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Вступ 

Дослідженню мотивації навчальної діяльності присвячені роботи багатьох 

закордонних та вітчизняних вчених: А.А. Вербицького, В.К. Вилюнас, 

А.І. Гебос, О.С. Гребенюк, Є.П. Ільїна, Т.І. Ільїної, О.М. Леонтьєва, Т.І. Лях, 

А.К. Маркової, Є.Ю. Патяєвої, А.О. Реана, П. М. Якобсона, В.О. Якуніна та 

інших. Проблема мотивації навчальної діяльності відноситься до числа базових 

проблем педагогічної психології. Такий її статус пояснюється, з одного боку, 

тим, що головною психологічною характеристикою будь-якої діяльності, в тому 

числі і навчання, є її мотивація. З іншого боку, управління мотивацією навчання 

дозволяє управляти і навчальним процесом, що є досить важливим для 

досягнення його успішності. 

На сьогодні в Україні навчання у ЗВО за двома формами: бюджетною і 

контрактною. Таким чином, усіх здобувачів вищої освіти можна поділити на дві 

соціальні групи: студентів-бюджетників і студентів-контрактників. Але 

наскільки відмінними є ці дві групи? В економічній психології неодноразово 

висувалася гіпотеза про те, що якщо людини платить за певну послугу, то вона 

більше її цінує ніж ту, яку вона отримує безкоштовно. Можливо, навчання за 

контрактною формою може бути фактором мотивації до успішного навчання у 

ЗВО? На жаль, наукові дослідження показали, що платність навчання не є 

фактором, що підвищує мотивацію студентів до освоєння навчальних програм. 

Скоріше спостерігається протилежна ситуація: приватні інвестиції підмінюють 

готовність і здатність відмінно засвоювати навчальну програму [1, с. 36]. 

Метою нашого дослідження було порівняти навчальну мотивацію студентів 

бюджетної і контрактної форм навчання. В якості досліджуваних виступили 



студенти 1-5 курсів Чорноморського національного університету імені Петра 

Могили  (n=200). Дослідження було проведене у січні-березні 2020 р. за 

квотною вибіркою (50% – студенти бюджетної форми навчання,  50% – 

контактної). Серед досліджуваних студентів 37% – хлопці і 63% – дівчата; 

середній вік досліджуваних складає 19 років. 

 

1. Мотивація навчання у ЗВО: порівняльний аналіз мотивів студентів 

різних форм навчання 

 Для дослідження мотивації студентів до навчання у закладі вищої освіти 

нами використовувалася методика Т.І. Ільїної «Мотивація навчання у вищому 

навчальному закладі» [4], адаптована до цілей дослідження. При створенні 

даної методики автор (Т.І. Ільїна) використовувала ряд інших відомих методик. 

У ній є три шкали: «Придбання знань» (прагнення до придбання знань, 

допитливість); «Оволодіння професією» (прагнення оволодіти професійними 

знаннями та сформувати професійно важливі якості); «Отримання диплому» 

(прагнення придбати диплом при формальному засвоєнні знань, прагнення до 

пошуку обхідних шляхів при здачі іспитів і заліків).  

Усього методика містить 50 питань, з яких до опитувальника нами було 

включено 16 (відповіді саме на ці питання, згідно даної методики, в 

подальшому обробляються). Питання являють собою певні твердження, 

пов’язані з навчанням у ЗВО. Досліджувані повинні були відмітити свою згоду 

з запропонованими твердженнями знаком «+», або незгоду – знаком «–». 

Список тверджень та відповідність їх вимірювальним шкалам наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Відповідність тверджень стосовно навчання у ЗВО вимірювальним 

шкалам 

№ 

пит. 

Твердження До якої шкали 

відноситься 

Кількість 

балів* 

1 Я самостійно вивчаю ряд предметів, на 

мою думку, необхідних для моєї 

«Придбання 

знань» 

3,6 за згоду 



майбутньої професії. 

2 Велике задоволення мені дає розповідь 

знайомим про мою майбутню професію. 

«Оволодіння 

професією» 

1 за згоду 

3 Я вважаю, що в наш час не обов'язково 

мати вищу освіту. 

«Отримання 

диплому» 

3,5 за 

незгоду 

4 Я вважаю, що для повного оволодіння 

професією всі навчальні дисципліни 

потрібно вивчати однаково глибоко. 

«Придбання 

знань» 

3,6 за згоду 

5 Для мене дуже важливо мати диплом про 

вищу освіту. 

«Отримання 

диплому» 

2,5 за згоду 

6 У мене достатньо сили волі, щоб вчитися 

без нагадування адміністрації. 

«Придбання 

знань» 

2,4 за згоду 

7 Іспити потрібно здавати, витрачаючи 

мінімум зусиль. 

«Придбання 

знань» 

1,2 за 

незгоду 

8 Я людина, яка дуже захоплюється, але всі 

мої захоплення так чи інакше пов’язані з 

майбутньою роботою. 

«Оволодіння 

професією» 

2 за згоду 

9 Висока зарплата після закінчення вузу для 

мене не головне. 

«Оволодіння 

професією» 

2 за згоду 

10 Я змушений був вступити до вузу, щоб 

зайняти бажане положення в суспільстві, 

уникнути служби в армії. 

«Отримання 

диплому» 

1,5 за згоду 

11 Для просування по службі мені необхідно 

мати вищу освіту. 

«Отримання 

диплому» 

1,5 за згоду 

12 Найкраще я займаюся, коли мене 

періодично стимулюють, підстьобують. 

«Придбання 

знань» 

1,8 за 

незгоду 

13 Мій вибір даного вузу остаточний. «Оволодіння 

професією» 

3 за згоду 

14 Мої друзі мають вищу освіту, і я не хочу 

відстати від них. 

«Отримання 

диплому» 

1 за згоду 

15 До вступу до вузу я давно цікавився цією 

професією, багато читав про неї. 

«Оволодіння 

професією» 

1 за згоду 

16 Професія, яку я отримую, найважливіша і 

перспективна. 

«Оволодіння 

професією» 

1 за згоду 

* Максимальна сума балів за шкалою «Придбання знань» складає 12,6 балів, за шкалою 

«Оволодіння професією» – 10 балів, за шкалою «Отримання диплому» – 10 балів. 

 

Після проведення тестування результати були оброблені у два етапи. На 

першому етапі було отримано результати по кожному досліджуваному, на 

другому – вирахувано середнє арифметичне по досліджуваній групі. Вказані 

результати наведено у таблиці 2. 



Таблиця 2 

Результати тестування студентів за методикою «Мотивація навчання у 

вищому навчальному закладі» 

Шкала N Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

«Придбання знань» 200 7, 37 2,90 

«Оволодіння 

професією» 

200 4, 54 2,52 

«Отримання диплому» 200 5, 96 2,43 

      

Значення по кожній шкалі не можна було порівнювати між собою у зв’язку 

з тим, що відповідно до вказаної методики вони не є порівнянними (див. 

примітку до таблиці 1). Для подальшого аналізу масив даних було поділено на 

дві підгрупи за ознакою форми навчання (бюджетної або контрактної) і 

вирахувано середнє арифметичне показників по кожній підгрупі. Результати 

аналізу наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Результати тестування студентів різних форм навчання за методикою 

«Мотивація навчання у вищому навчальному закладі»  

 

 

Шкала 

Форма навчання 

Бюджетна Контрактна 

N Середнє 

арифметичне 

N Середнє 

арифметичне 

«Придбання знань» 100 7, 52 100 7,20 

«Оволодіння 

професією» 

100 4, 55 100 4, 53 

«Отримання 

диплому» 

100 5,81 100 6,12 

      

 При порівнянні результатів тестування студентів бюджетної і контрактної 

форм навчання було виявлено наступне. 1) Студенти-бюджетники більш 

мотивовані до придбання знань, ніж студенти-контрактники. 2) Для студентів 

обох форм навчання характерна приблизно однакова мотивація до оволодіння 

професією. 3) Студенти-контрактники більш мотивовані до отримання 

диплому, ніж студенти-бюджетники. 



 Співставимо отримані нами результати з результатами, отриманими 

Т.О. Кононовою [2]. В ході дисертаційного дослідження для вимірювання 

мотивації студентів до навчання у ЗВО авторка виділила три мотиваційні типи:  

придбання знань, оволодіння професією та отримання диплому. При порівнянні 

результатів експериментального дослідження студентів різних форм навчання 

нею було отримано результати, представлені в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Мотивація навчання у ЗВО студентів різних форм навчання  

(за Т.О. Кононовою), n=144 

 

Типи мотивації 

Форма навчання 

Бюджетна Контрактна 

% % 

Придбання знань 10 8 

Оволодіння професією 15 15 

Отримання диплому 75 76 

      

 Як можна побачити, результати, отримані Т.О. Кононовою, виявили таку 

саму закономірність: студенти-бюджетники більш мотивовані до отримання 

знань, в той час як студенти-контрактники – до отримання диплому. Така 

закономірність, на нашу думку, може бут пояснена наступним. На бюджетну 

форму навчання вступають випускники шкіл з високими балами ЗНО, тобто ті, 

які вже протягом отримання середньої освіти мали високу мотивацію до 

придбання знань. А на контрактну форму навчання вступають випускники, які 

мають більш низькі бали ЗНО; але вони настільки сильно прагнуть отримати 

вищу освіту (диплом), що готові (самі, або їх домогосподарства) платити за її 

отримання. 

 

2. Навчальна мотивація студентів ЗВО: порівняльний аналіз мотивів 

студентів різних форм навчання 

Для дослідження навчальної мотивації студентів ЗВО нами 

використовувалася методика А.О. Реана та В.О. Якуніна у модифікації Н.Ц. 

Бадмаєвої «Діагностика навчальної мотивації студентів» [3], адаптована до 



цілей дослідження. Дана методика містить такі шкали: навчальні мотиви, 

комунікативні, уникнення, престижу, професійні, творчої самореалізації, 

навчально-пізнавальні, соціальні мотиви. Методика розроблена на основі 

опитувальника А. О. Реана і В.О.  Якуніна. До 16 тверджень вищеназваного 

опитувальника Н.Ц. Бадмаєвою додані твердження, що характеризують мотиви 

навчання, виділені В.Г.Леонтьєвим, а також твердження, що характеризують 

мотиви навчання, отримані цією дослідницею в результаті опитування 

студентів і школярів. Це комунікативні, професійні, навчально-пізнавальні, 

широкі соціальні мотиви, а також мотиви творчої самореалізації, уникнення 

невдачі і престижу. 

Усього методика містить 34 питання, які нами було включено до 

опитувальника. Питання являють собою певні твердження, пов’язані з 

навчальною мотивацією студентів. Досліджувані повинні були оцінити 

значущість для себе кожного мотиву за 5-бальною шкалою, де 1 бал відповідає 

мінімальній значущості мотиву, а 5 балів – максимальній. Наведемо списки 

тверджень по кожній вимірювальній шкалі. 

Шкала 1. Комунікативні мотиви: 

- Щоб працювати з людьми, треба мати глибокі і всебічні знання. 

- Щоб заводити знайомства і спілкуватися з цікавими людьми. 

- Хочу бути шанованою людиною навчального колективу. 

- Тому що знання надають мені впевненість в собі. 

Шкала 2. Мотиви уникнення: 

- Щоб не відставати від друзів. 

- Необхідно закінчити університет, щоб у знайомих не змінилася думка про 

мене, як про здатну, перспективну людину. 

- Щоб уникнути осуду і покарання за погане навчання. 

- Не хочу відставати від однокурсників, не бажаю опинитися серед 

відстаючих. 

- Потрапивши до університету, вимушений вчитися, щоб закінчити його. 

Шкала 3. Мотиви престижу: 



- Тому що хочу бути в числі кращих студентів. 

- Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала кращою в університеті. 

- Мати добру репутацію у викладачів. 

- Домогтися схвалення батьків і оточуючих. 

- Хочу отримати диплом з гарними оцінками, щоб мати перевагу перед 

іншими. 

Шкала 4. Професійні мотиви: 

- Вчуся, тому що мені подобається обрана професія. 

- Щоб забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 

- Хочу стати фахівцем. 

- Щоб дати відповіді на актуальні питання, що належать до сфери майбутньої 

професійної діяльності. 

- Хочу повною мірою використовувати наявні у мене задатки, здібності і 

схильності до обраної професії. 

- Стати висококваліфікованим фахівцем. 

Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: 

- Щоб дізнаватися про нове, займатися творчою діяльністю. 

- Щоб дати відповіді на проблеми розвитку суспільства, життєдіяльності 

людей. 

Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: 

- Успішно вчитися, складати іспити на «добре» і «відмінно». 

- Просто подобається вчитися. 

- Бути постійно готовим до чергових занять. 

- Успішно продовжити навчання на подальших курсах, щоб дати відповіді на 

конкретні навчальні питання. 

- Щоб придбати глибокі і міцні знання. 

- Тому що в майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю за фахом. 

- Будь-які знання знадобляться в майбутній професії. 

Шкала 7. Соціальні мотиви: 

- Тому що отримані знання дозволять мені досягти всього необхідного. 



- Тому що від успіхів в навчанні залежить рівень моєї матеріальної 

забезпеченості в майбутньому. 

- Тому що хочу принести більше користі суспільству. 

- Вчуся заради виконання зобов’язань перед батьками, школою. 

- Тому що від успіхів в навчанні залежить моє майбутнє службове становище. 

Після проведення тестування результати були оброблені у два етапи. На 

першому етапі було отримано результати по кожному досліджуваному, на 

другому – вирахувано середнє арифметичне по досліджуваній групі. Отримані 

результати наведено у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Результати тестування студентів за методикою «Діагностика навчальної 

мотивації студентів» 

Шкала N Середнє 

арифметичне 

Стандартне 

відхилення 

Комунікативні мотиви 200 3,49 0,82 

Мотиви уникнення 200 2,34 0,91 

Мотиви престижу 200 2,80 0,97 

Професійні мотиви 200 3,80 0,91 

Мотиви творчої 

самореалізації 

200 3,27 1,16 

Навчально-пізнавальні 

мотиви 

200 3,21 0,77 

Соціальні мотиви 200 3,29 0,80 

       

Отримані значення по кожній шкалі можна було порівнювати між собою у 

зв’язку з тим, що відповідно до вказаної методики вони є порівнянними. Як 

можна побачити, для досліджуваної групи студентів найбільш важливими є 

професійні і комунікативні мотиви, а найменш важливими – мотиви уникнення 

і престижу. Для подальшого аналізу масив даних було поділено на дві підгрупи 

за ознакою форми навчання (бюджетної або контрактної) і вирахувано середнє 

арифметичне показників по кожній підгрупі. Результати аналізу наведено в 

таблиці 6. 



Таблиця 6 

Результати тестування студентів різних форм навчання за методикою 

«Діагностика навчальної мотивації студентів»  

 

 

Шкала 

Форма навчання 

Бюджетна Контрактна 

N Середнє 

арифметичне 

N Середнє 

арифметичне 

Комунікативні мотиви 100 3,46 100 3,52 

Мотиви уникнення 100 2,26 100 2,42 

Мотиви престижу 100 2,85 100 2,75 

Професійні мотиви 100 3,97 100 3,63 

Мотиви творчої 

самореалізації 

100 3,26 100 3,28 

Навчально-

пізнавальні мотиви 

100 3,18 100 3,24 

Соціальні мотиви 100 3,23 100 3,35 

     

При порівнянні результатів тестування студентів бюджетної і контрактної 

форм навчання було виявлено наступне. Для обох досліджуваних груп 

студентів найбільш важливими є професійні і комунікативні мотиви, а найменш 

важливими –  мотиви уникнення і престижу. Тест на значущість відмінностей 

для двох незалежних вибірок, при рівні значущості 95% також показав, що 

відмінності між середніми студентів-бюджетників і студентів-контрактників не 

є статистично значущими. Але була виявлена різниця у рейтингу мотивів 

творчої самореалізації та соціальних мотивів. Для студентів-бюджетників 

більш важливими виявилися перші, в той час як для студентів-контрактників – 

другі. 

 

Висновки 

В роботі представлено результати порівняльного дослідження навчальної 

мотивації студентів різних форм навчання (бюджетної і контрактної). В ході 

дослідження було проведене тестування студентів Чорноморського 

національного університету імені Петра Могили з двома методиками: 

методикою Т.І. Ільїної «Мотивація навчання у вищому навчальному закладі» та 



методикою А.О. Реана та В.О. Якуніна у модифікації Н.Ц. Бадмаєвої 

«Діагностика навчальної мотивації студентів», адаптованими до цілей 

дослідження. 

При порівнянні результатів тестування студентів бюджетної і контрактної 

форм навчання було виявлено наступне. 1) Студенти-бюджетники більш 

мотивовані до придбання знань, ніж студенти-контрактники. 2) Для студентів 

обох форм навчання характерна приблизно однакова мотивація до оволодіння 

професією. 3) Студенти-контрактники більш мотивовані до отримання 

диплому, ніж студенти-бюджетники. 

Для обох досліджуваних груп студентів найбільш важливими є професійні 

і комунікативні мотиви, а найменш важливими – мотиви уникнення і престижу. 

Тобто в цьому студенти бюджетної і контрактної форм навчання є схожими. 

Але була виявлена різниця у рейтингу мотивів творчої самореалізації та 

соціальних мотивів. Для студентів-бюджетників більш важливими виявилися 

перші, в той час як для студентів-контрактників – другі. 
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