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Мотивація навчальної діяльності студентів є однією з пріоритетних проблем в умовах сучасних 
трансформацій в освіті. У статті представлено результати емпіричного дослідження 
особливостей навчально-професійної мотивації здобувачів вищої освіти з різними стилями 
пізнавальної активності, а саме: дивергентного, акомодаційного та асимілювального. 
Визначено, що переважним є дивергентний та акомодаційний стилі. Доведено, що стиль 
пізнавальної активності істотно впливає на навчально-професійну мотивацію зумовлюючи її 
специфіку.  
Ключові слова: мотивація навчально-професійної діяльності; здобувач вищої освіти; пізнавальна 
активність; стиль пізнавальної активності; стиль діяльності; когнітивний стиль; освіта; 
вища освіта. 
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The article presents an analysis of the current state of the problem of the formation of cognitive activity 
of applicants for higher education, the insufficiency of its development in the theory and practice of 
vocational education. The development of cognitive activity contributes to the formation of a positive 
attitude toward theoretical knowledge, educational and professional activities, the acquisition of 
practical skills, the formation of professional and personal qualities of applicants, their motivational, 
cognitive and organizational readiness for professional self-education, creating the basis for the 
development of an individual style of professional activity, ensuring professional mobility of the future 
specialist.  
An empirical study of the characteristics of educational and professional motivation of applicants for 
higher education with different styles of cognitive activity allows us to state that the subjects have 
divergent, accommodative and assimilative styles of cognitive activity, among which divergent and 
accommodative ones predominate. The leading motives for the educational and professional activity of 
applicants with a divergent style of cognitive activity are the acquisition of knowledge, obtaining a 
diploma, the desire to become a highly qualified specialist, and achieving the approval of parents and 
others. For applicants with an accommodation style – the acquisition of knowledge, obtaining a 
diploma, the desire to become a highly qualified specialist, ensuring the success of future professional 
activities, acquiring deep and strong knowledge. Applicants with an assimilating style of cognitive 
activity have mastered a profession, received a diploma, successfully continued their studies in 
subsequent courses, and successfully passed exams. Thus, it has been proven that a different style of 
cognitive activity has a significant impact on educational and professional motivation. When organizing 
the cognitive activity of applicants for higher education in order to activate it, it is necessary to take 
into account the following individual psychological characteristics of a person: temperament, which 
manifests itself primarily in the style of activity; degree of education – the level of development of 
intellectual abilities, one’s own experience in the knowledge of the world around; cognitive styles, 
intellectual lability; the dominant type of perception of information: visual (visual), auditory (auditory), 
kinesthetic; motivation of cognitive activity; manifestation of will; relationships with teachers, fellow 
students; emotional state, ability to self-organize. 
Keywords: motivation of educational and professional activit; applicant of higher education; cognitive 
activity; style of cognitive activity; activity style; cognitive style; education; higher education. 

 
Мотивація навчальної діяльності студентів в умовах сучасних перетворень в 

українській освіті стає однією з пріоритетних проблем. Вона є необхідною умовою 
ефективного здійснення освітнього процесу. Як вказує О. В. Акімова, саме негативне 
або байдуже ставлення до навчання може бути причиною низької успішності або 
неуспішності здобувача освіти [1]. Діагностика і корекція мотивації навчання є 
актуальним завданням психологів, педагогів, фахівців у галузі освіти. Проблема 
полягає в тому, щоб визначити особливості мотивації здобувачів освіти, які сприяли б 
розвитку їхньої особистості та успішної професійної самореалізації. 

Пізнавальна активність є особливою властивістю суб’єкта пізнання, вона  

mailto:bilotcerkivcka@gmail.com
mailto:kholostenkoy@gmail.com
mailto:kristsh@gmail.com


 
Збірник наукових праць  

Уманського державного педагогічного університету 
 

99 

 

Вип. 1, 2022 

ISSN 2307-4906 

має базове значення в становленні особистості, забезпечує психічний розвиток 
упродовж онтогенезу. Чутливість людини до нової інформації, висока пізнавальна 
потреба, готовність пізнавати нове і реалізовувати пізнавальні прагнення складають 
основу пізнавальної активності особистості, що характеризується індивідуальними 
особливостями [4]. 

Пізнавальна активність забезпечує не лише засвоєння суб’єктом системи знань й 
уявлень про навколишній світ, а й реалізує завдання самопізнання, саморозуміння та 
саморозвитку. Можна виділити небагато психологічних робіт, пов’язаних з 
пізнавальною активністю (С. В. Герасимов [3], В. М. Володько [2], Η. Μ. Давидюк [5], 
І. А. Зязюн [6], Л. В. Мар’яненко [7], В. С. Мерлін [8], М. А. Павленко [9], 
М. М. Солдатенко [10] та інші, аналіз яких доводить як недостатність конкретних 
психолого-педагогічних знань про зміст цього феномена, так і відсутність загального 
системного підходу до його опису. Автори представляють пізнавальну активність 
частіше у межах динамічних ознак інтелектуальної діяльності або пізнавальної 
мотивації, при цьому залишають поза увагою продуктивні та рефлексивні компоненти. 
Дослідники не мають єдності в описі форм прояву, рівнів і чинників розвитку 
феномена, що доводить необхідність здійснення системного підходу до визначення 
пізнавальної активності.  

При цьому стиль пізнавальної активності не можна розглядати як аналог стилю 
діяльності або когнітивного стилю. Адже стиль діяльності є індивідуальною 
операціонально-технічною характеристикою діяльності (системою засобів, прийомів, 
навичок, способів тощо), а когнітивний стиль характеризує індивідуальні особливості 
пізнавальних процесів суб’єкта (сприйняття, мислення), тоді як стиль пізнавальної 
активності дозволить визначити індивідуальні особливості пізнавально-активних 
прагнень особистості на різних вікових етапах і в різних сферах життєдіяльності, 
зокрема в навчально-професійній діяльності здобувачів вищої освіти. 

До початку навчання у ЗВО у здобувача вже сформувалися основні особисті 
структури, проявилися індивідуально-типологічні характеристики, виробилися пізнавальні 
стратегії, і, ймовірно, визначилися стилі пізнавальної активності. Проте питання 
дослідження стилю пізнавальної активності особистості здобувачів залишається 
актуальним. 

Таким чином, психологічні дослідження підтверджують необхідність вивчення 
стильових особливостей пізнавальної активності, що дозволяють реалізовувати 
глибокий аналіз умов розвитку інтегральної індивідуальності, але не дають відповідь на 
низку запитань, пов’язаних з концептуальними і практико-орієнтованими аспектами 
цієї проблеми. 

Мета статті – визначити особливості навчально-професійної мотивації здобувачів 
вищої освіти з різними стилями пізнавальної активності. 

Ми виходили з уявлень про пізнавальну активність як динамічну систему, що 
складається з таких ієрархічних рівнів: мотиваційно-потребового ‒ рівня «потенційної» 
активності; регуляторного ‒ рівня «регуляторної» активності; динамічного ‒ рівня 
«динамічної» активності; результативного ‒ рівня «результативної» активності; оцінно-
рефлексивного ‒ рівня «метаактивності». Ця структурна модель дозволяє розглядати 
пізнавальну активність як саморух: від мотиваційного потенціалу за допомогою 
регуляції до динамічних показників, потім до результату, який рефлексивно 
оцінюється, що створює новий потенціал, і так далі. Вказані структурні компоненти 
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знаходяться в тісному взаємозв’язку, взаємодії.  

Поняття стилю пізнавальної активності (СПА) визначаємо відповідно до 

положень теорії інтегральної індивідуальності В. С. Мерліна, виходячи з таких 

допущень: СПА є системним, багаторівневим, багатокомпонентним утворенням, 

обумовленим певним симптомокомплексом різнорівневих властивостей інтегральної 

індивідуальності; склад СПА припускає наявність індивідуальних особливостей 

взаємодії компонентів у психологічній структурі пізнавальної активності, що 

характеризує специфіку її змісту, прояви і реалізації в динаміці; СПА виконує 

компенсаторну і системоутворювальну функції, оскільки спрямована, з одного боку, на 

досягнення успіху в пізнавальній діяльності, а з іншого, на розвиток, видозміну самої 

діяльності і її суб’єкта під час цього процесу; СПА, сприяючи гармонізації 

взаємозв’язків різнорівневих властивостей інтегральної індивідуальності, є однією з 

основних умов її розвитку [8]. 

Для досягнення мети та розв’язання завдань дослідження використано такі 

психодіагностичні методики: для дослідження навчально-професійної мотивації – 

«Методика вивчення мотивації навчання у ЗВО» Т. І. Ільїної; «Методика вивчення 

мотивів навчальної діяльності студентів» у модифікації А. А. Реана, В. А. Якуніна; для 

дослідження стилів пізнавальної активності – «Методика визначення когнітивно-

діяльнісного стилю» Л. Ребека; «Методика визначення стилю інформаційного 

засвоєння» А. Харрісона та Р. Бремсона; методи математичної статистики.  

У дослідженні брали участь здобувачі 2 та 3 курсів Донецького національного 

медичного університету (м. Краматорськ) (галузь знань 22: «Охорона здоров’я» 

спеціальності 222 «Медицина»), Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків) 

(галузь знань 05: «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 «Психологія»), 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (м. Ізмаїл) та КЗ «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради (галузь знань 01 «Освіта. 

Педагогіка» спеціальності 012 «Дошкільна освіта») у кількості 73 осіб. 

Для визначення когнітивно-діяльнісного стилю у здобувачів вищої освіти 

використано методику Л. Ребека, отримані результати представлені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Когнітивно-діяльнісні стильові показники  

здобувачів вищої освіти (бали) 

 

Шкали x ±sd 

Зір  22,5±4,8 

Слух 11,2±2,4 

Кінестетика 13,7±3,3 

Екстраверсія 21,6±3,8 

Інтроверсія 12,5±2,7 

Інтуїція 15,5±2,7 

Логіка 11,6±2,2 

Регламентований підхід 7,5±1,4 

Нерегламентований підхід 17,6±3,5 

Синтез 9,3±1,4 

Аналіз 17,2±3,6 
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Отримані результати вказують на те, що у здобувачів вищої освіти у стильових 

особливостях пізнавальної активності переважають: серед найбільш працездатних 

почуттів ‒ зір (22,5±4,8 бали) і кінестетика (13,7±3,3 бали); переважає екстравертивний 

стиль спілкування (21,6±3,8 бали); індивідуальні можливості в процесі навчання 

переважно інтуїтивні (15,5±2,7 бали); переважає нерегламентований підхід до роботи 

(17,6±3,5 бали); а також аналітичний стиль мислення (17,2±3,6 бали). 

Далі ми провели дослідження стилю інформаційного засвоєння, результати 

представлені в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Показники навчальних стилів здобувачів вищої освіти,  

яким віддається перевага (бали) 

 

Стилі x ±sd 

Конкретно-послідовний 17,6±3,1 

Абстрактно-довільний 32,8±3,9 

Абстрактно-послідовний 33,1±4,4 

Конкретно-довільний 15,5±2,3 

 

Результати показують, що найбільш використовуваними стилями засвоєння 

інформації є абстрактно-послідовний (33,1±4,4 бали) й абстрактно-довільний  

(32,8±3,9 бали).  

Виходячи з отриманих результатів, ми розділили всіх досліджуваних на три 

групи: група 1 (26 осіб), у якої переважає дивергентний стиль пізнавальної активності, 

для якого характерними є домінантні значення у сфері конкретного досвіду і 

рефлексивне спостереження. Особам з таким стилем пізнання подобається пошук будь-

якої інформації і проведення «мозкових штурмів». Вони, як правило, використовують 

методи індукції і відрізняються широтою інтересів. Для них характерними є розвинена 

уява, емоційність, тяга до мистецтва і прагнення до роботи в групах, учасники яких 

можуть дотримуватися найрізноманітніших думок. 

Група 2 (28 осіб), у якої переважає стиль акомодації пізнавальної активності, що 

характеризується активним експериментуванням і конкретним досвідом. Вони чітко 

планують свою діяльність і люблять експериментувати з чимось новим. Більше 

покладаються не на логічний аналіз, а на інтуїцію і мають схильність при вирішенні 

проблем використовувати не стільки систематизовану критику, скільки взаємодію з 

іншими людьми. Вони ефективні у тих видах діяльності, де потрібні ризик і 

адаптивність. У ситуації формального навчання вони вважають за краще займатися 

розподілом завдань, постановкою цілей і участю в реальних проєктах, а також 

досвідченою перевіркою різних підходів до вирішення проблеми. 

Група 3 (19 осіб), у якої переважає асимілювальний стиль пізнавальної 

активності, що характеризується рефлексивним спостереженням і абстрактною 

концептуалізацією. Такі особи менш схильні до отримання інформації при взаємодії з 

іншими людьми, вважають за краще працювати з абстрактними ідеями і концепціями; 

використовують методи індукції та прагнуть до осмислення всієї актуальної 

інформації. Логічну бездоганність теорії вони ставлять вище за її практичну, або 
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прикладну, цінності. Такі особи люблять працювати у сфері науки й інформатики; їм 

подобаються лекції, читання, робота з аналітичними моделями і час на роздуми. 

Таким чином, за результатами проведеного дослідження було визначено стилі 

пізнавальної активності, які найчастіше зустрічаються у досліджуваних. Стилем 

пізнавальної активності, що найчастіше зустрічається, є акомодація, найменш ‒ 

асимілювальний стиль. 

Далі було проведене дослідження особливостей навчально-професійної 

мотивації здобувачів вищої освіти з різними стилями пізнавальної активності. 

Для дослідження навчально-професійної мотивації використовувалися методика 

Т. І. Ільїної та методика А. А. Реана, В. А. Якуніна. Отримані результати відображені в 

таблицях 3, 4. 

 

Таблиця 3 

Показники мотивації навчання у ЗВО здобувачів  

з різними стилями пізнавальної активності (бали) 

 

Шкали 
1 група 

n=26 

2 група 

n=28 

3 група 

n=19 
р 

Набуття знань 9,3±1,5 7,1±1,3 8,8±1,6 р1‒2≤0,05 

Опанування професії 7,5±1,4 7,7±1,3 5,4±1,2 
р1‒3≤0,05 

р2‒3≤0,05 

Отримання диплому 7,2±1,6 5,8±1,1 6,9±1,3 р>0,05 

 

Представлені результати показують, що в 1-ій та 3-ій групах здобувачів 

переважає мотивація на набуття знань (9,3±1,5 балів, 8,8±1,6 балів, відповідно), в 2-ій 

групі ‒ опанування професії (7,7±1,3 балів). 

Крім того, отримано значущі відмінності в показниках мотивації навчання: 

мотивація набуття знань значущо переважає у досліджуваних 1-ої групи в порівнянні із 

досліджуваними 2-ої групи (відмінності значущі на р≤0,05 рівні за критерієм 

Стьюдента). Мотив опанування професії значущо переважає у досліджуваних 1-ої і 2-ої 

груп в порівнянні із досліджуваними 3-ої групи (р≤0,05). Таким чином, можна 

констатувати, що різний стиль пізнавальної активності істотно впливає на навчально-

професійну мотивацію. 

 

Таблиця 4 

Рангові показники навчально-професійних мотивів  

здобувачів вищої освіти (бали) 

 

Мотиви 
1 група 

n=26 

2 група 

n=28 

3 група 

n=19 
р 

Стати висококваліфікованим 

фахівцем 
3,7 2,3 5,5 р2‒3≤0,01 

Отримати диплом 2,1 1,8 2,9 р>0,05 

Успішно продовжити навчання 6,5 4,6 3,2 
р1‒2≤0,05 

р1‒3≤0,01 

Успішно вчитися, складати іспити 

на «добре» і «відмінно» 
4,6 7,7 4,9 

р1‒2≤0,01 

р2‒3≤0,01 
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Мати стипендію 13,3 15,9 14,2 р1‒2≤0,01 

Набути глибоких і міцних знань 5,2 3,3 8,6 

р1‒2≤0,05 

р1‒3≤0,01 

р2‒3≤0,001 

Бути завжди  

підготовленим до занять 
8,3 9,0 6,1 

р1‒3≤0,05 

р2‒3≤0,01 

Не запускати вивчення предметів 

навчального циклу 
7,1 5,2 7,9 

р1‒2≤0,05 

р2‒3≤0,01 

Не відставати від однокурсників 10,6 13,8 11,5 
р1‒2≤0,01 

р2‒3≤0,05 

Забезпечити успішність 

майбутньої професійної діяльності 
5,8 2,7 6,9 

р1‒2≤0,01 

р2‒3≤0,001 

Виконувати педагогічні вимоги 12,4 14,4 13,5 р1‒2≤0,05 

Досягти поваги викладачів 7,7 6,2 10,1 
р1‒3≤0,05 

р2‒3≤0,001 

Бути прикладом для 

однокурсників 
11,7 4,4 9,1 

р1‒2≤0,001 

р1‒3≤0,05 

р2‒3≤0,001 

Добитися схвалення  

батьків і оточення 
3,6 8,5 1,9 

р1‒2≤0,001 

р2‒3≤0,001 

Уникнути засудження і покарання 

за погане навчання 
14,3 10,6 12,6 

р1‒2≤0,01 

р2‒3≤0,05 

Отримати інтелектуальне 

задоволення 
15,2 11,2 14,8 

р1‒2≤0,01 

р2‒3≤0,01 

 

Отримані результати показують, що у досліджуваних 1-ої групи  

провідними мотивами навчально-професійної діяльності є: отримати диплом, стати 

висококваліфікованим фахівцем, отримати схвалення батьків і оточення. Найменш 

значущими для них є: постійно отримувати стипендію, уникнути засудження і 

покарання за погане навчання, отримати інтелектуальне задоволення. 

Для досліджуваних 2-ої групи провідними мотивами навчально-професійної 

діяльності є: отримати диплом, стати висококваліфікованим фахівцем, забезпечити 

успішність майбутньої професійної діяльності, придбати глибокі й міцні знання. 

Найменш значущі: постійно отримувати стипендію, виконувати педагогічні вимоги, не 

відставати від однокурсників. 

Для досліджуваних 3-ої групи провідними мотивами навчально-професійної 

діяльності є: отримати диплом, успішно продовжувати навчання на різних курсах, 

успішно складати іспити. Найменш значущі ‒ отримати інтелектуальне задоволення, 

уникнути засудження і покарання за погане навчання, постійно отримувати стипендію, 

виконувати педагогічні вимоги. 

Проведене дослідження дозволяє констатувати, що різний стиль пізнавальної 

активності істотно впливає на навчально-професійну мотивацію здобувачів вищої 

освіти. Найбільші розбіжності в особливостях навчально-професійної мотивації 

спостерігаються між особами, які мають акомодаційний та асимілювальний стилі 

пізнавальної активності. 

При організації пізнавальної діяльності здобувачів освіти з метою її активізації 

необхідно враховувати такі індивідуально-психологічні особливості особистості: 

темперамент, що проявляється передусім у стилі діяльності; ступінь освіченості (рівень 

розвитку інтелектуальних здібностей) та власного досвіду в пізнанні навколишнього 
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світу; когнітивні стилі, інтелектуальна лабільність; домінантний тип сприйняття 

інформації: зоровий (візуальний), слуховий (аудіальний), кінестетичний; мотивацію 

пізнавальної діяльності, прояв волі; стосунки з викладачами, однокурсниками; 

емоційний стан, самоорганізація. Врахування цих особливостей здобувача освіти 

дозволить обрати коректні засоби для активізації його пізнавальної активності. 

Перспективами подальшого дослідження є вивчення домінантних факторів, що 

зумовлюють формування продуктивних стилів пізнавальної активності здобувачів 

вищої освіти в контексті підвищення мотивації навчально-професійної діяльності. 
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