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ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ МОТИВАЦІЇ  

В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Запропоновано простий метод для порівняння результатів тесту Т. І. Ільїної, 
тсту С. М. Петрової й анкет з рейтинговою оцінкою при вивченні мотивації здобуття 
першої та другої вищої освіти. Суть методу полягає в приведенні даних до 5-рівневої 
шкали, що відповідає 5-рівневій піраміді потреб А. Маслоу. Для дослідження були обрані 
групи студентів фізико-математичного факультету 1, 2 і 3 курсів денного відділення 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (48 осіб, і група слухачів Інституту післядипломної освіти, що 
здобуває другу вищу освіту в тім же університеті на денному відділенні (30 осіб). 
Порівняння особистісної мотивації груп респондентів дозволило виявити розходження в 
домінуючому мотиві навчання й зміну співвідношення між дефіцитарними та 
метапотребами для різних груп. Результати проведеного дослідження дозволяють 
запропонувати описаний метод як для порівняння результатів, так і для додаткової 
інтерпретації інших тестів і анкет при вивченні мотиваційної сфери особистості. Такий 
підхід може бути використаний в аксіологічних дослідженнях.  

Ключові слова: особистісна мотиваційна сфера, вища освіта, метод порівняння 
результатів опитування, піраміда Маслоу. 

 
Актуальність. Проблема життєвого самовизначення особистості, 

тобто визначення своєї місії й призначення, пов'язана з проблемою 
самореалізації людини, що значною мірою знаходить своє здійснення у 
сфері професійної діяльності. Система освіти у суспільстві, в тому числі 
професійної, визначає розвиток і зміну ціннісних орієнтирів особистості, 
усвідомлення відповідальності за прийняття рішень у професійній і 
суспільній діяльності, відіграє важливу роль у формуванні мотиваційної 
сфери особистості. Освітня діяльність людини є обов'язковою умовою 
успішного розвитку суспільства й особистісного успіху кожного індивіда. 
Це спричиняє значний інтерес дослідників до вивчення мотивації здобуття 
додаткової або другої вищої освіти [ 1–10]. 

Аналіз досліджень і публікацій з даної проблеми. Проблеми 
навчальної мотивації у вищій школі були предметом вивчення авторів: (1) P. 
C. Немов, І. Р. Алтуніна, Р. І. Цвєткова – про сукупність мотиваційних 
факторів і механізмів, що впливають на поведінку, учбово-професійну й 
професійну діяльність студентів; (2) Б. Г. Ананьєв, Т. А. Матіс, В. А. Якунін 
– про роль мотивації спілкування в структурі мотиваційної сфери студентів; 
(3) М. І. Д’яченко, Л. А. і С. Л. Кандибович, Л. Ф. Желєзняк – про зв'язок 
ефективності навчання з розвитком соціально-ціннісних мотивів відповідно 
до вимог навчання й майбутньої професії; (4) P. C. Вайсман, О. Н. Арестов, 
P. P. Бібріх, М. Г. Рогів – про роль мотиву досягнення в процесі навчання; 
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(5) А. Н. Печнікова, Г. А. Мухіна – про динаміку учбово-пізнавальних 
мотивів та ін. Автор [11] вивчав формування мотиваційної сфери 
особистості студента; у роботі [12] розглянуто структуру мотиваційної 
сфери студентів як сукупність учбово-професійного, професійного й 
комунікативного компонентів. 

Існує низка підходів до опису мотиваційної сфери особистості: (1) як 
структурно-ієрархічного утворення (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс, А. 
Н. Леонтьєв, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, Б. Ф. Ломов, В. К. Вілюнас, А. Г. 
та В. І. Ковальови та ін.); (2) як системної детермінації особистісного 
розвитку (Л. C. Виготський, А. Н. Леонтьєв, Б. Г. Ананьєв, Б. Ф. Ломов, A. 
A. Бодальов); (3) як мотивація в онтогенезі (А. Н. Леонтьєв, Л. І. Божович, Е. 
П. Ільїна); (4) як мотивації активності особистості (В. А. Петровський) та ін. 

За останні десятиліття набули розвиток ряд модифікованих моделей 
теорії мотивації А. Маслоу, включаючи такі ділянки, як: (1) можливості 
людини (Cullen, 2001); (2) навчання й викладання (Eccles, 2002); (3) 
маркетинг і поведінка споживача (Kotler and Keller, 2006); (4) менеджмент 
(Kiel, 1999; Huitt, 2001); (5) інформація (Norwood, 1999); (6) атлетика й спорт 
(Fortier et al., 2007) та ін. Всі ці моделі можуть бути умовно розділені на 
чотири групи [13]: теорії, сфокусовані на очікування успіху, теорії, 
сфокусовані на значущості завдань, теорії, які інтегрують очікування й 
значущість, і теорії, які інтегрують мотивацію й пізнавальні здатності. 

Мета і завдання. У пропонованій роботі для вивчення мотиваційної 
сфери особистості студентів і слухачів, що здобувають другу вищу освіту, 
була використана теорія мотивації А. Маслоу [14–17]. У роботі 
представлено простий метод порівняння даних, отриманих за різними 
тестами й анкетами, для вивчення мотивації здобуття першої та другої вищої 
освіти у двох групах респондентів. Безпосереднє порівняння результатів 
анкетування було ускладнено, тому що анкета про мотивацію здобуття 
вищої освіти для студентів педагогічних спеціальностей не може бути 
запропонована для тестування слухачам Інституту післядипломної освіти, 
що здобувають другу вищу освіту за фахом "Психологія". У такому й 
подібному випадках може бути доцільним привести результати тестів до 5-
рівневої шкали мотиваційної сфери особистості відповідно до 5-рівневої 
піраміди потреб, запропонованої в теорії мотивації А. Маслоу.  

Психодіагностичні методики. Для студентів 1 – 3 курсів фізико-
математичного факультету ХНПУ (лютий 2013 року; 48 осіб; середній вік 
18,1 років; гендерний склад випробуваних: близько 50/50 %): Анкета I – 
"Методика вивчення мотивів навчальної діяльності студентів педагогічних 
спеціальностей" (адаптована М. М. Калашниковою, В. Н. Косирєвим, О. В. 
Щекочіхіним) [18]; Тест I – "Методика вивчення мотивації навчання у вузі" 
(тест Т. І. Ільїної, модифікований Е. П. Ільїним) [19]. Для слухачів ІПО ( 
березень-квітень 2013 року; 30 осіб; середній вік 36,7 років; гендерний склад 
випробуваних: близько 90/10 %, жінок і чоловіків відповідно) і для студентів 
(ті ж самі групи): Тест II – "Діагностика полімотиваційних тенденцій в "Я-
концепції" особистості" (С. М. Петрова) [20]. 
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Виклад основного матеріалу. За результатами обробки даних 
Анкети I були розраховані середні значення рейтингових оцінок мотивації 
навчання студентів 1, 2 і 3 курсів. Вони представлені в Таблиці 1. Більш 
низька оцінка рейтингового бала відповідає більш значущій мотивації.  

Таблиця 1 
Середні значення рейтингових оцінок мотивації навчання студентів 1, 2 і 3 

курсів за результатами проходження Анкети I, а також відповідність 
пунктів Анкети I рівням піраміди потреб А. Маслоу.  

 

 Мотивація навчання у вузі 1 курс 2 
курс 

3 
курс 

Рівень по 
піраміді потреб 

А. Маслоу 

1 До цього зобов'язує мене мій 
борг 4,50 5,20 6,20 1, 2 

2 Щоб домогтися повних і 
глибоких знань 4,58 4,31 3,65 5 

3 Не хочу підводити групу 9,25 7,86 9,65 3 

4 Подобається отримувати гарні 
оцінки 7,09 8,00 6,30 3, 4 

5 Хочу стати гарним вчителем 7,09 2,44 2,50 4, 5 
6 Щоб уникнути дорікань 9,27 8,73 9,90 1, 2 
7  Не хочу бути гірше інших 6,82 6,80 7,10 3, 4 
8 Цього хотіли батьки 6,09 5,93 6,15 1, 2 
9 Подобається бути студентом 5,58 6,14 5,45 3, 5 

10 Потрібно диплом про вищу 
освіту 2,33 5,75 5,15 4 

11 Усі вчаться і я теж 7,64 8,71 9,60 3 
12 Просто цікаво 8,00 6,86 6,35 5 
 

Вищі рейтингові бали (мінімальні 
за абсолютним значенням) виділені 
жирним шрифтом. Також у Таблиці 1 
представлена відповідність пунктів тесту 
рівням піраміди потреб А. Маслоу для 
приведення даних до 5-рівневої шкали. Як 
видно з Таблиці 1, для студентів-
першокурсників домінуючий мотив 
навчання – "потрібно диплом про вищу 
освіту", а для студентів 2 і 3 курси – "хочу 
стати гарним вчителем", тобто пізнавальний 
мотив став домінуючим у студентів після 1 
курсу. 

Перерахування рейтингових оцінок 
до 5-рівневої шкали був проведений з 

Рис. 1. Діаграма розрахунку 
середніх значень рейтингу 
мотивацій, виставлених 
студентами 1, 2 і 3 курсів в 
Анкеті I,для здобуття вищої 
освіти, по 5 рівням піраміди 
потреб А. Маслоу 
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урахуванням допущення про пропорційний внесок кожного мотиву (для тих 
мотивів, які можна віднести одночасно до декількох рівнів піраміди А. 
Маслоу) навчання в кілька рівнів шкали. Отриманий результат 
представлений на Рис. 1 у вигляді діаграми. Таке приведення даних по 
тестах дозволить порівнювати розподіли мотивів, які були визначені за 
допомогою різних анкет для студентів, що здобувають першу вищу освіту, і 
слухачів ІПО, що здобувають другу вищу освіту. Як видно з Рис. 1, для 
студентів 2 і 3 курсів домінуючим є мотив набуття знань, 5-й рівень 
піраміди А. Маслоу, тоді як для студентів 1-го курсу професійний ріст є 
більш значущим. На Рис. 1 представлена діаграма за результатами 
розрахунку середніх значень рейтингу мотивацій, виставлених студентами 
1, 2 і 3 курсів, для здобуття вищої освіти за 5 рівнями піраміди потреб А. 
Маслоу. 

Тест I дозволяє аналізувати мотивацію навчання у вузі за трьома 
шкалами: "Отримання диплома", "Оволодіння професією" і "Набуття знань". 
Результати середніх значень показників для студентів 1, 2 і 3 курсів 
представлені на Рис. 2. Відзначимо, що за даними обробки результатів 
Тесту I здобування диплома про вищу освіту домінує на всіх курсах, що 
також підтверджує результат перерахування даних до 5-рівневої шкали, 
наведених на Рис. 3, причому на 2 курсі він найбільш високий. 

  
 

Рис. 2. Діаграма за результатами 
розрахунку середніх значень показника 

мотивації навчання за Тестом I для 
студентів 1, 2 і 3 курсів по трьох шкалах 

 
Рис. 3. Діаграма за результатами 
перерахування середніх значень 
показників за Тестом I для 1, 2 і 

3 курсів. Перерахування 
показників для 4 і 5 рівнів 

піраміди потреб А. Маслоу. 
На Рис. 4 представлені результати перерахування даних Тесту II як 

для студентів, так і для слухачів ІПО, що здобувають другу вищу освіту, до 
5-рівневої шкали, що відповідає 5-рівневій піраміді потреб А. Маслоу. 
Перерахування даних було проведено тут також з урахуванням допущення 
про пропорційний внесок кожного мотиву (для тих мотивів, які можна 
віднести одночасно до декількох рівнів піраміди А. Маслоу) у кілька рівнів 
шкали. Результати проходження Тесту II і їхнє обговорення було 
опубліковано раніше в роботі [21]. У слухачів ІПО інший домінуючий 
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мотив: показник мотивації для 5-го рівня піраміди потреб трохи вищий, ніж 
показник професійної мотивації 4-го рівня. Це можна пояснити новим 
статусом слухачів ІПО, які вже мають роботу, і розбіжністю у віці (у 
середньому слухачі ІПО були старшими на 18,6 років) у порівнянні зі 
студентами. Результати, отримані після проходження Тесту II студентами, 
підтверджують домінування професійних інтересів, що вже було 
встановлено по Тесту I і відзначено вище.  

Додаткова інтерпретація 
результатів за Тестом II може бути 
виконана на основі положення про 
дефіцитарні та метапотреби особистості 
в теорії потреб А. Маслоу [17]. Частка 
дефіцитарних і метапотреб у 
мотиваційній сфері може бути 
розрахована як частка обраних 
респондентами мотивів із загальної 
кількості. Тобто, як частка мотивів, що 
відповідають (1, 2) і (3, 4, 5) рівням 
піраміди потреб А. Маслоу відповідно. 
Результати розрахунку дефіцитарних і 
метапотреб для студентів і слухачів ІПО 
представлені в Таблиці 2. Слухачі ІПО 
за даними Тесту II виявили в 
середньому підвищене значення частки 
метапотреб у порівнянні з даними 
студентів, хоча розходження виявилося незначним (менш 3 %). Очевидно, 
поясненням цьому може бути найнижчий європейський рівень життя на 
Україні: за даними, отриманими у дослідженні Credit Suisse Research 
Institute в 2015 році [22], Україна за добробутом мешканців є найбіднішою 
країною Європи. 

Таблиця 2 
Середні значення частки дефіцитарних і метапотреб за даними Тесту II для 

груп респондентів у загальному числі потреб мотиваційної сфери 
група Частка дефіцитарних 

потреб, % 
Частка метапотреб, 

% 
Студенти 2 
курси 

24,3 75,7 

Студенти 3 
курси 

23,9 76,1 

Слухачі ІПО 21,1 78,9 
 

Висновки. 1. Встановлено, що для осіб, які здобувають другу вищу 
освіту, домінуючим є пізнавальний мотив, який відповідає 5 рівню піраміди 
потреб А. Маслоу. Для студентів, що здобувають першу вищу освіту, 
домінуючим є мотив професійного зростання, тобто мотив, який відповідає 

Рис. 4. Діаграма за результатами 
перерахування середніх значень 
показників по Тесту II для студентів 
2 і 3 курсів, а також для слухачів ІПО 
для 5 рівнів піраміди потреб А. 
Маслоу. 
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4 рівню піраміди потреб А. Маслоу. Також встановлено зміну 
співвідношення (дефіцитарні потреби / метапотреби) у досліджуваних 
групах респондентів. 

2. Описаний метод приведення даних тестів мотивації набуття першої 
та другої вищої освіти до 5-рівневої шкали, що відповідає 5 рівням піраміди 
потреб А. Маслоу, дозволяє проводити порівняння отриманих за різними 
тестами даних для вивчення мотиваційної сфери особистості.  

3. Запропонований метод може бути використаний як для порівняння 
результатів, так і для додаткової інтерпретації інших тестів і анкет при 
вивченні мотиваційної сфери особистості. Такий підхід може бути 
рекомендований для аксіопсихологічних досліджень.  
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Kostiantyn Savchenko 

PERSONAL MOTIVATION STUDY IN THE PROCESS OF GETTING FIRST AND 
SECOND HIGHER EDUCATION 

 

A simple method for comparing the results of the T.I. Il’yna test, the S.M. Petrova test and 
the rating questionnaires used to study the motivation for the groups of the underclassmen and 



Емпіричні дослідження в прикладній психології особистості 223
attendees educated at a high school for a second degree is presented. The essence of the method is 
the reduction of the test data to the 5-level scale that is correspond to the 5-level Maslow’s 
hierarchy of needs, i.e. to the Maslow’s pyramid. The 1, 2 and 3 course student groups of the 
Department of Physics and Mathematics of Kharkov National Pedagogical University n.a. H.S. 
Skovoroda (48) and the group of the attendees educated at a high school for a second degree at 
the day-time form of learning at the same university (30) were selected for the study. The changing 
of the dominant motive and the deficit-“meta-needs” ratio under comparing the personal 
motivation of the respondent groups was revealed. The results of the study allow us to suggest the 
described method both for comparing the results and for the additional interpretation of other 
tests and questionnaires in the various studies of the motivational personality sphere. This 
approach can be used in the axiological studies. 

Key words: the motivational personality sphere, high education, a method for comparing 
the results of the tests and the questionnaires, Maslow’s hierarchy of needs. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ 
СМИСЛОЖИТТЄВОЇ КРИЗИ РАННЬОЇ ЮНОСТІ 

(результати емпіричного дослідження) 
 

У статті йде мова про емпіричне дослідження психологічних особливостей 
переживання смисложиттєвої кризи у ранньому юнацькому віці, розкривається 
актуальність дослідження та діагностичний інструментарій. Подано основні результати 
дослідження у вигляді процентних співвідношень, таблиці та діаграми на вибірці 267 
студентів І-ІІІ курсів (вік 16 - 19 років) протягом 2010-2014 років. 

Основний зміст статті розкриває сутність феномену екзистенційних переживань 
в період юності. Розкрито специфіку і структуру екзистенційного переживання як чинника 
розвитку внутрішнього світу особистості і основної передумови формування 
індивідуальних цінностей особистості. Визначено роль екзистенційних переживань у 
філософсько-психологічному контексті і як предмета вікової та педагогічної психології. 
Висвітлено феноменологічний і теоретико-методологічний аспекти екзистенційних 
переживань, обґрунтовано актуальність вивчення екзистенційних переживань. 

З урахуванням результатів емпіричного дослідження охарактеризовано феномен 
екзистенційного переживання. Екзистенційне переживання – це емоційно-афективний 
стан людини, що супроводжується психічною активністю, має широку часову 
перспективу, спонукає особистість до прийняття нетипових рішень і креативних дій, 
характеризується ціннісною спрямованістю і підносить особистість в ранг творця своєї 
долі через усвідомлення даностей смерті, самотності, сенсу життя і свободи. 

На основі проведеного комплексного емпірико-герменевтичного дослідження 
екзистенційних переживань особистості у ранньому юнацькому віці описано структурні 
характеристики переживання і психологічні особливості даного явища. Удосконалено, 
апробовано і впроваджено методику "Незакінчені речення" для вивчення психологічних 
особливостей екзистенційних переживань в ранньому юнацькому віці. 


