
Слободяник Володимир Іванович  

кандидат психологічних наук 

заступник декана гуманітарного факультету 

Баклицький  Іван Олександрович  

кандидат психологічних наук, доцент 

професор кафедри практичної психології та педагогіки,  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,м. Львів 

 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ  ПСИХОЛОГІЧ НОЇ СТІ ЙКОСТІ,  

ЯКІ ЗАБЕЗ ПЕЧУ ЮТЬ ПР ОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІ СТЬ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У НОРМАЛЬНИХ І  

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ  

На сьогоднішній день,  в умовах структурних змін у всіх галузях 

господарства, науки, освіти нового змісту набуває проблема оптимізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів: вивчення питань, які пов’язані з 

мотивацією учіння. Як показують психологічні дослідження, мотивація 

навчальної діяльності неоднорідна, вона залежить від багатьох факторів: 

індивідуальних особливостей студентів, характеру ближньої референтної 

групи, рівня розвитку студентського колективу, потреби в досягненні і 

униканні невдач і т.п. З іншого боку, мотивація поведінки студента, 

виступаючи як психічне явище, завжди є відображення погляду, соціальних 

орієнтації, установок тієї соціальної групи, представником якої є студент.  

Дуже актуальним для вивчення в наш час є особистісний ресурс 

подолання стресу, зокрема, активна мотивація, відношення до стресів як 

можливості набуття власного досвіду і особистісного зростання. 

На даний час мотиви навчальної діяльності і проблеми їх формування є 

найменш вивченими питаннями організації навчального процесу у ВНЗ. 

Результати психологічних досліджень показують, що неможливо добитися 

ефективності навчання тільки шляхом удосконалення методики навчального 

процесу, не звертаючи уваги на мотиви навчальної діяльності.  



Поняття «стійкий» у багатьох мовах світу означає «стабільний», 

«стійкий», «твердий», «міцний». В англійській, німецькій, французький та 

іспанських мовах слово стійкість – синонім слова «стабільність». 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість зазначити, що  

психологічну стійкість особистості можна розглядати як складну якість 

особистості, синтез окремих якостей і здібностей. До складових психологічної 

стійкості необхідно віднести: здатність до особистісного зростання зі 

своєчасним і адекватним вирішенням внутрішньо-особистісних конфліктів 

(цінносних, мотиваційних, рольових); відносна (неабсолютно) стабільність, 

емоційний тонус і позитивний настрій;  розвинуту рольову регуляцію  [3]. 

Мотивація пронизує всі основні структурні утворення особистості: 

спрямованість, характер, емоції, здібності, діяльність, психічні процеси. Вона 

не вичерпується якось однією функцією, односторонніми зв’язками і 

відношеннями з точки зору реальної поведінки особистості, що робить 

проблему мотивації комплексною. В кожному окремому випадку мотивація 

неоднозначна, залежить від множини факторів. У своєму дослідженні ми 

виходили з того що основне ієрархічне ядро мотивацій повинно бути 

постійним.  

Виходячи з цієї гіпотези, метою даного дослідження було вияснення 

ієрархій мотивів учіння студентів, а також визначення загальних тенденцій 

процесу зміни структури мотивів навчальної діяльності студентів від курсу до 

курсу, тобто динаміка мотивів. Крім того, були визначені окремі завдання: 1) 

виявити взаємозв’язок між мотивацією навчальної діяльності і її ефективністю, 

що виражалося в академічній успішності (остання визначалось по середньому 

балу на іспитах за минулу сесію); 2) визначити вплив рівня громадської 

активності студентів на мотивацію навчання.  

Аналіз експериментальних даних показав, що ведучими мотивами 

навчання у студентів всіх курсів є громадські, професійні і науково-пізнавальні 

– вони зайняли перші місця в ієрархії мотивів. Це свідчить про те, що у 

переважаючій більшості студентів навчання у ВНЗ пов’язане з прагненням 



задовольнити науково-пізнавальні інтереси, отримати вищу освіту як необхідну 

умову для професійної реалізації.  

Розглянемо тепер які зміни відбулися в структурі мотивів навчання у 

студентів 2-го курсу. Ми виходили з того, що на протязі студентського періоду 

життя, в результаті навчальної діяльності повинні відбутися зміни в 

мотиваційній сфері особистості; з’являються більш стійкі, адекватні по 

відношенню до цієї діяльності спонукання. 

В результаті експериментального дослідження мотиваційної сфери 

студентів були встановлені значимі статистичні відмінності у 

високомотивованих та низькомотивованих студентів, які залишалися 

стабільними на протязі двох років. 

За методикою СЖО високо мотивовані студенти характеризуються як 

цілеспрямовані, які наповнюють своє життя змістовністю, а також тимчасовою 

перспективою. Сам процес життя вони сприймають як цікавий, емоційно-

насичений, контрольований. Низько-мотивовані студенти мають показники 

середні, але не низькі за цими субшкалами (цілі в житті, процес життя, локус 

контролю життя). Несуттєва різниця спостерігається у субшкалах «локус 

контролю Я» та «задоволеність самореалізацією» між респондентами. Високо 

мотивовані і низько мотивовані студенти дають позитивну оцінку своєму 

минулому і вважають себе сильними особистостями, які володіють достатньою 

свободою вибору. 

За результатами обстеження за допомогою методики С.С. Бубнової 

«Ціннісні орієнтації» статистично значимі відмінності (р 0,05) встановлені за 

всіма показниками. Низько мотивовані студенти більше прагнуть відпочинку та 

приємного проведення часу, високого матеріального стану, соціальної 

активності, мати коло спілкування, яке б задовольняло духовно і емоційно, 

добре здоров’я [1]. 

Як показали дослідження, на рівні окремих властивостей 

індивідуальності студента також виявлені суттєві відмінності, які проявляються 



в тому, що особи з високим і низьким рівнем мотивації досягнення успіху 

властиві якості, які допомагають пристосовуватися до оточення. 

При порівнянні двох груп студентів з високим і низьким рівнем 

мотивації досягнення успіху за результатами факторного аналізу були отримані 

наступні висновки. Виявилося, що в залежності від вираженості мотивації 

досягнення, проявляються особливості індивідуальності студента на всіх 

рівнях, що аналізуються. Іншими словами, вираженість мотивації як 

властивість суб’єкта, здійснює суттєвий вплив на специфіку структурування 

індивідуальності.  

Таким чином, результати дослідження свідчать про те, що одні і ті ж 

мотиви навчальної діяльності визначають відношення до навчання, учінню 

студентів з різною академічною успішністю. Це мотиви – широкі соціальні, 

професійні і науково-пізнавальні, однак сила їх прояву знаходиться в прямій 

залежності від курсу навчання, академічної успішності. Ймовірно, недостатній 

рівень успішності студента можна пояснити по-перше, причинами 

суб’єктивного характеру, по-друге, тим, що ці мотиви знаходяться лише на 

рівні знаємих: вони не стали реальною спонукальною силою діяльності. Інакше 

кажучи, виходячи з двох функцій змісту мотивів – спонукальної і 

смислоутворюючої, у студентів з більш низьким рівнем успішності переважає 

останнє – смислоутворення. Ймовірно, цим і пояснюється той факт, що їх 

усвідомленість, тяжіння до знань здійснює неоднаковий вплив на навчальну 

активність студента. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні 

висновки.  

Головним завданням у вивченні навчальної мотивації студентів у ВНЗ є 

контроль за ходом психічного розвитку студентів, зокрема, навчальні мотивації 

з метою корекції виявлених відхилень. 

При вивченні психологічних особливостей навчальної мотивації 

конкретного студента потрібно порівнювати його не з даними нормативної 



групи, а з ним самим, його попередніми результатами, оцінювати його за 

індивідуальним вкладом [2]. 

Дуже важливо вивчати і формувати навчальну мотивацію не тільки у 

слабо успішних студентів, але й у кожного, навіть зовні благополучного 

студента. При вивченні мотивації у кожного студента потрібно виявляти стан 

його пізнавальної сфери (уміння вчитися і навченість, можливість вчитися і 

навчаємість), мотиваційної сфери (прагнення вчитися, мотиви), вольової і 

емоційної сфери (цілі в ході учіння, переживання в процесі учіння). 
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