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Проблеми мотивації студентів вищих навчальних закладів 

будь-яких форм власності завжди були і залишаються сьогодні 
найбільш актуальними незалежно від суспільно-політичного 
ладу, який функціонує в окремій країні і всієї світової спільноти в 
цілому, оскільки від чітко розроблених систем мотивації 
залежить не тільки соціальна і творча активність студентів в 
період навчання, але і забезпечення освіти інноваційними 
процесами, заходами науково-технічного прогресу. 

Насамперед наш інтерес визначається тим, що формування 
мотивації і ціннісних орієнтацій є невід'ємною частиною 
розвитку особистості людини. У перехідні, кризові періоди 
розвитку виникають нові мотиви, нові ціннісні орієнтації, нові 
потреби і інтереси, а на їх основі перебудовуються і якості особи, 
характерні для попереднього періоду. Таким чином, мотиви, 
властиві даному віку виступають як особлива система і пов'язані 
з розвитком самосвідомості. 

Складність і багатоаспектність проблеми мотивації 
обумовлює множинність підходів до розуміння її суті, природи, 
структури, а також до методів її вивчення (Б.Г.Ананьев, 
С.Л.Рубінштейн, М.Аргайл, В.Г.Асєєв, Л.І.Божовіч, К.Льовін, 
О.М.Леонтьев, З.Фрейд і ін.) [1]. Слід підкреслити, що основним 
методологічним принципом, який визначає дослідження 
мотиваційної сфери у вітчизняній психології, є положення про 
єдність динамічної (енергетичною) і змістовно-смислової сторін 
мотивації. Активна розробка цього принципу пов'язана з 
дослідженням таких проблем, як система стосунків людини 
(В.Н.Мясищев), співвідношення сенсу і значення (О.М.Леонтьев) 
[2], інтеграція спонукань і їх смисловий контекст 
(С.Л.Рубінштейн), спрямованість особистості і динаміка 
поведінки (Л.І.Божович, В.Е.Чудновський) [4], орієнтація в 
діяльності (П.Я.Гальперін) тощо. 



У вітчизняній психології мотивація розглядається як 
складний багаторівневий регулятор життєдіяльності людини - 
його поведінки, діяльності. Вищим рівнем цієї регуляції є 
свідомо-вольовий [3]. Все це, з одного боку, дозволяє визначати 
мотивацію як складну, неоднорідну багаторівневу систему 
спонукань, яка включає потреби, мотиви, інтереси, ідеали, 
прагнення, установки, емоції, норми, цінності і так далі, а з 
іншого, - сильно мотивовану діяльність, поведінку людини і 
домінуючий мотив в їх структурі. 

Мотивація навчання є одним з факторів впливу на ступінь 
навчально-пізнавальної активності студента – майбутнього 
спеціаліста. Тому мотивацію навчання слід розглядати не тільки 
як умову ефективного оволодіння знаннями, що є важливим 
чинником якості знань, а й як важливий фактор розвитку 
особистості. 

У роботах багатьох дослідників підкреслюється 
необхідність цілеспрямованого формування позитивних 
навчальних мотивів [1,4]. В проведених психологами 
дослідженнях виявлені різні класи навчальних мотивів студентів: 
широкі соціальні, в яких відбивається суспільна значущість 
навчання; професійні, що саме відображають значущість 
навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією; 
пізнавальні, які пов'язані з потребою в нових знаннях. Їх нерідко 
називають позитивними внутрішніми навчальними мотивами, 
оскільки вони безпосередньо пов'язані із змістом навчальної 
діяльності. 

Окрім вказаних внутрішніх мотивів, багато дослідників 
виділяють ще і зовнішні мотиви [1], які не пов'язані 
безпосередньо із змістом навчальної діяльності, орієнтуючі на 
цінності, що лежать за її межами і не входять в її зміст. Це, перш 
за, все мотиви матеріального заохочення (стипендія, премії і тому 
подібне), утилітарні (особиста вигода, благополуччя і 
забезпеченість завдяки вузівському диплому і ін.). Для вказаних 
мотивів характерна орієнтація на певні матеріальні цінності. Ще 
один клас зовнішніх мотивів складають вузько соціальні мотиви, 
що відображають значущість навчальної діяльності для 
мікросоціальних стосунків (мотиви спілкування, соціального 
престижу, соціальної ідентифікації і ін.). 



Для підвищення рівня мотивації викладачам рекомендується 
впроваджувати особистісно-орієнтовані методи навчання, серед 
яких доцільними є: 

– ігрове проектування – впровадження елементів ділової гри 
в конкретній ситуації професійної діяльності; 

– “відеотренінг” – відпрацювання мистецтва ділового 
спілкування в складних ситуаціях; 

– ситуаційні завдання використовуються на тематичних, 
етапних чи залікових заняттях, а також в екзаменаційних білетах 
з курсу. Студенти застосовують набуті базові теоретичні знання 
для розв'язання реальних проблем, з якими майбутній фахівець 
стикається у повсякденній роботі; 

– комп’ютерні методи контролю знань. Широке 
впровадження в спеціальну освіту нових комп’ютерних 
технологій є загальнокультурною вимогою навчального процесу, 
сприяє його активізації, підвищує якість викладання дисциплін і 
об’єктивність контролю знань студентів, дає змогу посилити 
мотивацію навчання. 

Проблема розвитку мотивації навчальної діяльності 
студентів стоїть тільки на початку свого розвитку і має величезні 
перспективи вивчення і практичного використання. 
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