професія

12

24

Неспання

12

24

Сміх

12

24

Додаток Є
Зведена таблиця ранжування найбільш уживаних асоціацій

84

Додаток Ж
Власні значення факторів

85

Додаток З
Факторні навантаження

86

Додаток И
Бланк відповідей до методик “Методика вивчення мотивації
навчання у вузі Т.І. Ільиной”, “ Вивчення мотивів навчальної діяльності
студентів (А.А.Реан, В.А.Якунін)» та методу вільних асоціацій
Бланк методики
Вік
Курс
Дата заповнення
Форма навчання
(
державна,
контракт)
Методика «Вивчення мотивів навчальної діяльності студентів
(А.А.Реан,В.А.Якунин)»
Інструкція до тесту: перед вами список причин, які спонукають
людей вчитися. Виберіть з цього списку п'ять причин, найвагоміших вам.
Тестовий матеріал:
Стати висококваліфікованим фахівцем.
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Одержати диплом.
Успішно продовжити навчання наступних курсах.
Успішно вчитися, складати іспити на «добре» і «відмінно».
Постійно отримувати стипендію.
Придбати глибокі й глибокі знання.
Бути постійно готовий до черговим занять.
Не запускати вивчення предметів навчального циклу.
Не відставати від однокурсників.
Забезпечити успішність майбутньому професійному діяльності.
Виконувати педагогічні вимоги.
Досягти поваги викладачів.
Бути прикладом однокурсників.
Домогтися схвалення батьків і оточуючих.
Уникнути засудження та покарань погану навчання.
Одержати інтелектуальне задоволення.
Методика «Вивчення мотивації навчання у виші» (Т.І. Ільїна)
Інструкція: Уважно прочитайте кожне твердження. Поставте позначку
"+ " поруч з номером твердження, якщо ви згодні з ним, і позначку "-", якщо
не згодні з цим твердженням.
Твердження:
1.
Найкраща атмосфера на занятті — атмосфера вільних
висловлювань.
2. Зазвичай я працюю з великим напруженням.
3. У мене рідко бувають головні болі після пережитих хвилювань
або неприємностей.
4. Я самостійно вивчаю ряд предметів, які, на мою думку, необхідні
для моєї майбутньої професійної діяльності.
5. Яку з притаманних вам якостей ви цінуєте найбільше? (Відповідь
напишіть
__________________________________________________________).
6. Я вважаю, що життя варто присвятити обраній професії.
7. Я відчуваю задоволення від розгляду на заняттях складних проблем.
8. Я не вбачаю сенсу у більшості завдань, які виконуються у ВНЗ.
9. Я отримую велике задоволення від розповіді знайомим про свою
майбутню професію.
10. Я досить-таки посередній студент, ніколи не буду зовсім хорошим,
а тому немає сенсу докладати зусилля, щоб стати краще.
11. Я вважаю, що в наш час не обов'язково мати вищу освіту.
12. Я твердо впевнений в правильності вибору професії.
13. Яких притаманних вам якостей ви б хотіли позбутися? (Відповідь
напишіть
__________________________________________________________).
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14. За зручних обставин я користуюся на іспиті підручними
матеріалами (конспектами, шпаргалками, записами, формулами).
15. Найкращий час життя — студентські роки.
16. У мене надмірно неспокійний і переривчастий сон
17. Я вважаю, що для повного оволодіння професією всі навчальні
дисципліни потрібно вивчати однаково глибоко.
18. За можливості я вступив би в інший ВНЗ.
19. Зазвичай я беруся за більш прості завдання, а більш складні
залишаю напотім.
20. Для мене важко було зупинитися при виборі професії на одній з
них.
21. Я можу спокійно спати за будь-яких неприємностей.
22. Я твердо впевнений, що моя професія приноситиме мені
моральне задоволення і матеріальне благополуччя в житті.
23. Мені здається, що мої друзі здатні навчатися краще, ніж я.
24. Для мене дуже важливо мати диплом про вищу освіту.
25. З деяких практичних міркувань для мене це самий зручний ВНЗ.
26. У мене достатньо сили волі, щоб навчатися без нагадувань
адміністрації.
27.
Життя для мене майже завжди пов'язано з незвичним
напруженням.
28. Екзамени потрібно складати, затрачаючи мінімум зусиль.
29. Є багато ВНЗ, в яких я би міг навчатися з неменшим інтересом.
30. Яка з притаманних вам якостей найбільше заважає навчатися?
(Відповідь
напишіть
__________________________________________________________).
31. Я людина, що легко захоплюється, але всі мої захоплення певною
мірою пов'язані з майбутньою роботою.
32. Неспокій про іспит або роботу, що не виконані вчасно, часто
заважають мені спати.
33. Висока заробітна платня після закінчення ВНЗ для мене не
головне.
34. Мені потрібно бути в доброму гуморі, щоб підтримати загальні
рішення групи.
35. Я змушений був вступити у ВНЗ, щоб зайняти бажане
положення у суспільстві, уникнути служби в армії.
36. Я вивчаю навчальний матеріал, щоб стати професіоналом, а не для
іспиту.
37. Мої батьки — хороші професіонали, і я хочу бути схожим на них.
38. Для просування по службі мені необхідно мати вищу освіту.
39. Яка з притаманних вам властивостей допомагає навчатися у ВНЗ
(Відповідь
напишіть
_____________________________________________________).
40. Мені важко змусити себе вивчати як слід дисципліни, які
прямо не стосуються моєї майбутньої професії.
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41. Мене дуже турбують можливі невдачі.
42. Найкраще я навчаюся, коли мене періодично стимулюють,
підганяють.
43. Мій вибір цього ВНЗ остаточний.
44. Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу відставати від них.
45. Щоб переконати в будь-чому свою групу, мені доводиться самому
працювати дуже інтенсивно.
46. У мене зазвичай рівний і хороший настрій.
47. Мене приваблює зручність, чистота та легкість майбутньої
професії.
48. До вступу у ВНЗ я давно цікавився цієї професією, багато читав
про неї.
49. Професія, яку я отримую, найважливіша і найперспективніша.
50. Мої знання про цю професію були достатніми для впевненого
вибору цього ВНЗ.
Інструкція
Запишіть будь ласка перші десять асоціацій, які спали Вам на думку,
на запропоноване слово-стимул. Над питанням довго не роздумуйте.
Слово-стимул «Навчання у вузі»
1.
9.
2.
10 .
3.
4.
5
6.
7.
8.
Дякую!

