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МОТИВИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО  

СТУДЕНТА ВУЗУ 
  
Реформування освітянської системи в Україні відповідно до вимог 

Болонської декларації вимагає гуманізації навчально-виховного процесу, 
перегляду психолого- педагогічної парадигми освіти, зокрема вищої про-
фесійної. 

Серед причин, що обумовлюють ефективність підготовки фахівця 
вищої кваліфікації, особливого значення набуває сформованість мотива-
ційної сфери особистості студента, зокрема мотивів навчання. Сьогодні іс-
нує нагальна потреба аналізу чинників, що формують життєві цілі і цінніс-
ні орієнтації особистості студента, з метою продуктивного коректування 
його навчальної мотивації. 

Однією з найважливіших передумов формування особистісних і со-
ціальних цілей сучасної молоді є соціальні цінності, які домінують в на-
шому суспільстві. 

Ще Л. Виготський підкреслював, що особистість набуває нових вла-
стивостей, дістаючи їх із соціальної дійсності як основного джерела розви-
тку, і якщо є бажання визначити, що становить собою молода людина, то 
треба з’ясувати соціальну ситуацію її розвитку. Саме молодь найгостріше 
сприймає суспільні проблеми і протиріччя, які спонукають до переорієнта-
ції на цінності ринкових відносин, що ґрунтуються на індивідуальному ус-
піху, матеріальному добробуту окремої особистості. 

Формування первинних мотивів становить, як правило, та чи інша 
потреба індивіда, вторинні ж мотиви можуть мати в своїй основі первинні 
мотиви й формуватися через синтез їх з іншими спонуками діяння конкре-
тного індивіда. 

Отже, мотиви діяльності відіграють важливу роль у житті кожної 
людини і суспільства в цілому. Якщо говорити про студента, то визначаль-
ними щодо нього є мотиви навчальної діяльності. 

Для вивчення мотивів навчальної діяльності студента , методом ан-
кетування нами було проведено мікродослідження. В ньому брало участь 
20 студентів II, III, IV та V курсів. Кількість опитуваних серед курсів 
розподілена рівномірно по 25% відповідно на кожен курс, тобто 5 осіб. Се-
ред учасників – 11 дівчат та 9 хлопців віком від 18 до 21 року. З них мають 
місце проживання: 
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І.На поставлене запитання «З якою метою ви вступили до вищого 

навчального закладу?» найвагомішими 3-ма причинами виявились такі: 
Підвищити рівень своїх знань – 70% 
Можливість поїздки за кордон – 65% 
Відсутність підходящої роботи – 3 5% 
По 5%, тобто лише по 1 студенту вказали, що причиною вступу була 

«симпатія до ректора(декана)» та «бажання не працювати ще років з 5». 
2. «Чи подобається навчання у ВУЗІ?» студенти розділили свої по-

гляди наступним чином : 
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Причини таких відповідей: 
НІ – 15% низький рівень підготовки; 
Не дуже – 10% не знають чого; 15%, бо важка програма;5% - інше; 
Так – 50% – друзі, нові знайомства, покращення рівня знань;5% - 

інше. 



3.У вигляді такої діаграми опитувані відповіли на запитання «Чи 
плануєте працювати після закінчення ВУЗу за обраною спеціальністю?» 
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1. Так  
 – перспектива – 15% 
 – спеціальність – 20% 
 – інше – 10% 
2. Можливо 
 – підходяща робота – 20% 
3. Ні 
 – не подобається – 20% 
 – мало оплачується – 15% 
 4. Чи змінилося ваше ставлення до обраної спеціальності? 
45% опитуваних відповіли, що їхнє ставлення змінилося у зв’язку з 
тим, що їхня спеціальність стає все важчою для освоєння. 
45% не змінили своєї думки – спеціальність подобається. 
5% – не подобається. 5% – інше. 
Опрацювавши дані анкетування, можна дійти висновку, що студенти 

навчаються все – таки з метою підвищення рівня знань, що дуже тішить. 
Можливість поїздки за кордон має також високий показник. Це свідчить, 
мабуть, про те, що наша держава не може надати гідну оплату праці, на 
відміну від закордону. Як бачимо лише 5% студентів відповіли, що навча-
ються, щоб не працювати; тобто, решта(а це високий показник) хочуть 
працювати, здобувати знання. 

Досить значній частині учасників дослідження(45%) спеціальність 
подобається як тоді, коли вступали до ВУЗу, так і через 1,2,3 роки – це до-
бре. 

Також слід відмітити, що 50% студентів подобається навчатися на-
самперед тому, бо навчання є джерелом спілкування, обміну цікавою ін-
формацією. Випливає, що вони є комунікабельними та дружніми. 

Я вважаю, що для цих молодих людей потрібно тільки створити 
сприятливі позитивні умови для праці – вони, дійсно, майбутнє України!!! 
 


