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ДосліДження мотивів у навчальній роботі  
зі стуДентами-психологами

анотація. У статті висвітлені особливості та хід застосування дослідницького підходу до вивчення моти-
вів у навчальній роботі зі студентами-психологами. Здійснений огляд наукових публікацій за обраною 
темою; з’ясовано тематику та підходи до дослідження мотивів. Розглянуті особливості вивчення мотивів з 
позицій різних підходів. Висвітлена специфіка залучення студентів-психологів до дослідження мотивів. 
Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Ключові слова: навчальний процес, підготовка майбутніх фахових психологів, дослідницький підхід у 
навчальній діяльності, дослідження мотивів, формування фахової компетентності.

Vyntyuk Yuriy
National University "Lviv Polytechnic"

RESEARCH oF MotiVAtionS in EduCAtionAL WoRK  
WitH StudEntS-PSYCHoLoGiStS

summary. The article highlights the features and course of application of the research approach to the study 
of motives in educational work with students-psychologists. A review of scientific publications on the selected 
topic; the topics and approaches to the study of motives are clarified. Features of studying motives from positions 
of different approaches are considered. The expediency of developing an appropriate approach, which would 
not only allow students to master the necessary theoretical knowledge, but also to master the practical skills 
of the study of motives and indicate the possibilities of applying this knowledge. The study was an attempt to 
develop and implement an optimal approach to familiarizing students with the problem of studying motives, 
which would combine existing knowledge on this topic on a constructive basis, present them in an accessible and 
clear logical sequence, based on their needs for such knowledge. the existing level of knowledge and training re-
quirements. The study provides both analytical and practical components; it is organized and conducted by the 
teacher, but with the maximum possible involvement of students. When studying this topic during classroom 
classes, they not only got acquainted with the available knowledge, but were involved in considering different 
approaches, discussing their features, finding strengths and possible shortcomings, and so on. However, even 
after getting acquainted with the available knowledge from the lecture course, students encounter considerable 
difficulties, to overcome which the practical part of the study is provided. During the practical part, students 
are maximally involved in the process of studying motives: perform the proposed tests, interpret the data ob-
tained, analyze life situations, give examples to follow, etc. Due attention is paid to finding out what exactly the 
problems of clients can be solved by a practical psychologist related to the motivational sphere of personality. 
A study of the possibilities of forming motives was carried out: participants were offered motivational training of 
professional identity. The specifics of involving students in the study of motives are highlighted. The conclusions 
from the carried-out work are made and prospects of the further researches in this direction are outlined.
Keywords: educational process, training of future professional psychologists, research approach in educational 
activity, research of motives, formation of professional competence.

Постановка проблеми. Підготовка ква-
ліфікованих фахівців у системі вищої 

освіти у даний час вимагає впровадження низ-
ки необхідних змін, що зумовлено вимогами 
сьогодення та необхідністю інтеграції України 
у світове співтовариство. З огляду на це майбут-
ні фахівці в ході професійної підготовки пови-
нні опанувати не тільки відомі теоретичні зна-
ння, у певній науковій сфері, але й практичні 
способи їхнього застосування, на належному 
рівні. Вказане повною мірою стосується і під-
готовки майбутніх фахових психологів, оскіль-
ки лише володіння необхідними теоретичними 
знаннями разом із найновішими практични-
ми способами і методами їхнього застосування 
може забезпечити їм потрібний рівень профе-
сійної компетентності. Звідси випливає потре-
ба надати їм належну підготовку до діяльності 
в ринкових умовах, при забезпеченні необхідної 
професійної компетентності та високої конку-
рентоспроможності. До актуальних вимог сього-
дення належить і вміння працювати з мотива-

ційною сферою особистості; вказана обставина 
зумовлює актуальність і доцільність даного до-
слідження.

мета роботи: висвітлити особливості та хід 
застосування дослідницького підходу до вивчен-
ня мотивів у навчальній роботі зі студентами-
психологами.

завдання дослідження:
– здійснити огляд наукових публікацій за об-

раною темою; з’ясувати тематику та підходи до 
дослідження мотивів;

– розглянути особливості вивчення мотивів із 
позицій різних підходів;

– висвітлити специфіку залучення студентів-
психологів до дослідження мотивів;

– зробити висновки з проведеної роботи і на-
мітити перспективи подальших досліджень у да-
ному напрямку.

Дана робота є продовженням попередніх до-
сліджень, із формування професійної компетент-
ності майбутніх фахових психологів, які були 
опубліковані раніше.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Серед праць за темою дослідження варто відзна-
чити, передусім, наступні публікації вітчизняних 
і зарубіжних науковців: І.Б. Адової [1], Д.А. Аши-
рова [2], І.А. Васильєва [3], В.К. Вілюнаса [4], 
О.С. Гребенюка [9], С.А. Єрохіна [10], З.Б. Живко 
[11], С.С. Занюка [12], Е.П. Ільїна [13], І.В. Іме-
дадзе [14], А.М. Колота [15], О.М. Леонтьева 
[16], О. Макаревича [17], А. Маслоу [18], Х. Хек-
хаузена [19–20], В.І. Чиркова [21], С.А. Шапиро  
[22–23], С.А. Шапиро і О.В. Шатаєвої [24], 
П.М. Якобсона [25]; можна також додати власні 
публікації [5–8] та деякі ін.

У цих працях детально розглянуті питання 
сутності мотивів, розглянуті їхні функції та пси-
хологічні характеристики; надано відомості про 
різні теорії мотивації; висвітлено основні проб-
леми, що постають при вивченні мотивів та ство-
ренні теорій мотивації; подано інформацію про 
методологію та методи дослідження мотивів; ви-
світлено прикладний аспект застосування знань 
про мотиви, а також розглянуті шляхи подолан-
ня труднощів, що виникають при вивченні мо-
тивів, як і стан сучасних досліджень у даному 
напрямку. Одержана в результаті здійснення 
огляду публікацій інформація використана при 
організації і проведенні власного дослідження.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
основні підходи до дослідження мотивів у на-
явній науковій літературі з даної тематики ви-
світлені достатньо повно, інформації про те, як 
саме доцільно, оптимальним чином, ознайомлю-
вати з цими знаннями студентів-психологів, ані 
викладу досвіду подібної роботи, не виявлено. 
Оскільки наявні відомості не дають цілісної кар-
тини явища, що вивчається, видається доцільною 
розробка відповідного підходу, який не лише до-
зволив студентам опанувати необхідні теоретич-
ні знання, але й освоїти практичні навички до-
слідження мотивів, а також вказав можливості 
застосування цих знань. Дана обставина змушує 
до проведення самостійного дослідження.

виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проведене дослідження полягало у здійснен-
ні спроби виробити та реалізувати оптимальний 
підхід до ознайомлення студентів із проблемою 
вивчення мотивів, який би дозволив поєднати 
наявні знання з даної теми на певній конструк-
тивній основі, подати їх доступно й у чіткій ло-
гічній послідовності, виходячи з їхніх потреб 
у таких знаннях, наявного рівня знань і вимог 
професійної підготовки. У роботі максимально 
використано наявний досвід викладання, при 
реалізації запропонованого підходу ставилося 
завдання наблизити наукові теорії до повсяк-
денного життя, щоб зробити їх зрозумілими для 
студентів. У проведеному дослідженні передба-
чено як аналітичну, так і практичну складову; 
воно організовується та проводиться виклада-
чем, але з максимально можливим залученням 
студентів. Запропонований підхід апробовано 
при викладанні курсу «Загальна психологія» 
студентам, які навчаються за спеціальністю 
«Психологія», на 1-му курсі в Національному 
університеті «Львівська політехніка». Причому 
студенти мають можливість попередньо ознайо-
митися з матеріалом кожного заняття; оскіль-

ки всі необхідні навчальні матеріали з даного 
курсу розміщені у “Віртуальному навчальному 
середовищі” закладу у вигляді Електронного на-
вчально-методичного комплексу. При вивченні 
даної теми під час аудиторних занять вони не 
лише ознайомлювалися з наявними знаннями, 
а залучалися до розгляду різних підходів, обго-
ворення їх особливостей, пошуку сильних сторін 
і можливих недоліків тощо. Однак повністю ре-
алізувати дослідницький підхід виявилося дуже 
важко, в основному через брак знань і досвіду 
дослідницької роботи у студентів (тобто, в дано-
му випадку, йдеться скоріше не про реалізацію 
дослідницького підходу, а про спробу розпочати 
його поетапне впровадження). Вироблена до-
цільна послідовність проведення дослідження, 
як подача й опрацювання теоретичного матеріа-
лу, так і його практична складова, в скороченому 
вигляді, наведена далі. 

Аналітична частина дослідження. Роз-
почати розгляд теми доцільно з розповіді про те, 
які у людини наявні спонукання до активності 
та чим вони відрізняються. Слід відзначити, що 
крім інстинктів і потреб у тварин немає інших 
чинників поведінки; кожен акт поведінки у них – 
це запрограмована певним чином відповідь на ви-
моги середовища: внутрішнього або зовнішнього. 
Проте зовсім інакше все це відбувається у людини, 
яка наділена свідомістю і, відповідно, здатністю 
планувати, спрямовувати та контролювати свої 
дії. Крім потреб, і відповідних їм спонукань, у неї 
наявні також інші чинники поведінки, які нази-
ваються мотивами. Необхідно дати визначення 
поняття “мотив” і пояснити, що спільного у нього 
з потребами і чим мотиви відрізняються від них. 
Доречно також відзначити, що існують також зо-
внішні спонукання до активності, які називають-
ся “стимули”, і їх не можна плутати з мотивами. 
Далі, щоб підтвердити важливу роль мотивів – як 
у регуляції поведінки, так і в житті людини зага-
лом – потрібно перевести виклад на розповідь про 
функції мотивів, і надати інформацію про основні 
з них, дати пояснення і навести приклади.

Особливо ретельно варто розглянути питання 
при вирішення проблеми створення класифіка-
ції мотивів. Оскільки дана проблема ще не ви-
рішена, існує низка підходів до її вирішення, як 
і кілька різних спроб створити таку класифіка-
цію. Окресливши важливість проблеми, потріб-
но навести приклади спроб її вирішення, варто 
також зупинитися детальніше на сучасних під-
ходах до вирішення вказаної проблеми (див., 
напр.: [5]). Доцільно поцікавитися думкою сту-
дентів з приводу перспективності запропонова-
ного підходу, запросити до дискусії щодо інших 
можливостей вирішення проблеми.

Далі потрібно розповісти про систему моти-
вів, та інших спонук до активності, які в сукуп-
ності становлять мотиваційну сферу особистості: 
навести визначення, дати необхідні пояснення 
та ін. Тут же варто висвітлити сутність наступ-
них термінів: “мотивація”, “полімотивація”, “мо-
тивування”, “мотиваційна сфера особистості”; 
пояснити взаємозв’язок цих понять та явищ, які 
вони позначають.

Вкрай важливо висвітлити прикладний ас-
пект теми, і детально розповісти про форму-
вання мотивів, зокрема, про механізм дії цього 
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процесу, його стадії, їх особливості тощо [6 – 8]. 
Особливо слід наголосити, що людина нічого не 
робить без відповідного на те мотиву. Тому, вмію-
чи мотивувати, тобто формувати мотиви, можна 
керувати людьми, що широко використовується 
на практиці: в педагогіці, освіті, на виробництві, 
а ще при побудові стосунків тощо. Необхідно вла-
штувати дискусію з цього приводу і поцікавитися 
думкою студентів щодо висловлених положень. 
Виникає питання: як можна формувати необхід-
ні мотиви? Відтак, слід перенести виклад матері-
алу на висвітлення теорій мотивації.

При розгляді цього питання передусім потріб-
но відзначити, що теорія повинна пояснювати 
сутність даного явища, його динаміку тощо (як 
було, наприклад, із теоріями потреб); натомість 
прикладні теорії мотивації створювали з іншою 
метою: вивчити, як мотивувати працівників до 
високоефективної праці. Практично кожен фахі-
вець, що займався питаннями налагодження ви-
робництва, змушений був займатися проблемою 
мотивації. Навівши відомості про розробку існу-
ючих теорій: змістовних і процесуальних, виклад 
слід перенести на розповідь про прикладні теорії 
мотивації, передусім ті, які до сьогодні не втра-
тили свого значення і застосовуються на практи-
ці. До них відносять: теорію очікувань В. Врума, 
теорію справедливості С. Адамса і комплексну 
теорію Л. Портера і Е. Лоулера. Опитування сту-
дентів щодо їхньої думки з приводу кожної з них 
неминуче переходить у дискусію.

Далі можна перейти до викладу проміжних 
висновків, що слідують із аналітичної частини 
дослідження, відзначити, що врахування тео-
рій мотивування в процесі управління людьми 
сприяє вибору дієвих та обґрунтованих стимулів, 
всебічному моніторингу потреб працівників, по-
кращенню умов праці, оптимальному поєднан-
ню зацікавленості персоналу та продуктивності 
його праці, досягнення організаційних цілей на 
всіх рівнях тощо.

Практична частина дослідження. Необ-
хідність її розробки і впровадження зумовлена 
тим, що навіть після ознайомлення з наявними 
знаннями з лекційного курсу слухачі зустріча-
ються з чималими труднощами, наприклад, при 
спробі виконати контрольну роботу на дану тему. 
Для подолання виявлених труднощів майбутнім 
психологам запропоновано низку завдань, пода-
них у міру зростання їхньої складності. Як і під час 
вивчення теоретичного матеріалу, студенти самі 
задіяні у процесі освоєння необхідних знань; ко-
роткий зміст практичних завдань наведено далі.

1. На занятті передбачено виконати запропо-
новані тести на виявлення домінуючих мотивів: 
вибору професії та навчальної діяльності. Сту-
дентам потрібно провести обрахунок одержаних 
результатів, одержані дані інтерпретувати і зро-
бити висновки з проведеної роботи; результати 
оголошуються й обговорюються.

2. Слухачам запропоновано назвати осно-
вні події власного життя, і навести міркування 
з приводу: якими мотивами була зумовлена кож-
на з них. Охарактеризувати кожен із названих 
мотивів із позицій їх основних особливостей; роз-
повісти, як вказані мотиви були сформовані, а 
також в яких умовах вони актуалізувалися. На-
звати, які завдання вирішувалися при реалізації 

кожного з мотивів, на вирішення якої проблеми 
чи досягнення якої мети спрямовані.

3. Навести приклади найважливіших людей, 
яким доводилося протягом життя перебувати 
в числі прикладу для наслідування. Чому саме 
вдалося у них навчитися? Навести думки з при-
воду: Чому і як саме вони вплинули на форму-
вання мотиваційної сфери? Як сформувалися ті 
чи інші її компоненти?

4. Студентам запропоновано поміркувати над 
тим, що сприяло формуванню мотивів вибору 
професії. Необхідно навести думки з приводу: 
коли вони почали задумуватися над вибором 
своєї майбутньої професії? Які варіанти розгля-
далися? Які саме чинники зумовили вибір? Хто 
вплинув на вибір професії і яким чином? Які про-
понувалися альтернативні варіанти? Як батьки 
сприйняли зроблений вибір?

5. Студентам запропоновано навести мір-
кування про те, які перспективні досягнення 
та відповідні їм види діяльності є актуальними 
для них на даний момент або стануть такими 
у найближчому майбутньому. Чи наявні відпо-
відні мотиви, необхідні для досягнення бажано-
го? Яким чином вони можуть бути сформовані, 
що необхідно зробити для цього?

6. Слухачам потрібно долучитися до дискусії 
про те, які проблеми клієнтів може вирішувати 
професійний психолог застосовуючи знання про 
мотиви. Які прийоми та способи можна викорис-
тати при роботі з мотиваційною сферою особис-
тості? Як скласти програму розвитку необхідних 
мотивів, які пункти вона повинна містити? Які 
умови є необхідними для її успішного виконання 
і як їх можна забезпечити?

7. Дослідження можливостей формування мо-
тивів: учасникам запропоновано мотиваційний 
тренінг професійної ідентичності. Передбачено 
з’ясувати провідні мотиви до опанування обра-
ною професією; а також методику формування 
професійно значущих мотивів. Після проведен-
ня тренінгу доцільно влаштувати обговорення, 
як процесу його перебігу, так і одержані резуль-
тати; варто також намітити шляхи подальшого 
формування необхідних мотивів.

8. На занятті влаштовано показ фільму 
«Принцеса льоду»; за результатами спостережен-
ня необхідно скласти психологічну характерис-
тику мотиваційної сфери головного персонажу. 
Про яку мотивацію йдеться? Як це проявляєть-
ся? Які має наслідки? Запропоновано навести 
свої міркування з приводу того, як формуються 
такі мотиви і мотивація та як вони впливають на 
прояви життєдіяльності особистості, зокрема, ви-
значають її подальше життя.

Стосовно результату вивчення даної теми, із 
застосуванням запропонованого підходу, варто 
відзначити наступне. Майбутнім психологам на-
очно продемонстровано зв’язок знань, наявних із 
даної теми, на різних етапах розвитку знань про 
мотиви, із реальним життям. Студенти мали змо-
гу долучитися до процесу дослідження, при цьому 
показати свої знання та бажання їх накопичува-
ти, проявити наявну мотивацію, а відтак значно 
краще засвоїли поданий матеріал, і побачили ре-
альні можливості застосування одержаних знань. 
Деякі з них виявили бажання виконати додатко-
ві, творчі завдання з даної теми, які також були 
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запропоновані, інші побажали взяти участь у на-
уково-дослідній роботі та продовжити досліджен-
ня мотивів та процесу їхнього формування.

Проведене дослідження дає підстави зробити 
наступні висновки:

1. Огляд наукових публікацій за темою до-
слідження дозволив встановити, що в працях 
науковців наявні необхідні напрацювання, які 
дозволяють обґрунтувати і реалізувати дослід-
ницький підхід до вивчення мотивів у навчаль-
ній роботі зі студентами.

2. Застосування запропонованого підходу 
в процесі викладання студентам-психологам да-
ної теми дозволило поглибити наявні знання, а 

також виявити і задіяти наявну у них мотивацію 
до навчання, що дозволило подолати низку труд-
нощів, які виникають у навчальному процесі.

3. Впровадження запропонованого підходу до-
зволяє підняти інтерес до вивчення даної теми у сту-
дентів, допомагає поглибити наявні знання та має 
позитивний вплив на залучення їх до досліджень 
у даному напрямку, а також на процес формування 
їхньої професійної компетентності загалом.

У майбутньому передбачено здійснити вдо-
сконалення запропонованого підходу, враховую-
чи результати його апробації, та рекомендувати 
до впровадження в процес підготовки майбутніх 
фахових психологів.
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