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Мета – даного курсу є формування у студентів загальної компетентності з 

психології мотивації та практичних умінь щодо мотивування інших. 

Завдання курсу – полягає у формуванні у студентів умінь визначати 

мотиваційні особливості особистості та здійснювати ефективне й конструктивне 

мотивування особи у ситуації навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 12. Здатність професійно спілкуватись державною мовою з широкою 

науковою спільнотою, фахівцями-практиками та громадськістю, грамотно 

вибудовувати наукові тексти. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження.  

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.  

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову).  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК12. Здатність до спілкування в діалоговому режимі з науковою спільнотою, 

фахівцями-практиками та індивідуальними і груповими споживачами фахової 

психологічної допомоги в певній галузі наукової та/або практичної діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 
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ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань.  

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

професійних завдань.  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу,  дотримуватися процедури дослідження.  

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх 

розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника.  

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи ґендерно-вікові відмінності.  

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й 

оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії.  

Курс «Мотивація поведінки та навчання» вивчається упродовж 5-го 

семестру 3-го курсу. Курс передбачає 150 год., з яких 64 аудиторних (32 

лекційних і 32 практично-семінарських) і 86год. самостійної роботи. Формою 

контролю знань є іспит. 

Психологія пов'язана з такими дисциплінами, як «Філософія», «Логіка», 

«Загальна психологія», «Педагогічна психологія». 

Форма підсумкового контролю – екзамен. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Основи мотивації поведінки 

Тема 1. Мотивація у структурі 

активації 
18 4 4 

  
10 

Тема 2. Теорії мотивації 32 6 6   20 

Тема 3. Мотиваційна сфера 44 10 10   24 

Разом – зм. модуль 1 94 20 20   54 

 

Змістовий модуль 2. Особливості мотивації навчання 

Тема 4. Теорії мотивації навчання 28 6 6   16 

Тема 5. Мотивування до навчання 

та мотивація учіння 
28 6 6 

  
16 

Разом – зм. модуль 2 56 12 12   32 

УСЬОГО ГОДИН 150 32 32   86 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Аналіз тенденцій некласичної психології мотивації поведінки 2 

2. Аналіз аспектів розуміння 2 

3. Джерела інтенціональності особистості 2 

4. Аналіз компонент активації 2 

5. Зміст класичних теорій мотивації поведінки 2 

6. Аналіз мотивування до навчання 2 

7. Особистісні зміни у ситуації навчання 2 

8. Аналіз концепцій мотивації навчання 2 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Емпіричне вивчення мотиваційних джерел 2 

2. Емпіричне вивчення спрямованості особистості 2 

3. Вивчення психологічних потреб 2 

4. Мотивація досягнення успіху 2 

5. Завдання з самомотивування 2 

6. Загальна компетентність 2 

7. Уміння справляти враження. Мотивувальний публічний виступ 2 

8. 
Аналіз конструктивності застосування психологічних прийомів 

мотивування до навчання 
2 
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8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Теми для самостійного вивчення 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Ефект активування особи: мотивація, маніпуляція, стимуляція. 10 

2. 
Особливості екзистенційних, невротичних та метапотреб особистості. 

Характеристика мотиваційних цілей за Ш. Шварцом 
20 

3. Характеристика мотиваційної системи. Оптимум мотивації. 20 

4. Психологічні показники вмотивованості до навчання 14 

5. Психологічні моделі мотивування особистості 22 

 Разом 86 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА полягає в опрацюванні рекомендованої 

літератури до кожної з тем курсу та аналізі наукових джерел інформації. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО - ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

Індивідуальне завдання полягає у здійсненні самостійного письмового 

аналізу ефективності мотивування особи до виконання навчального завдання. 
 

 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1. Занюк С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002. 

2. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

3. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

4. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

5. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

 

Допоміжна література 

1. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006.; Занюк С. С. Психологія мотивації. – К. : 

Либідь, 2002. 

2. Motivation to learn/ By Monique Boekaerts. 

https://iaoed.org/downloads/prac10e.pdf 

3. Motivation.https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Adminis 

tration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOUR 

CE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf 

4. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

5. Shtepa O. Characteristics and principles of the conception of resource-oriented 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
https://iaoed.org/downloads/prac10e.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
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спілкування [пер. з англ. В. Хомика]. – К. Вид. Дім «КМ Академія», 2003. 

– С. 30-31. 
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академія”, 2007. 
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13. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : 

Імекс-ЛТД. 

14. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца «Портрет цінностей» 

українською мовою // Практична психологія та соціальна робота. – №1. – 

2013. – С.12-28. 

15. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу:соціально- 

психологічний вимір : монографія. – К. : Міленіум, 2017. 

16. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / 

Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. 

Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016. 

17. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: 

монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. 

Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, 2018. 

18. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. 

моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних 

наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2012. Хомик В. С. Реверсивна теорія особистості М. Аптера // 

Практична психологія та соціальна робота. – №6-7. – 1998. – С.7-10. 

19. Штепа О. Особливості   загальної   компетентності   та   її діагностика. 

Практична психологія та соціальна робота. – №10. – 2011. – С.39–49. 

20. Штепа О. С. Дефініція внутрішньоорганізованої мотивації // Актуальні 

проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології Г. С. 

Костюка. – Київ, 2011. – Том 11. Психологія особистості. Психологічна 

допомога особистості. – Вип. 5. – С. 595-602. Штепа О. С. Мотиваційне 

здоров’я особистості // Практична психологія та соціальна робота. – №8. – 

2012. – С.1-4. 

21. Штепа О. С. Особливості резервної мотивації // Проблеми сучасної 

психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
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національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома Кам’янець-Подільського, 

2013. – С.758-768. 

22. Штепа О. С. Психологічна стратегія мотивування особистості // Проблеми 

сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Вип. 17. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 763-772. 

23. Штепа О. С. Цілепокладання // У кн.: Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – С.121-156. 

 
Оцінювання знань студентів з спецкурсу за видами завдань 

 

 

 
 

Види завдань 

Кількість 

завдань 

протягом 

семестру 

Максимальна 

кількість балів, що 

нараховується  за 

правильне виконання 

одного завдання 

Максимальна 

кількість 

балів за 

певний вид 

завдань 

Виконання завдань на 

семінарсько-практичних 

заняттях 

 
13 

 
3 

 
39 

Самостійна робота 2 5+6 11 

Екзамен 1 25+25 50 

Всього 100 

Наприкінці семінарсько-практичного заняття оцінюється рівень роботи кожного 

студента у балах від 0 до 4. 

 
Зміст індивідуального завдання: 

Індивідуальне завдання полягає у здійсненні самостійного письмового 

аналізу ефективності мотивування особи до виконання навчального завдання. 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСТКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З СПЕЦКУРСУ 

Змістовий модуль 1. Основи мотивації поведінки 

ТЕМА 1. Мотивація у структурі активації 

Характеристика активації: ефект активування (особливості 

герменевтичного підходу, підходу НЛП-метапрограм, гуманістичного підходу 

самоактуалізування), фактори активації, чинники, що зумовлюють особливості 

активації особи (полезалежність/поленезалежність, зовнішній/внутрішній ЛК, 

залежність/автономність, асертивність/агресивність, десакралізація/чуття 

сенсовності життя). Особливості активації у порівнянні із активністю та 

впливом. Феномен інграціації; стратегії інграціації за Джоунсом та Піттменом. 

Характеристика складових активації: маніпулювання, стимулювання, 

мотивування. Особливості маніпулювання: погляди на суть маніпулювання У. 

Рікера, В. Саратовського, Б.Бессонова, П. Робінсона. Характеристика особи- 

маніпулятора за Є. Шостромом; критерії маніпулювання. Особливості 

стимулювання: концепція позитивного а негативного підкріплення Е. Локке, 

особливості матеріального та нематеріального стимулювання (ідеї Д. 

МкКлелланда, Ф. Герцберга та С. Холіфорда, К. Коб’єлл,С. Ненси);класифікація 

стимулів та характеристика зв’язку стимулу та мотиву за Є. Родіоновою. 

Характеристика мотивування: організмічний та психологічний рівні мотивації, 

мотивація як пояснення особою причин власних дій, номенклатурне тлумачення 

мотивації. Характеристика мотиваційних цінностей за Ш. Шварцом. Сенс як 

центральний життєвий мотив. 

Рекомендована література: 

1. Занюк С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002. 

2. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца «Портрет цінностей» 

українською мовою // Практична психологія та соціальна робота. – №1. – 

2013. – С.12-28. 

3. Motivation.https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Adminis 

tration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOUR 

CE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf 

4. Motivation to learn/ By Monique Boekaerts. 

https://iaoed.org/downloads/prac10e.pdf 

5. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

6. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

7. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Administration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%20RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
https://iaoed.org/downloads/prac10e.pdf
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
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ТЕМА 2. Теорії мотивації 

Теорія самоактуалізації А. Маслоу. Теорія зустрічних потреб МакКлелланда. 

Теорія загального та ключового збудження Хебба. Двофакторна теорія 

Герцберга. Теорія управлінського (Х/Y) менеджменту МакГрегора. Теорія 

когнітивного дисонансу Фестінгера. Теорія привабливості Боллса. Теорія 

прийняття рішення Паскаля. Теорія «структурного балансу» Ф. Хайдера. 

Реверсивна теорія М. Аптера. Концепція автономізації (трансформації) мотиву 

Г. Оллпорта. 

Рекомендована література: 

1. Занюк С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002. 

2. Хомик В. С. Реверсивна теорія особистості М. Аптера // Практична 

психологія та соціальна робота. – №6-7. – 1998. – С.7-10. 

3. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

4. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

5. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

6. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

 

ТЕМА 3. Мотиваційна сфера 

Мотиваційна сфера як конструкт, що відображає зв’язки між потребами, 

мотивами та цілями. Складові мотиваційної сфери: потреби, мотиви, цілі. 

Характеристики мотиваційної сфери: розвинутість, гнучкість, ієрархізованість. 

Ідея таксисів як передумови потреб (за Є. Сидоренко). Проблема означення 

потреби: характеристика потреби за Є. Ільїним, Є. Родіоновою, Л. Лєпіховою. 

Характеристика нужди за С. Д. Максименко. Властивості потреб за Т. та В. 

Соломанідіними. Особливості квазіпотреб за К. Левіним. Класифікація потреб за 

А. Мюрреєм. Характеристика потреб за МакКлелландом. Характеристика 

домінуючої імпліцитної мотивації за Дж. Кюхлем та Д. Шеффером (мотивація 

спілкування: прив’язаність, товариськість, спільне подолання, афіліація, страх 

відчуження; мотивація досягнення: інтерес, спрямованість на пізнання, 

подолання неуспіху, страх невдачі, прагнення успіху й спрямованість на 

результат; мотивація влади: мотив просоціальної влади, мотив статусу, мотив 

самоствердження, мотив забороненої влади, мотив підпорядкування). 

Особливості вияву невротичних потреб за К. Хорні. Особливості екзистенційних 

потреб за Е. Фроммом. Характеристика потреб та метапотреб за А. Маслоу. 

Особливості «базових прагнень» за А. Ленгле. 

Характеристика чотирьох мотиваційних динамік. Структура мотиву. Види 

мотивів: неусвідомлювані (потяги,  гіпнотичні стани,  навіювання, установки, 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2%23v%3Donepage&q&f=false
https://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
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фрустраційні стани) та усвідомлювані (бажання, інтереси, схильності, задачі, 

ідеали, світогляд). Інтерпретація Є. Ільїним проблеми «немотивованої» 

поведінки. Характеристика головних мотивів за В. Гербачевським. 

Характеристика мотиваційних стратегій за М. Бітяновою. Особливості 

мотиваційних джерел за Барбуто, Сколл. Суть мотиваційних тенденцій за Х. 

Хекхаузеном; Л. Елерсом. Види цілей (за рівнем труднощів, за рівнем новизни, 

за часовою перспективою, за рівнем затребуваних умінь, за зв’язком з чуттям 

сенсовності життя, за суб’єктом формулювання). Характеристика мотиваційних 

цілей за Ш. Шварцом. Особистісні особливості формулювання цілей – 

компетентність, самооцінка, цільова мотиваційна спрямованість, рівень 

домагань, тип спрямованості особистості. Стратегії цілепокладання за В. 

Максимовим. Засоби досягнення цілей. Чинники реалізування цілей 

(саморегуляція, оптимальний рівень складності, зворотній зв’язок, задоволення 

від досягнення). Вектор спрямованості за Д. Фельдштейном та І. Єгоричевою. 

Модель життєвих позицій Е. Бермана та Ф. Ернста. Типи спрямованості 

особистості за Смейклом, Кучером; типи особистісної спрямованості та Т. 

Даніловою; типи емоційної спрямованості за Б. Додоновим; типи соціальної 

спрямованості за Б. Братусем; типи сенсожиттєвої спрямованості за І. Куагіною, 

В. Колюцкім. 

Показники конструктивності мотиваційної сфери. Проблема критерію 

конструктивності у характеристиці мотивації. Оптимум мотивації згідно з 

законом Єркса-Досона (продуктивність та складність завдання як 

характеристики мотивації; феномен «надмотивації»). Ознаки мотиваційної 

кризи. Характеристика резигнації за М. Фалером. Критерії конструктивності 

мотивації: 1) постановка реалістичний цілей (інтерпретація ідеї А. Адлера); 2) 

співвідношення внутрішньо- та зовнішньоорганізованої мотивації (за Є. 

Ільїним). Характеристика компонент внутрішньо- та зовнішньоорганізованої 

мотивації; 3) сформованість інтернально-об’єктної мотиваційної стратегії (за О. 

Єлісеєвим. Характеристика мотиваційний стратегій за О. Єлісеєвим; 4) наявність 

резервної мотивації (за А Файзулаєвим). Характеристика складових резервної 

мотивації; 5) особливості долання мотиваційної кризи (за О. Штепа). 

Характеристика мотиваційного здоров’я особистості. Характеристика 

самодетермінації за Д. Леотьєвим. «Чуття потоку» та життєстійкість як 

феномени конструктивної мотивації. Характеристики оптимального, 

ефективного, конструктивного мотивування особистості. 

Рекомендована література: 

1. Занюк С. С. Психологія мотивації [навч. посібн.]. – К.: Либідь, 2002. 

2. Копець Л. В. Психологія особистості [навч. посібн.]. – К.: Вид. Дім «Києво- 

Могилянська академія», 2007. 

3. Максименко С. Д. Онтогенез особистості // Практична психологія та 

соціальна робота . – №9. – 2006. – С.1-10. 

4. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца «Портрет цінностей» 

українською мовою // Практична психологія та соціальна робота. – №1. – 

2013. – С.12-28. 
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5. Штепа О. С. Дефініція внутрішньоорганізованої мотивації // Актуальні 

проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології Г. С. 

Костюка. – Київ, 2011. – Том 11. Психологія особистості. Психологічна 

допомога особистості. – Вип. 5. – С. 595-602. 

Штепа О. С. Мотиваційне здоров’я особистості // Практична психологія та 

соціальна робота. – №8. – 2012. – С.1-4. 

6. Штепа О. С. Особливості резервної мотивації // Проблеми сучасної 

психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома Кам’янець-Подільського, 

2013. – С.758-768. 

7. Штепа О. С. Цілепокладання // У кн.: Самоменеджмент 

(самоорганізування особистості) : навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – С.121-156. 

8. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

9. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

10. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

Змістовий модуль 2. Особливості мотивації навчання 

Тема 4. Теорії мотивації навчання 

Особливості   мотивації   поведінки   та   мотивації   до   навчання.   Теорія 

«особистого впливу» Е. Десі; чинники підвищення й зниження чуття особистого 

впливу, характеристика «людини-джерела» та «людини-пішака». Активаційна 

концепція Д. Фіске та С. Мадді: зв’язок фактичної та звичної активації, типи 

особистості за критеріями звичної активації й екстер- інтернальності. Концепція 

учбових мотиваційних стратегій Б. Сосновського: мотиваційні особливості 

особистості за критеріями екстер- інтернальності та суб’єктності/об’єктивації. 

Теорія соціального научіння Дж. Роттера: характеристики ситуації, трактування 

поведінкового потенціалу (головні «техніки існування», головні потреби 

особистості). характеристики генералізованого очікування (типи локусу 

контролю). Концепція локусу каузальності В. Вайнера. Соціально-когнітивна 

теорія А. Бандури: чинники самоефективності та шляхи научіння. Концепція 

«схем пояснення» А. Маркової. Теорія «навчання на власному досвіді» Д. 

Джонсона. Мотиваційні ефекти «Пігмаліона», Лісснер, Б. Зейгарнік, 

прокрастинації, «чуття потоку» М. Чіксенміхайї, «автономізації мотиву» Г. 

Оллпорта. 

http://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
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Рекомендована література: 

1. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінгу міжособистісного 

спілкування [пер. з англ. В. Хомика]. – К. Вид. Дім «КМ Академія», 2003. 

– С. 30-31. 

2. Занюк С. С. Залежність рівня досягнень від сили мотивації // У кн.: Занюк 

С. С. Психологія мотивації [навч. посібн.]. – К.: Либідь, 2002. – С.223-235. 

3. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

4. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

5. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

6. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

 

Тема 5. Мотивування до навчання та мотивація учіння 

Алгоритм психологічного територизму за Є. Сидоренко. Стратегії 

мотивування – психологічна, педагогічна, управлінська, модель коучингу. 

Стратегії мотивування у напрямі коучингу: концепція М. Ландсберга 

(делегування, стимулювання, скерування, інструктаж). Типи мотиваційних 

конфліктів за Х. Хекхаузеном. 5-крокова модель роботи з мотиваційними 

конфліктами В. Климчука (характеристика «мотиваційної теми», рівень 

мотиваційної теми: актуальний конфлікт, внутрішній конфлікт, базовий 

конфлікт). Модель SKORE (симптоми-причини-результати-ресурси-ефекти) 

Ділтса-Епштейна за Ф. Майленовою. Психологічна стратегія мотивування 

особистості. 

Рекомендована література: 

1. Климчук В. О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної 

допомоги // Практична психологія та соціальна робота. – №8. – 2013. – 

С.17-21. 

2. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська 

академія”, 2007. 

3. М’ясоїд П. А. Загальна психологія [навч. посіб]. – К.: Вища шк., 2006. 

4. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу:соціально- 

психологічний вимір : монографія. – К. : Міленіум, 2017. 

5. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : 

Імекс-ЛТД. 

6. Штепа О. Особливості загальної компетентності та її діагностика. 

Практична психологія та соціальна робота. – №10. – 2011. – С.39–49. 

7. Штепа О. С. Психологічна стратегія мотивування особистості // Проблеми 

сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського 

http://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf


14 
 

 

національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. 

– Вип. 17. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 763-772. 

8. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 

2011. 

https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&s 

ource=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false 

9. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: 

теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. 

https://www.academia.edu/7384758 

10. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної 

психології мотивації. Монографія. 2015. 

http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf 

11.Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003. 

12.Shtepa O. Characteristics and principles of the conception of resource-oriented 

teaching. Journal of Education, Culture and Society. – 2015. – №2. – p.151-160. 

 
 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Тест 1. Вивчення мотивів навчальної діяльності (за А. Рєаном) 

 
Література: Психология подростка. Полное руководство / под. ред. А. А. Реана. 

– СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 399. 
 

Інструкція: проранжуйте запропоновані мотиви навчання від найбільш 

значущого (N 1) до найменш важливого. Одним рангом можна позначитти 

тільки один мотив. 

1. Стати висококваліфікованим спеціалістом. 

2. Отримати диплом. 

3. Успішно продовжити навчання (у наступних класах, на наступних курсах, у 

новому навальному закладі). 

4. Успішно вчитись, здавати іспити на добе і відмінно. 

5. Постійно отримувати стипендію (матеріальне заохочення від батьків). 

6. Набути глибоких і міцних знань. 

7. Бути завжди готовим до наступних занять (уроків). 

http://www.academia.edu/7384758
http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
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8. Не запускати предмети навчального циклу. 

9. Не відставати від одногрупників (однокласників). 

10. Забезпечитти успішність майбутньої професійної діяльності. 

11. Виконувати завдання викладача (вчителя). 

12. Досягти поваги викладачів (вчителів). 

13. Бути прикладом для однокурсників (однокласників). 

14. Отримати схвалення від батьків та навколишніх. 

15. Уникнути осуду та покарання за погане навчання. 

 
Опрацювання результатів 

Перші три мотиви інтерпребуються як такі, що домінують у начанні учня 

(студента), останні два – як найменш значущі. 

 

Тест 2. Методика визначення мотивації успіху і страху неуспіху (А. Рєан) 

 
Література: Реан А. А. Психология и психодиагностика личности. Теория, 

методы, исследования, практикум. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – С.11 – 

13. 

Інструкція: на запропоновані запитання дайте відповідь “так” або “ні” 

1. Включаючись у роботу, сподіваюсь на успіх 

2. Особливої активності не виявляю 

3. Схильний до ініціативності 

4. При можливості уникаю виконувати відповідальні завдання 

5. При зустрічі з труднощами не відступаю, а шукаю шляхи їхнього подолання 

6. Часто обираю крайнощі: або дуже легкі, або дуже складні завдання 

7. Продуктивність діяльності більшою мірою залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від наявності зовнішнього контролю 

8. Пригадуючи свої успіхи і неуспіхи, схильний думати, що неуспіхів було все ж 

більше 

9. Схильний виявляти наполегливість у досягненні мети 

10. Коли час обмежений, а завдання досить складне, мої результати, як правило, 

невисокі 
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11. Планую своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу 

12. Не дуже наполегливий у реалізації цілі, якщо відсутній зовнішній контроль 

13.Мій ризик, як правило, є продуманим кроком 

14. Якщо при виконанні завданя виникають труднощі, виникає бажання припинити 

роботу 

15. Волію ставити перед собою реалістичні завдання 

16. При аналізі власної діяльності приходжу до висновку, що успіхи переважають 

невдачі 

17. В полі мого зору лише найближчі плани 

18. Обмеження у часі мобілізує мене, навіть якщо завдання є складним 

19.Невдачі не можуть змусити мене відмовитись від поставленої мети 

20.Якщо я сам обрав собі завдання, то його привабливість лише зростає за 

наявності труднощів 

Опрацювання результатів 

За кожну відповідність до ключа – 1 бал, далі бали сумуються. 

“так” – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 

“ні” – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 

Результати: 

 
1 – 7 балів – мотивація уникання неуспіху 

8 – 10 балів – тенденція до мотивації уникання неуспіху 

11 – 13 балів – тенденція до мотивації досягнення успіху 

14 – 20 балів – мотивація досягнення успіху. 

 
Тест 3. Опитувальник мотиваційних джерел (Джон Е. Барбуто, Річард В. Сколл) 

 
Літеатура: Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. – СПб.: Речь, 2000. – 

с.221 – 227, 230 – 232. 

Інструкція: на кожне з запропонованих тверджень дайте відповідь “так”, якщо 

ви з ним згідні, і “ні”, якщо не згідні 
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1. Я люблю робити лише те, що приносить мені задоволення 

2. Об’єм моїх зусиль у процесі роботи визначається вимогами цієї роботи 

3. Для мене важливо, щоб інші схвалювали мою поведінку 

4. Мої рішення зазвичай відображають ті високі стандарти, які я сам для себе 

встановив 

5. Я б не став працювати у компанії, якби не був згіднгий з її цілями 

6. Якщо мені не подобається робити те, що потрібно виконувати на роботі, я 

кидаю цю роботу 

7. Кожна година роботи має оплачуватись 

8. Я часто приймаю рішення на основі того, що подумають інші 

9. Для мене важливо працювати у такій компанії (організації), яка дозволяла б 

мені використовувати мої здібності і досвід 

10. Я повинен повірити в ідею, перш ніж почати працювати над її втіленням 

11.Я часто відкладаю роботу, якщо можна зайнятись чимось більш цікавим 

12.Я працював би більш інтенсивно, якби був впевнений, що отримаю більш 

високу плату за мої зусилля 

13. Я наполегливо працюю над завданням, якщо його виконання пов’язане з 

суспільним визнанням 

14. Я намагаюсь досягати того, щоб мої рішення були відповідними до моїх 

особистих стандартів поведінки 

15. Доки я не повірю в ідею, я не можу працювати по-справжньому наполегливо 

16.Коли я вибираю роботу, то зупиняюсь на тій, яка видається мені найбільш 

цікавою 

17. Мій улюблений день на роботі – день зарплати 

18. Якщо я вибираю роботу, то шукаю таку, успіх у якій принесе мені визнання 

19.Я вважаю себе людиною, яка сама себе мотивує 

20. Коли я вибираю організацію, то шукаю таку, яка підтримувала б мої 

переконання та цінності 

21. Я проводжу свій час з тими людьми, з якими мені найцікавіше 

22. Коли я вибираю роботу, то зупиняю свій вибір на тій, де більше платять 
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23. Ті люди, у кого більше друзів, живуть більш повним життям 

24. Мені подобається робити речі, яки дають відчуття особистого досягнення 

25.Для того, щоб я міг наполегливо працювати, цілі організації повинні співпадати 

з моїми цінностями 

26. Якщо вибирати між двома роботими, то критерієм для мене буде: “А яка з них 

цікавіше?” 

27. Треба завжди тримати очі та вуха відкритими для вловлюваня інформації про 

кращі місця роботи 

28. Я докладаю максимальних зусиль у роботі, якщо мені відомо, що це буде 

помічено найбільш впливовими людьми в організації 

29. Мені необхідно знати, що своїми уміннями і цінностями я роблю внесок в успіх 

організації 

30. Якщо я поділяю цілі організації, то немає значення, чи саме я досяг успіху 

Обрахування даних. 

За кожну відповідь “так” відповідно до шкали за ключем нараховується 1 бал, 

за кожною шкалою підрахувати загальну суму балів. Максимальна сума балів 

за шкалою – 6 балів. 

5 – 6 балів – дане джерело мотивації є домінуючим 

2 – 4 бали – середній рівень яскравості вияву мотиваційного джерела 

0 – 1 бали – дане мотиваційне джерело не є характерним. 

Шкала1. Цільова мотивація (важливим є результат діяльності) – 1, 6, 11, 16, 21, 

26 
 

Шкала 2. Парацільова мотивація (важливим є сам процес діяльності) – 2, 7, 12, 

17, 22, 27 
 

Шкала 3. Конформістська мотивація (індивідуальне Я розуміється з соціальних 

ролей) – 3, 8, 13, 18, 23, 28 

Шкала 4. Мотивація долання виклику (складність завданя або перешкоди 

виконанню завдланя є активуючими факторами) – 4, 9, 14, 19, 24, 29 
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Шкала 5. Моральна мотивація (засвоюються ті види поведінки, що є 

конгруентними до власної системи цінностей) – 5, 10, 15, 20, 25, 30. 

 
Тест 4. Мотиваційні цінності (Ш. Шварц) 

 
Література: Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения цеенностей 

личности: концепция и методическое руководство. – СПб.: Речь, 2004. – С. 26 – 

32. 

Інструкція: зазначте у балах рівень притаманності вам кожної цінності, так що 

–1 – не входить в систему моїх цінностей, 0 – незамислювався, від 1 до 7 – 

рівень важливості цінності у моєму світогляді. 

 

1 РІВНІСТЬ (рівні можливості для всіх) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

2 ВНУТРІШНЯ ГАРМОНІЯ (бути у згоді з 

самим з собою) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

3 ВЛАДА (контроль над іншими, 

верховенство) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

4 ЗАДОВОЛЕННЯ (вдоволення бажань) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

5 СВОБОДА (свобода думки та дії) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

6 ДУХОВНЕ ЖИТТЯ (акцент на духовних, а 

не матеріальних речах) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

7 ПОЧУТТЯ ПРИНАЛЕЖНОСТІ (відчуття, 

що я не байдужий іншим) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 СУСПІЛЬНИЙ ПОРЯДОК (стабільність в 

суспільстві) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

9 ЗАХОПЛЮЮЧЕ ЖИТТЯ (життя, сповнене 

яскравих вражень) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

10 НАЯВНІСТЬ СЕНСУ В ЖИТТІ (мета 

життя) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

11 ЧЕМНІСТЬ (вихованість, хороші манери) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 
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12 БАГАТСТВО (матеріальна забезпеченість, 

гроші) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

13 БЕЗПЕКА НАЦІЇ (захист власної країни від 

ворогів) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

14 САМОПОВАГА (переконання в цінності 

власної особистості) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

15 ВДЯЧНІСТЬ (прагнення не залишатися у 

боргу) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

16 ТВОРЧІСТЬ (неповторність, багата уява) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

17 МИР НА ЗЕМЛІ (відсутність воєн та 

конфліктів) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

18 ПОВАГА ДО ТРАДИЦІЙ (збереження 

освячених часом звичаїв) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

19 ЗРІЛА ЛЮБОВ (глибока емоційна та 

духовна близькість) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

20 САМОДИСЦИПЛІНА (самообмеження, 

протистояння спокусам) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

21 ПРИВАТНІСТЬ (право на особисте життя) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

22 БЕЗПЕКА СІМ’Ї (безпека тих, кого 

любимо) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

23 СУСПІЛЬНЕ ВИЗНАННЯ (повага і 

схвалення інших людей) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

24 ЄДНАННЯ З ПРИРОДОЮ (гармонія з 

природою) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

25 РІЗНОМАНІТНЕ ЖИТТЯ (повне новизни, 

змін, випробувань) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

26 МУДРІСТЬ (зріле розуміння життя) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

27 АВТОРИТЕТ (право керувати та віддавати 

розпорядження) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 
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28 СПРАВЖНЯ ДРУЖБА (близькі друзі, на 

яких можна покластися) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

29 СВІТ ПРЕКРАСНОГО (краса природи та 

мистецтва) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

30 СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 

(виправлення несправедливості, турбота про 

слабих) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

31 БУТИ НЕЗАЛЕЖНИМ (самостійним, 

покладатися на себе) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

32 БУТИ ПОМІРКОВАНИМ (уникати 

крайнощів в почуттях і вчинках) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

33 БУТИ ВІДДАНИМ (вірним своїм друзям, 

колективу) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

34 БУТИ АМБІТНИМ (цілеспрямованим, 

старанно працювати) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

35 БУТИ ТЕРПИМИМ (неупереджено 

ставитися до різних ідей і переконань) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

36 БУТИ СКРОМНИМ (не привертати до себе 

увагу, применшувати свої достоїнства) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

37 БУТИ БЕЗРОЗСУДНО СМІЛИВИМ 

(шукати пригод, ризикувати) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

38 ОХОРОНЯТИ НАВКОЛИШНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ (оберігати природу) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

39 БУТИ ВПЛИВОВИМ (мати вплив на людей 

і хід подій) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

39 БУТИ ВПЛИВОВИМ (мати вплив на людей 

і хід подій) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

40 ШАНУВАТИ БАТЬКІВ ТА СТАРШИХ 

(виявляти повагу) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 
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41 САМОМУ ВИЗНАЧАТИ ВЛАСНІ ЦІЛІ 

(самостійно робити вибір) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

42 БУТИ ЗДОРОВИМ (не страждати 

фізичними чи душевними ахворюваннями) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

43 БУТИ ВПРАВНИМ (компетентним, 

ефективним, досягати результату) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

44 ПРИЙМАТИ ЯК НАЛЕЖНЕ СВОЮ 

ДОЛЮ (підкорятися життєвим обставинам) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

45 БУТИ ЧЕСНИМ (правдивим, щирим) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

46 ОБЕРІГАТИ ВЛАСНУ РЕПУТАЦІЮ В 

СУСПІЛЬСТВІ (дорожити своїм добрим 

ім’ям) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

47 МАТИ ПОЧУТТЯ ОБОВ’ЯЗКУ 

(виконувати свої обов’язки, зобов’язання) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

48 БУТИ РОЗУМНИМ (логічним, мислячим) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

49 ДОПОМАГАТИ ІНШИМ (діяти на благо 

інших) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

50 ОТРИМУВАТИ НАСОЛОДУ ВІД ЖИТТЯ 

(насолоджуватися їжею, сексом, розвагами) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

51 БУТИ НАБОЖНИМ (дотримуватися 

релігійної віри та переконань) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

52 БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ (надійним, 

заслуговувати на довіру) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

53 БУТИ ДОПИТЛИВИМ (всім цікавитися, 

все досліджувати) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

54 БУТИ ВЕЛИКОДУШНИМ (готовим 

прощати навколишніх) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

55 БУТИ УСПІШНИМ (досягати своїх цілей) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

56 БУТИ ОХАЙНИМ (акуратним, чепурним) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 



23 
 

 

57 ПОТУРАТИ СВОЇМ БАЖАННЯМ (робити 

собі приємне) 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Опрацювання результатів 

Додати бали за кожною цінністю відповідно до ключа. 

Для визначення домінуючих цінностей перевести бали у стени. 
 

Назва групи 

цінностей 

 
№№ тверджень 

Максимальна 

кількість 

балів 

Загальний 

результат 

Конформізм 11, 20, 40, 47 28  

Традиція 18, 32, 36, 44, 51 35  

Доброзичливість 33, 45, 49, 52, 54 35  

Універсалізм 1, 17, 24, 26, 29, 30, 35, 38 56  

Самостійність 5, 16, 31, 41, 53 35  

Стимуляція 9, 25, 37 21  

Гедонізм 4, 50, 57 21  

Досягнення 34, 39, 43, 55 28  

Влада 3, 12, 27, 46 28  

Безпека 8, 13,1 5, 22, 56 35  

Переведення у стени 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-2 3-4 5-6 7-8 9-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 

0-3 4-6 7-8 9-11 13-14 15-17 18-20 21-22 23-25 26-28 

0-4 5-7 8-11 12-14 15-18 19-21 22-25 26-28 29-32 33-35 

0-6 7-11 12-17 18-22 23-28 29-34 35-39 40-45 46-50 51-56 

 

Тест 5. Методика дослідження складових мотиваційної сфери (В. К. Гербачевський) 

Література: Малышев К. Психология управления. – М.: ПЕР СЭ, 2000. – С. 94 – 97. 

Інструкція: у балах від 1 до 7 зазначне, на скільки ви згідні з такими тверженнями 

1) я працюю на межі своїх сил 

2) я не відчуваю, що повинен прагнути якомога кращого результату 
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3) розпочинаючи справу, мені цікаво, що вийде 

4) волію обирати складні завданя 

5) мене цікавить, чи є мої результати кращими за результати навколишніх 

6) оминаю ситуацій, що можу завдати прикрощів 

7) чим кращим є мій результат, тим більшим є бажання його перевершити 

8) я виявляю достатньо старанності 

9) завдання сприймаю з цікавістю 

10) волію сам ставити перед собою завдання 

11) я схильний турбуватись щодо результативності моєї роботи 

12) відчуваю прилив сил 

13) прагну більш складних цілей 

14) небайдужий до своїх результатів 

15) чим більше працюю, тим цікавіше стає 

16) першої миті схильний сприймати завдання як нелегкі 

17) чим важчою є ціль, тим більшим є бажання її досягнути 

18) відчуваю, що можу подолати усі труднощі на шліху до мети 

19) я небайдужий до порівняння власних результатів з рівнем інших 

20) схильний захоплюватись роботою над завданням 

21) хочу уникнути низького результату 

22) чуюся незалежним 

23) майже завжди працюю у повну силу 

24) мене цікавлять межі моїх можливостей 

25) хочу, щоб мій результат виявився одним з найкращих 

26) відчуваю достатньо сил, щоб подолати труднощі 

27) часто думаю, що завдання не з легких 

28) у мене виникає більший інтерес до завдання, якщо його треба виконувати 

у групі 

29) я дуже задоволений, коли є членом групи, яка працює над завданням 

30) чим більше працюєш з іншими людьми, тим цікавіше стає робота 
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Опрацювання результатів: додати бали згідно з номерами тверджень 

1. Внутішній мотив 9, 15, 20 

2. Пізнавальний мотив 3, 14, 24 

3. Мотив уникання 6, 11, 21 

4. Змагальний мотив 5, 19, 25 

5. Мотив самоповаги 7, 13, 17 

6. Складність завдання 4, 16, 27 

7. Вольове зусилля 1, 8, 23 

8. Оцінка свого потенціалу 12, 18, 26 

9. Ініціативність 2, 10, 22 

10. Зовнішній мотив 28, 29, 30 

 
 

Тест 6. Шкала самооцінки рівння саамоменеджменту (Штепа О.) 

Література: Штепа О. С. Складові процесу самоменеджменту та діагностика 

його рівня // Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових 

праць. Частина І. – Херсон, ПП Вишемирський В. С., 2008. – С. 449 – 451. 

Інструкція: уявіть, що вам доручили виконати певне завдання. Як зазвичай ви 

ставитесь до процесу та результатів. Оцініть кожне твердження у балах від 0 до 

10. 

1. Сприймаю відведений на виконання завдання час, як достатній для його 

виконання 

2. За визначений час встигаю повністю завершити завдання, над яким працював 

3. Результат виконання завдання є творчим 

4. Результат виконаного завдання сприймаю як корисний для себе 

5. Результати виконаного завдання можуть бути корисними для інших 

6. Сприймаю завдання як таке, що має сенс 

7. Сприймаю процес виконання завдання як цікавий 

8. Позитивно ставлюсь до себе у зв’язку з результатами виконаного завдання 

9. Результати виконаного завдання є перспективними 

10. Для виконання завдання були доцільно залучені додаткові засоби опрацювання 
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Опррацювання результатів: пірахувати загальну суму балів та визначити рівень 

самоменеджменту. 

0 – 56 балів – критичний рівень самоменеджменту, 

57 – 83 – середній рівень самоменеджменту, 

84 – 95 – високий рівень самоменеджменту, 

96 – 100 – псевдовисокий рівень самоменеджменту. 

 
 

Тест 7. Внутрішня мотивація (Штепа О.) 

Інструкція: на кожне з тверджень дайте відповідь “так”, якщо Ви з ним згідні, і “ні”, 

якщо не згідні. 

1. Мене б зацікавила можливість розширення свого світогляду та інтелектуального 

розвитку 

2. Я знаю, що за будь-яких обставин, зроблю усе правильно 

3. Я краще виконую завдання, коли переконаний, що навколишні поважають мої 

здібності і досвід 

4. Моє життя уявляється мені вкрай безсенсовним і безцільним 

5. Найрозумніше, що може зробити людина у своєму житті – це підкоритись 

власній долі 

6. Я б не став працювати з людьми, з якими маю різні погляди на життєві цінності 

7. Я намагаюсь творчо підходити до розв’язання життєвих проблем 

8. Я добре знаюся на своїй справі, але коли мене критикують, волію промовчати 

9. У моєму житті не вистачає динамічності і різноманітності 

10. В першу чергу, поставлене переді мною завдання має мене зацікавити 

11. Мені подобається займатись справою, яка потребує повної віддачі 

12. Коли починаю справу, налаштований на успіх 

13. Не бачу сенсу критикувати чи виправляти інших, адже результат від цього не 

зміниться 

14. Якщо хтось чинить мені опір, я завжди знайду спосіб, щоб досягти свого 

15. Життя видається мені завжди хвилюючим і захоплюючим 
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16. Кожен день здається мені завжди новим і несхожим на інші 

17. Результати виконаного мною завдання є перспективними 

18. Я можу покластись на своє вміння знайти вихід з будь-якої ситуації 

19. Доки я не повірю в ідею, я не можу працювати по-справжньому наполегливо 

20. Мої життєві погляди є цілком визначеними 

21. Я можу створити собі позитивний настрій 

22. Я легко можу відкинути негативні емоції, коли перш за все необхідно діяти 

23. Якщо наша команда має єдині цінності, то немає значення, чи саме я досягну 

успіху 

24. Якби у мене була можливість самостійно приймати рішення, я б не поспішав нею 

скористатися 

25. У важливих рішеннях я дотримуюсь власних принципів 

26. Якби мені сьогодні довелось підводити підсумки свого життя, я б сказав, що воно 

не мало сенсу 

27. Я можу сказати, що в цілому я контролюю власну долю 

28. Мені подобається робити речі, які дають чуття особистого досягнення 

29. Моїм мріям і планам не вистачає реалістичності 

30. Для мене важливо зрозуміти, що виконання завдання має сенс 

31. Нажаль, якщо я і сказав щось, це не означає, що саме так я і чинитиму 

32. Моє життя склалось зовсім не так, як я мріяв 

33. Я можу знайти у собі сили раз у раз долати перешкоди на своєму шляху 

34. Мені легко вдається налаштувати себе на спокій та зосередженість 

35. Для кращого виконання завдання вмію знайти і задіяти додаткові засоби 

36. Спокійніше, коли з усіма погоджуюсь 

37. Не обов’язково прагнути до самостійності у судженнях та вчинках 

38. Під час дискусій я не висловлюю власну точку зору, тому що вона все одно 

нікого не цікавить 

39. Я краще працюю, якщо мета завдання є відповідною до моїх цінностей 

40. Мені необхідно знати, що своїми уміннями і переконаннями я роблю внесок в 

загальний успіх команди 
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41. При досягненні мети мені легко дотримуватися своїх намірів 

42. Коли необхідно, я можу бути спокійним і зосередженим, щоб діяти відповідно 

до вимог життя 

43. Я не схильний прагнути до нового і невідомого 

44. Часом я пишаюсь собою 
 

Шкали №№ тверджень 

1. Чуття самоефективності 2 +,11+, 12+, 14+, 17+, 18+,21+, 41+, 27+, 44+ 

2. Самоменеджмент та 

самопослідовність 
5-, 17+, 24-, 27+, 29-, 30+, 31-, 35+, 37-, 44+ 

3. Інтерес до діяльності та 

потреба у самовираженні 
1+, 10+, 11+, 15+, 17+, 24-, 28+, 37-, 40+, 43- 

4. Автономна 

спрямованість та 

самостійність 

формулювання мети 

 

 
3+, 6+, 19+, 23+, 25+, 28+, 33+, 39+, 40+, 41+ 

5. Сенсовність життя 4-, 9-, 13-, 15+, 16+, 19+, 20+, 26-, 30+, 32- 

6. Рівень резигнації 

(демотивованості) 
5+, 8+, 9+, 13+, 24+, 26+, 32+, 36+, 38+, 43+ 

7. Загальний рівень 

внутрішньої мотивації 
∑(пп.1 – 6)–п.7 

 
Тест 8. Смисложиттєві орієнтації (Д. Лєонтьєв) 

Література: Слотина Т. В. Психология личности. – СПб.: Питер, 2008. – С. 252 – 

255. 

Інструкція: вам будуть запропоновані пари протилежних суджень. Вам 

потрібно з двох тверджень кожної пари вибрати одне, яке, на вашу думку, 

більше відповідає дійсності. Для цього слід відмітити необхідну цифру – 1, 2 

або 3, залежно від того, наскільки ви впевнені у виборі, 0 ставити у випадку, 

коли обидва твердження є однаково вірними. 
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Зазвичай мені дуже сумно - 3 -2 -1 0 1 2 3 

Зазавичай я сповнений 

енергії 

 Життя видається мені 

завжди хвилюючим і 

захоплюючим 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Життя видається мені 

досить спокійним і 

рутинним 

 У житті в мене немає ясних 

цілей та намірів 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

В житті я маю досить ясні 

цілі й наміри 

 Моє життя уявляється мені 

вкрай безсенсовним і 

безцільним 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Моє життя уявляється 

мені цілком осмисленим 

та цілеспрямованим 

 Кожен день здається мені 

завжди новим і несхожим 

на інші 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Кожен день здається мені 

абсолютно схожим на 

інші 

 Коли я вийду на пенсію, я 

займусь цікавими справами, 

якими завжди мріяв 

зайнятись 

 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Коли я піду на пенсію, 

намагатимусь не 

обтяжуватии себе 

жодними турботами 

 Моє життя склалось саме 

так, як я мріяв 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Моє життя склалось 

зовсім не так, як я мріяв 

 Я не досяг успіхів у 

здійсненні своїх життєвих 

планів 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Я здійснив багато з того, 

що було мною 

заплановано у житті 

 Моє життя спустошене і 

нецікаве 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Моє життя сповнене 

цікавими справами 

 

 
 

0 

Якби мені сьогодні 

довелось підводоти 

підсумки свого життя, я б 

сказав, що воно було цілком 

осмисленим 

 

 
 

- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Якби мені сьогодні 

довелось підводоти 

підсумки свого життя, я б 

сказав, що воно не мало 

сенсу 
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1 

Якби я міг вибирати, я б 

побудував своє життя 

зовсім інакше 

 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Якби я міг вибирати, то 

прожив би своє життя ще 

раз так само, як 

проживаю тепер 

 

 
 

2 

Коли я дивлюсь на 

навколишній світ, він часто 

повергає мене у 

розгубленість та неспокій 

 

 
 

- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Коли я дивлюсь на 

навколишній світ, він 

зовсім не викликає у мене 

розгубленості та 

неспокою 

3 Я дуже обов’язкова людина - 3 -2 -1 0 1 2 3 
Я людина зовсім не 

обов’язкова 

 Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій 

життєвий вибір за власним 

бажанням 

 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Я вважаю, що людина 

позбавлена можливості 

вибирати через вплив 

вроджених якостей 

 
5 

Я впевнено можу назвати 

себе цілеспрямованою 

людиною 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою 

людиною 

 
6 

У житті я ще не знайшов 

свого покликання та не бачу 

ясних цілей 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

У житті я з найшов свооє 

покликання й маю цілі 

7 
Мої життєві погляди ще є 

невизначеними 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Мої життєві погляди є 

цілком визначеними 

 
8 

Вважаю, що мені вдалось 

знайти покликання й цікаві 

цілі у житті 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Я навряд чи здатний 

знайти своє покликання й 

цікаві цілі у житті 

 
9 

Моє життя у моїх руках, і я 

сам керую ним 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Моє життя непідвладне 

мені, і воно скеровується 

зовнішніми подіями 
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0 

 
Мої повсякденні справи 

приносять мені задоволення 

 

 
- 3 -2 -1 0 1 2 3 

Мої повсякденні справи 

приносять мені суцільні 

неприємності й 

переживання 

 

Обробка результатів СЖО 
 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Шкали, що сходять 2, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20 
 

 
 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 6 5 4 3 2 1 

Субшкали 

1. Цілі в житті – 3, 4, 10, 16, 17, 18 

2. Процес життя – 1, 2, 4, 5, 7, 9 

3. Результативність життя – 8, 9, 10, 12, 20 

4. Локус контролю-Я – 1, 15, 16, 19 

5. Локус контролю життя – 7, 10, 11, 14, 18, 19. 
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ОСНОВНІ ПИТАНЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Компоненти активації 

Складові мотиваційної сфери 

Класифікації потреб 

Класифікації та види мотивів 

Характеристика цілей 

Аналіз цінностей 

Характеристика мотиваційної системи 

Теорії мотивації психоаналітичного напряму 

Теорії мотивації біхевіористичного напряму 

Теорії мотивації гуманістично-екзистенціального напряму 

Класифікації спрямованості особистості 

Спрямованість як життєва позиція особистості 

Аналіз теорій мотивації до навчання 

Характеристика компетентності особи 

Характеристика компетенцій 

Мотивування у структурі публічного виступу 

Характеристика психологічного територизму 

Стратегії мотивування у напрямі коучингу 

Мотиваційні ефекти 

Характеристика цілепокладання та формулювання цілі 

Характеристика мотиваційного оптимуму 

Характеристика типів розуміння 

Характеристика рефлексивності особистості 

 
 

Рівень знань та умінь з спецкурсу оцінюється відповідно до 

загальнофакультетської системи. 

Загальнофакультетська трирівнева система оцінювання знань студентів 
 

Оцінка 
Бали Рівень 

5 
90 – 100 A (відмінно) 

81 – 89 B (дуже добре) 

4 
71 – 80 C (добре) 

61 – 70 D (задовільно) 

3 51 – 60 E (достатньо) 

2 
25 – 50 FX (незадовільно) 

0 – 24 F (не зараховано) 

Оцінка знань студента з спецкурсу складається з суми балів, отриманих 

ним протягом семестру. 
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