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ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ 
НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

У статті розглянуто психологічні особливості впливу моти&
ваційного чинника на пізнавальну діяльність студентів. Показано, що
розвиток пізнавальних здібностей відбувається на основі поступового
переходу від домінування неусвідомлюваних (інтуїтивних, емоційно&
афективних) процесів до домінування усвідомлюваних (смислових,
раціонально&логічних) мотивів навчальної діяльності.
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Проблема вивчення мотивації пізнавальної діяльності та її

впливу на розвиток здібностей людини в усьому різноманітті своїх

аспектів належить до розряду складних і недостатньо вивчених

проблем психологічної науки. 

Проблемою здібностей ґрунтовно займалися такі відомі психоло/

ги, як Б. Г. Ананьєв, В. М. Мясищев, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леон/

тьєв, Б. М. Теплов, Е. А. Голубєва та ін.

Вивчаючи здібності людини як індивідуальні відмінності,

Б. М. Теплов вважав, що ані здібності, ані обдарованість, як своє/

рідне сполучення здібностей, не забезпечують успіху, а створюють

лише можливість його досягнення. Крім здібностей, для досягнен/

ня успіху, зазначав він, потрібні й інші засоби — вміння, навички,

мотивація і ін. [15].

Діяльність людини є проявом її довільної активності і має

соціальну природу. Це цілеспрямований процес, що детермінується

усвідомлюваними мотивами. Оскільки ми розглядаємо взаємозв’я/

зок мотивації і загальних пізнавальних здібностей, то, говорячи

надалі про діяльність, маємо на увазі пізнавальну діяльність. 

Для вивчення впливу мотивації на розвиток загальних пізна/

вальних здібностей розглянемо наявні в сучасній психології ос/

новні підходи до класифікації мотивів пізнавальної діяльності.

У психологічній літературі прийнято виокремлювати дві групи

мотивів пізнавальної (розумової) діяльності: внутрішні і зовнішні
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мотиви, або специфічно пізнавальні і неспецифічні [7]. Говорячи

про зовнішню (неспецифічну) мотивацію, мають на думці, що

пізнавальне завдання вирішується заради досягнення цілей, не

пов’язаних із пізнанням об’єкта (мотивація престижу, благополуч/

чя, уникнення невдачі та ін.). Але ж та сама задача може вирішува/

тися і на підставі внутрішніх мотивів. У структурі полімотивованої

діяльності значущість окремих мотивів може бути різною і пізна/

вальні мотиви можуть займати другорядне місце. Під час розв’язан/

ня задачі вихідна мотивація доповнюється додатковими мотивами

і діяльність стає полімотивованою, тому традиційний поділ на

зовнішню і внутрішню мотивації позбавлений сенсу [16].

Іншої точки зору дотримується Є. П. Ільїн, вважаючи, що не

може бути зовнішніх мотивів, мотиви завжди зумовлені внутріш/

німи потребами, тобто є внутрішніми, на відміну від стимулів, що

викликають процес мотивації, які можуть бути як зовнішніми, так

і внутрішніми [13].

При дослідженні мотивів, зокрема навчальної діяльності, авто/

ри виокремлюють величезну кількість мотивів і потреб. Більшість із

них, виділяючи два великі класи мотивів — внутрішні і зовнішні,

або пізнавальні і соціальні, до соціальних мотивів відносять і вузь/

коособистісні мотиви (престиж, благополуччя, уникнення не/

вдачі), і об’єктивні вищі цінності (обов’язок, відповідальність, са/

мовизначення). У кожному випадку на процес формування мотивів

впливають риси особистості. Причому якості особистості вплива/

ють на індивідуальні особливості процесу формування мотивів на

всіх його етапах [14].

В. Д. Шадриков [19] пропонує класифікувати мотиви поведінки

та діяльності людини на основі таких трьох шкал:

1) усвідомленості — неусвідомленості;

2) вродженості — набутості;

3) якісної характеристики мотивів (матеріальні, духовні (пізна/

вальні, естетичні і соціальні). 

У психології прийнято виділяти мотивацію досягнення, що

містить у собі дві протилежні тенденції: мотивацію досягнення

успіху і мотивацію уникнення невдачі Х. Хекхаузен. За Х. Хекхаузе/

ном, установка на завдання, як орієнтація на успіх, налаштовує на

швидкий, зосереджений процес вирішення завдання, тоді як на/

лаштування на очікування невдачі веде до напруження, блокування,

привнесенню обмежень і перешкод при виконанні завдання [17]. 
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Із цими висновками узгоджуються основні положення теорії

реверсивності М. Дж. Аптера. На думку автора цієї теорії, в людини

залежно від особливостей діяльності та інших обставин діють дві

альтернативні системи: або уникнення, або пошук активації.

В умовах дії «системи уникнення» підвищення активності пов’яза/

но зі зростанням напруженості, тривоги, а її зниження — з релак/

сацією, приємним гедоністичним тоном. Навпроти, в умовах, що

включають систему пошуку активації, наростання активності при/

водить до позитивних емоцій. У дослідженнях М. Дж. Аптера сис/

тема уникнення пов’язана з орієнтацією на результат (цільовий

стан), а система пошуку активності — з орієнтацією на процес

діяльності [2].

Таким чином, мотивація спрямовує та регулює діяльність,

пов’язує результати дій із потребами особистості. У [3] показано,

що різні види мотивів виділяють залежно від предмета, на який

спрямована діяльність. Кожен вид діяльності відповідає певній

потребі. 

Мотиви перебувають у ієрархічних відносинах між собою. Одні

з них є основними, провідними, інші — другорядними. В ієрархіч/

ному ряду мотиви протягом життя можуть мінятися місцями. Зок/

рема, якщо в навчальній діяльності основними є пізнавальні моти/

ви, то в трудовій діяльності — професійні. Отже, перехід від

навчально/пізнавальної діяльності студента до професійної діяль/

ності фахівця багато в чому є проблемою трансформації пізнаваль/

них мотивів у професійні. Що стосується трудової діяльності, то на

різних етапах професіоналізації також стають провідними різні мо/

тиви. Тобто, за висловом В. Д. Шадрікова, відбувається «дрейф»

мотивів. Наприклад, професійні невдачі та малозмістовна робота

призводять до формування негативної мотивації [19].

Просте перерахування мотиваційних факторів навчальної

діяльності не розкриває цілісної структури мотивації навчання.

Відтак потрібно не стільки класифікувати «мотиви», скільки

співвідносити їх із структурними компонентами мотиву та стадіями

мотиваційного процесу, що враховує вік, стать, соціальне похо/

дження та інші моменти. Від якісної характеристики мотивації

(змісту мотивації) залежить продуктивність і тип пізнавальної

діяльності, рівень реалізації інтелектуальних можливостей людини.

Таким чином, можна констатувати, що мотиви пізнавальної діяль/

ності формуються на основі базових потреб людини в пізнанні,
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спілкуванні, творчій самореалізації, які задовольняються в на/

вчально/пізнавальній, комунікативній і творчій діяльності.

Тому при здійсненні розумової (навчально/пізнавальної, ко/

мунікативної й творчої) діяльності формуються відповідні мотиви.

Процес формування цих мотивів, відповідно до логіки Е. П. Ільїна

[13], назвемо відповідно навчально/пізнавальною, комунікатив/

ною і творчою мотиваціями. Як бачимо, комунікативна, пізнаваль/

на і творча діяльність є базовими складовими в структурі основних

типів провідної діяльності. 

Якщо домінуюче положення займають внутрішні (процесу/

альні) навчально/пізнавальні мотиви, то робота виконується ре/

тельно, когнітивні компоненти кінцевої мети включають в себе

уявлення про послідовність дій, усвідомлення проміжних цілей,

при цьому підсилюються позитивні емоційні переживання і зрос/

тає інтерес діяльності. Усвідомлення мети є діючим чинником мо/

тивації, але лише на початку діяльності. Надалі необхідно

підкріплення процесуальною мотивацією, позитивними емоційни/

ми переживаннями. 

У [7] виявлено, що: 1) специфічно/пізнавальна мотивація фор/

мується під час розв’язання розумових завдань як конкретна спря/

мованість на визначені властивості пізнаваного об’єкта та способи

його пізнання, виявлення певної властивості об’єкта, що відкриває

перспективу розв’язання проблеми, створює мотивацію до подаль/

шого аналізу цієї властивості; 2) вирішальну роль у задоволенні

специфічно пізнавальних мотивів відіграє сформованість критерію

шуканого; 3) застосування допоміжних завдань із метою формуван/

ня пізнавальної мотивації ефективне при наявності незадоволе/

ності цього мотиву; 4) роль мотивів, не специфічних для мислення,

зростає в тупикові моменти аналізу розв’язуваної задачі, але для

продовження розумового процесу потрібне формування саме спе/

цифічно пізнавальних мотивів.

Розвиток загальних пізнавальних здібностей залежить від

інтенсивності самих психічних процесів (перцептивних, пізнаваль/

них, мнемічних), а значущість мотиву надає їм спонукальної сили.

Отже, активність особистості виступає важливим фактором, що

впливає на формування загальних пізнавальних здібностей, а спо/

нукальною силою цієї активності слугують мотиваційні механізми.

Потреби, емоції і воля є важливими компонентами мотивації, од/

нак провідне місце належить тим потребам, які в процесі вольового
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акту, переплітаючись із емоційними переживаннями, підсилюють

мотивацію [12].

Особистісний підхід до аналізу пізнавальної діяльності передба/

чає вивчення її в загальній системі життєдіяльності особистості, зок/

рема й у системі соціальних відносин. «Поки інтелект не піднявся до

певного рівня, не може бути і нових мотивів» (Д. Б. Ельконін). Поло/

ження теорії об’єктних відносин знайшли поширення у працях

Е. Фрома, К. Хорні, А. Адлера та інших представників психо/

аналітичного напряму, згідно з якими людина розглядається як скла/

дова частина суспільства. За А. Адлером, причини комплексу непов/

ноцінності він бачив у неповноцінності органів, надмірній опіці або

ігноруванні з боку батьків. Е. Фром виокремив п’ять екзистенціальних

потреб, які закладені в природі людини і є потужною мотиваційною

силою в житті людей. За К. Хорни, задоволення потреби у безпеці

відіграє основну роль у формуванні особистості. Придушений,

витіснений конфлікт у подальшому житті проявляється у взаєминах

з іншими людьми, впливає на формування характеру й особистості. 

Таким чином, дефіцит спілкування або порушення у взаєминах

призводить до фрустрації  базової потреби у спілкуванні, на підставі

якої формується комунікативна мотивація.

Результати експериментальних досліджень показали, що най/

більший зв’язок із ставленням до навчання виявляють пізнавальні

мотиви, а також трохи меншою мірою — потреби в досягненнях,

афіліації і в домінуванні. Отже, стимулювання цих потреб у на/

вчальній діяльності студентів сприятиме поліпшенню їхнього став/

лення до навчання. Процес об’єктивації потреб у вигляді мотивів

носить індивідуальний характер і залежить від обставин життя

конкретного суб’єкта [3; 4]. Тому на розвиток загальних пізнаваль/

них здібностей у навчальній діяльності впливає комунікативна мо/

тивація, яку можна цілеспрямовано регулювати. 

На думку багатьох психологів, котрі вивчають творчі здібності,

в людині споконвічно закладено прагнення до творчої активності.

Прагнення до задоволення потреби у творчості є необхідною умо/

вою формування мотивів творчої діяльності, в результаті якої роз/

виваються творчі здібності людини. 

Ідеї самоактуалізації особистості докладно розглядаються в гу/

маністичній психології К. Роджерса, А. Маслоу, індивідуальній пси/

хології А. Адлера, у дослідженнях учених інших психологічних шкіл,

а також в акмеології, що інтенсивно розвивається останнім часом. 
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Незважаючи на численні дослідження умов розвитку творчих

здібностей людини, означена проблема залишається однією з акту/

альних проблем психології. Творчі (дивергентні) здібності відрізня/

ються від навчально/пізнавальних (конвергентних) здібностей тим,

що в них проявляються більшою мірою особистісні якості людини.

Процес пізнання детермінований прийнятим завданням тільки на

першій стадії, потім, залежно від того, чи розглядає людина

вирішення завдання як засіб реалізації зовнішніх стосовно пізнан/

ня цілей, чи воно само є метою, визначається доля процесу. В ос/

танньому випадку спостерігається феномен саморуху діяльності,

саморозвитку процесу, що не пояснюється лише властивостями

інтелекту. Це властивість цілісної особистості, яка відображає

взаємодію, насамперед пізнавальних і мотиваційних факторів в їх

єдності, де абстракція однієї зі сторін неможлива [6].

На те, які потреби в навчальній діяльності будуть задовольняти/

ся, значною мірою залежатиме від організації самого навчального

процесу. Зокрема така організація інтелектуальної діяльності, як

проблемне навчання, ставить перед необхідністю розв’язувати

нові, творчі задачі, тим самим актуалізуючи пізнавальні потреби,

а точніше, потреби у творчості. Умови, коли стримуються ініціати/

ва і творча активність людини, ведуть до згасання прагнення до

творчості. Дивергентні здібності (або креативність), як зазначає

М. О. Холодна, — це здатність породжувати безліч різноманітних

і оригінальних ідей у нерегламентованих умовах діяльності [18]. 

Проблема мотивації мислення належить до числа важких і не/

достатньо досліджених проблем у психології. Структуруюча

функція мотиву в мисленні експериментально обґрунтована в [5].

Вивчалися процеси ціле утворення — найбільш творчої і гнучкої

ланки структури розумової діяльності людини — в умовах різної

мотивації. Досліджувалися такі види цілеутворення, як конкрети/

зація загальної вимоги; постановка проміжних цілей у ході досяг/

нення загальної мети; процеси довільного продукування цілей;

процеси породження проміжних цілей. Мотивація різної значу/

щості актуалізувалася за допомогою використання трьох типів си/

туацій: розв’язання завдання за інструкцією; змагання; «дослі/

дження розумової обдарованості».

При розв’язанні творчих задач у різних мотиваційних ситу/

аціях, на думку Т. Г. Богданової [5], змінюється змістовна сторона

цілеутворення. Від нейтральної до більш значущої ситуації
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збільшується розмаїтість формованих рішень за рахунок постанов/

ки додаткових цілей. При цьому мотиви, виконуючи структурую/

чую функцію, включаються в процеси цілеутворення і впливають

на результати і творчий характер мислення. Таким чином, моти/

вація, виконуючи роль одного з механізмів регулювання процесів

цілеутворення, включена в усі його види, але участь у кожному з ви/

дів має специфічні особливості.

Роль емоційних процесів у ході пізнавальної діяльності полягає

в тому, що в мисленні людини мотиви й емоції виконують регулю/

ючу роль, при цьому мотиви виконують стуктуруючу функцію,

а емоції — евристичну [9]. 

Щодо ролі мотивації у здатності особистості до самореалізації

в творчій праці, то, згідно з В. Г. Леонтьевим, прояв творчої актив/

ності людини безпосередньо пов’язаний із підвищенням рівня її

мотивації, оскільки активність і мотивація як психічні явища

взаємозалежні.

Однією із важливих складових проблеми самоактуалізації осо/

бистості є принцип суб’єктності, згідно з яким людина розгля/

дається як єдине ціле в сукупності всіх індивідуальних особливос/

тей і проявів, при цьому сама організує і змінює активність, а також

впливає на зовнішні обставини [1]. 

Основу ефективної професійної діяльності становить мож/

ливість реалізувати себе у творчій праці. Проте часто мотивами тру/

дової діяльності є не прагнення до самоактуалізації через творчу

працю, а прагнення задовольнити свої біогенні й соціогенні потре/

би більше низького порядку. Тому дуже важливо виявити психо/

логічні умови самоактуалізації особистості, те, наскільки взаємо/

пов’язано прагнення до прояву творчої ініціативи з особистісними

якостями людини.

Таким чином, однією з найважливіших психологічних умов са/

моактуалізації особистості є мотивація, пов’язана з реалізацією

соціальних потреб вищого порядку, які стають смислоутворюючи/

ми і спонукають до творчої активності. 

Підкріплення мотивації пізнавальної діяльності позитивними

емоціями, якими супроводиться будь/який творчий процес, на

відміну від регламентованої праці, є одним із основних психологічних

механізмів розвитку загальних розумових здібностей. А моти/

ваційні фактори, таким чином, є найважливішими детермінантами

морального, інтелектуального та творчого розвитку особистості.
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В статье рассмотрены психологические особенности влияния мо&
тивационного фактора на познавательную деятельность студентов.
Показано, что развитие познавательных способностей происходит на
основе постепенного перехода от доминирования неосознаваемых (ин&
туитивных, эмоционально&аффективных) процессов к доминирова&
нию осознаваемых (смысловых, рационально&логических) мотивов
учебной деятельности.

Ключевые слова: внутрення мотивация, внешняя мотивация,

познавательные способности, учебная деятельность.

The psychological particularities of the motivation influence on cognitive
activity of students are considered in the article. It’s shown that development
of the cognitive abilities occur on the base of the gradual transition from dom&
ination unconscious (intuitive, emotional&affected) processes to domination
conscious (semantic, rationally&logical) scholastic activity’s motives.

Key words: internal motivation, external motivation, cognitive abili/

ties, scholastic activity.
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МОДУСИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
АВТЕНТИЧНОСТІ

У статті стверджується, що спроба представити автен&
тичність особистості через ідеальну культурну модель виявляється
непродуктивною. Натомість представлено модель, в якій автентичність
особистості виникає як наслідок вільного оперування різними модуса&
ми, що забезпечує найбільш високу продуктивність особистісного
становлення шляхом реалізації її множинної сутності. 

Ключові слова: автентичність, автентична особистість, модус,

екзистенція.

Розділ ІІІ Психолого"педагогічні аспекти  
особистості людей 


