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Анотація. У статті висвітлено проблему мотивації студентів до навчання у закладі 

вищої освіти, розкрито основні аспекти мотивації як психолого-педагогічного феномена. 
Досліджено, що основним мотивом у навчальній діяльності студентів першого-четвертих 
курсів має виступати навчально-пізнавальний інтерес. Встановлено, що навчальна 
діяльність мотивується внутрішнім мотивом, коли пізнавальна потреба «зустрічається» з 
предметом діяльності і «опредмечується» в ньому різними мотивами − самоствердження, 
престижності, необхідності, досягнення. Експериментально підтверджено, що у 
досліджуваних студентів ЗВО загалом переважають мотиви отримання знань разом із 
отриманням диплома, що говорить про менший інтерес студентів до отримання навичок у 
своїй майбутній професії. 

Ключові слова: мотивація, мотив, види мотивації, мотивація до навчання, способи 
підвищення мотивації студентів до навчання у закладі вищої освіти. 

Вступ. Актуальність проблеми формування мотивації до навчальної 

діяльності є незаперечною, оскільки мотивація навчання істотно впливає на 

ефективність навчального процесу. Відомо, що саме негативне або байдуже 

ставлення до навчання може бути причиною низької успішності або 

неуспішності студента. Діагностика та корекція мотивації навчання як основа 

вирішення проблеми мотивації навчання є нагальним завданням психологів та 

педагогів. Проблема полягає в тому, щоб знайти такі методи педагогічного 

впливу, які не тільки найкращим чином мотивували студента до навчання, а й 

сприяли б максимальному її розвитку, становленню та реалізації. 

Проблема мотивів навчальної діяльності студентів тісно переплітається з 

необхідністю підвищення результативності. Як одні із провідних особистісних 

характеристик, мотиви, будучи важливими регуляторами діяльності, 

визначають напрямок активності студента, стійкість його поведінки і 



моральних установок. Не враховуючи особливості мотивації своїх вихованців 

педагог втрачає фундамент для прогнозування, визначення завдань, засобів і 

способів педагогічної діяльності [3]. 

Підготовка фахівців, які здатні адаптуватися до життя в суспільстві, до 

мінливих соціально-економічних умов в 21 ст., стала найважливішою 

проблемою навчання студентів у закладі вищої освіти. Значущим стає перехід 

вищої освіти до парадигми «вища освіта протягом усього життя», а також 

велике значення надається посиленню ролі розуміння, інтерпретації, 

збереження, розвитку і поширення національних, регіональних, міжнародних та 

історичних культур в умовах плюралізму і їх різноманітності. 

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, висувають нові вимоги до 

організації і якості освіти. Сьогодні один із важливих завдань, що поставлені 

перед викладачами закладів вищої освіти, є створення таких умов, при яких 

студенти за короткі терміни могли б освоювати максимально можливу кількість 

знань і вміти їх творчо застосовувати у вирішенні практичних проблем.  

Сучасний випускник ЗВО має не тільки володіти спеціальними знаннями, 

вміннями і навичками, а й відчувати потребу в досягненнях і успіху. Необхідно 

розвивати інтерес студентів до накопичення знань, безперервної самоосвіти, 

оскільки постійно розвивається система вищої професійної освіти  і вимагає 

відповідності рівня підготовки кваліфікованих фахівців вимогам сучасних 

освітніх стандартів. У зв'язку з цим проблема професійної мотивації студентів 

до навчання у закладах вищої освіти набуває сьогодні особливого значення. 

 Такі вітчизняні науковці як В.Г. Асєєв, В.К. Вілюнас, В.І. Ковальов, 

А.Н.Леонтьєв, В.С. Мерлін, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон і 

зарубіжні вчені Дж. Аткінсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хенхаузер 

присвятили велику кількість монографій мотивації та мотивам. Аналіз робіт 

вітчизняних психологів свідчить про те, що мотиви досліджуються головним 

чином у зв'язку: з діяльністю (А.Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. Д. 

Шадриков, К.А. Абульханова-Славська); з проблемами особистості (В.Г. Асєєв, 

Л.І. Ботів, Л.І. Анциферова).  



 Основний текст. Діяльність ніколи не мотивується тільки одним 

мотивом. Має значення який мотив є головним, визначальним, а який 

другорядним. Головним мотивом у навчальній діяльності студентів першого-

четвертих курсу має виступати навчально-пізнавальний інтерес. Лише тоді 

навчальна діяльність буде ефективною. О.К. Дусавицький розглядає інтерес як 

рушійну силу людської поведінки, як своєрідний показник прагнень 

особистості та визначає три характеристики, риси, які відображають сутність 

інтересу: перша риса інтересу відображає діяльнісну природу індивіда, друга 

характерна риса інтересу відображає пізнавальну природу індивіда і полягає у 

ступені реалізації особистістю її життєвих відношень; третя характерна риса 

інтересу виявляється у способі самоствердження індивіда у системі відношень, 

вона відображає моральний аспект особистості [2]. 

Розглядаючи мотивацію навчальної діяльності, необхідно підкреслити, що 

поняття «мотив» тісно пов'язане з поняттям мета і потреба. В особистості 

студента вони взаємодіють і отримали назву мотиваційна сфера, яка включає в 

себе всі види спонукань: потреби, інтереси, цілі, стимули, мотиви, схильності, 

установки. Навчальна діяльність мотивується, перш за все, внутрішнім 

мотивом, коли пізнавальна потреба «зустрічається» з предметом діяльності − 

виробленням узагальненого способу дії − і «опредмечується» в ньому і в той же 

час самими різними мотивами − самоствердження, престижності, необхідності, 

досягнення та ін. 

 Мета дослідження − дослідити мотивацію студентів до навчання у ЗВО. 

Експеримент проводився за допомогою методики вивчення мотивації навчання 

у закладі вищої освіти Т. І. Ільїної. Предметом дослідження є навчальна 

мотивація студентів. У дослідженні взяли участь студенти 4-го курсу 

спеціальності «Соціальна педагогіка»  НУБіП України (всього 44 осіб).  

Методика ділиться на три шкали: 1) «Набуття знань» (прагнення до 

придбання знань, допитливість); 2) «Оволодіння професією» (прагнення 

оволодіти професійними знаннями та сформувати професійно-важливі якості); 

3) «Отримання диплому» (прагнення придбати диплом при формальному 



засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при здачі іспитів і 

заліків). 

 Опитування, проведене за методикою Ільїної, показало такі результати. У 

студентів загалом переважають мотиви отримання знань спільно з отриманням 

диплома, що говорить про менший інтерес студентів до отримання навичок у 

своїй майбутній професії. Всього 20% студентів з адекватним вибором професії 

і задоволеністю нею, про це свідчить переважна кількість балів за шкалами 

«Отримання знань» і «Оволодіння професією» (ОЗ і ОП). 

Таблиця 

Мотивація студентів до навчання 

Мотив, що переважає Кількість анкет Співвідношення 

 у % 

ОЗ і ОД 14 40% 

ОЗ і ОП 10 20% 

ОД і ОЗ 12 30% 

ОД і ОП 8 10% 

 

Група шкал «Отримання диплому та Отримання знань», а також 

«Отримання диплому і Оволодіння професією» мають менше відсоткове 

співвідношення в порівнянні з попередніми (30% і 10%), але в сумі складають 

40% від всіх опитаних студентів. Це говорить про те, що у 40% студентів даної 

групи провідною мотивацією є саме отримання диплома, з меншим їх 

прагненням отримати знання і навички із раніше обраної професії.  

Висновки. Таким чином, дослідження підтвердило, що серед респондентів 

переважає мотив навчання отримання диплома у ЗВО. Це говорить про те, що 

потрібно переглянути рекомендації з підняття рівня навчальної мотивації до 

отримання знань. Навчальна мотивація студента буде вищою, якщо він має 

прагнення розвиватися як професіонал своєї справи, має на меті високий 

заробіток і успішний кар'єрний ріст, любить і цікавиться тією професією, яку 

він вибрав для себе після закінчення школи. 
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Absrtact. In the article is considered the problem of motivations of students to study at higher 

education institution, highlights the main aspects of motivation as psychological and pedagogical 
phenomenon. Also are considered the different psychological models of motivation. Described the 
characteristic of external and internal motivation, offered modern methods of stimulating students 
to study at a higher education institution. The concept of problem of positive motivation of students 
in the process of university education. Moreover, distinguished the direction of solving the actual 
problem, connected with positive motivation of students and comprehension of their professional 
orientation in the process of education. 

 Key words: motivation, motive, types of motivation, motivation to study, ways to increase 
motivation of students to study at a higher education institution. 
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