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І. І. Савіцкая 
ПСІХОЛАГА-ПЕДАГАГІЧНЫЯ АСПЕКТЫ 

ПРАФЕСІЙНАЙ МАТЫВАЦЫІ СТУДЭНТАЎ-ФІЛОЛАГАЎ 
1. Усведамленне студэнтам сябе як будучага спецыяліста з’яўляецца 

адной з умоў прафесіяналізацыі яго асобы, фарміравання прафесійна 
значных якасцей, адказнага стаўлення да будучай дзейнасці. Псіхолага-
педагагічнымі ўмовамі фарміравання гэтых якасцяў з’яўляюцца: 
“узмацненне прафесійнай матывацыі; наяўнасць сучаснай мадэлі прафесіі 
ў свядомасці студэнта; унутранае прыняцце патрабаванняў прафесіі; 
адэкватная самаацэнка сваіх асобасных якасцяў, магчымасцей, 
здольнасцей, станоўчае стаўленне да сябе як да суб’екта – будучага 
прафесіянала; авалодванне вербальнымі і невербальнымі сродкамі зносін; 
назапашванне вопыту выканання прафесійных задач” [Дьяченко, 
Кандыбович 2001, с. 297]. 

Як бачым, адной з асноўных умоў фарміравання і станаўлення 
прафесійнай самасвядомасці з’яўляецца ўмова развітай прафесійнай 
матывацыі ў матывацыйнай структуры асобы студэнта. Да матывацыйнай 
сферы асобы адносіцца сістэма першасных крыніц актыўнасці асобы – 
патрэб – і другасных маральна-псіхалагічных утварэнняў, якія развіваюцца 
ў працэсе станаўлення асобы, – матываў, установак, каштоўнасцяў, 
інтарэсаў, ідэалаў, накіраванасці і інш. [Кулагин 1984, с. 167]. Матывы 
чалавека з’яўляюцца найбольш дынамічным бокам яго асобы, залежаць ад 
мэтаў дзейнасці, сітуацыі, дамінуючых патрэб чалавека. Адна і тая ж 
патрэба можа праяўляцца праз розныя матывы, а адзін і той жа матыў – 
адлюстроўваць розныя патрэбы: “Падобна да таго, як мэты задавальнення 
патрэб могуць дасягацца розным шляхам, так і адзін і той жа матыў можа 
пабуджаць розныя віды дзейнасці” [Орлов, Творогова, Шкуркин 
1988, с. 12]. 

Можна ўказаць на некалькі груп матываў дзейнасці: 
1) Матывы, якія вызначаюцца асаблівасцямі самой асобы, яе 

палітычнымі, маральнымі і эстэтычнымі патрэбамі і ідэаламі, агульным 
стаўленнем да людзей, працы, напрыклад, пачуццё адказнасці. 

2) Матывы, якія спараджаюцца характарам сітуацыі, яе складанасцю, 
дынамічнасцю і г.д., напрыклад, усведамленне неабходнасці ініцыятыўных 
і смелых паводзін. 
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3) Матывы, якія ўзнікаюць пад уплывам патрабаванняў іншых людзей, 
задачы, напрыклад, разуменне грамадскай значнасці сумесных узгодненых 
дзеянняў [Дьяченко, Кандыбович 1976, с. 46-47]. 

Студэнцтву як своеасаблівай сацыяльнай групе ўласцівы свае 
сацыяльна-псіхалагічныя асаблівасці. Таму ў цяперашні час надаецца 
значная ўвага пытанням вывучэння матывацыі выбару прафесіі і вучэбнай 
дзейнасці студэнтаў ВНУ. Гэта звязана з тым, што пытанне матывацыі, па 
сутнасці, з’яўляецца пытаннем якасці вучэбнай дзейнасці, паспяховасці 
сацыяльнай адаптацыі студэнта да ўмоў навучання ў ВНУ, эфектыўнасці 
прафейнай падрыхтоўкі будучага спецыяліста. Фарміраванне прафесійнай 
матывацыі выступае як праблема выхавання сацыяльна-псіхалагічных 
установак, якія вызначаюць развіццё асобы студэнта ў плане яе 
падрыхтоўкі да прафесійнай дзейнасці. 

Матывы канкрэтнай дзейнасці паводле іх зместу можна падзяліць на 
сацыяльныя і асабістыя. Сацыяльныя матывы адлюстроўваюць, галоўным 
чынам, патрэбы і інтарэсы грамадства (усведамленне грамадскай значнасці 
сваёй працы, пачуццё адказнасці перад калектывам, грамадствам і інш.). 
Асабістыя матывы адлюстроўваюць пераважна асабістыя патрэбы і 
інтарэсы (жаданне падняць свой прэстыж у калектыве, набыць тую ці 
іншую рэч, пазнаваўчая цікавасць і інш.). Толькі адзінства сацыяльных і 
асабістых матываў можа забяспечыць устойлівыя станоўчыя адносіны да 
працы [Иващенко 1988, с. 107]. 

Пералічаныя матывы працоўнай дзейнасці рэалізуюцца ў канкрэтных 
прафесіях, у складаным, важным і часам працяглым матывацыйным 
працэсе выбару прафесіі. Свядомы выбар прафесіі адбываецца з 
арыентацыяй чалавека на яго сацыяльныя і маральныя каштоўнасці, такія, 
як грамадскі прэстыж (прафесія абіраецца ў залежнасці ад “моды” на 
пэўныя спецыяльнасці, іх прэстыжнасці, будучага матэрыяльнага 
дабрабыту) або цікавасць да прафесіі (выбар мае ідэалізаваны, 
рамантычны характар, навеяны мастацкай літаратурай, тэлебачаннем, а 
таксама сямейнымі працоўнымі традыцыямі – “працоўныя дынастыі”). 

2. Эмпірычнае даследаванне матывацыі прафесійнага выбару студэнтаў 
1 курса спецыяльнасці “Беларуская філалогія” філалагічнага факультэта 
БДУ праводзілася шляхам канстатуючага эксперымента. Выбарка склала 
45 чалавек – студэнты ва ўзросце 18-19 гадоў. Для дыягностыкі была 
выкарыстана методыка румынскага сацыёлага К. Замфір (у мадыфікацыі 
А. Рэана), У аснову методыкі пакладзена канцэпцыя трох складнікаў 
матывацыі: унутранай матывацыі (УМ), знешняй станоўчай матывацыі 
(ЗСМ) і знешняй адмоўнай матывацыі (ЗАМ). 

Унутраныя матывы, паводле К. Замфір, спараджаюцца самой 
працоўнай дзейнасцю: яе грамадскай карыснасцю, творчым 
задавальненнем ад працы, удзелу ў арганізацыі і кіраўніцтве, зносін з 
людзьмі. Унутраная матывацыя ўзнікае з патрэб самога чалавека, таму на 
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яе аснове чалавек працуе з задавальненнем, без якогасьці знешняга ціску. 
Знешняя ж матывацыя ўтрымлівае тыя матывы, якія знаходзяцца па-за 
межамі працы і самога працаўніка: заробак, боязь дакораў, імкненне да 
прэстыжу. Знешняя матывацыя падзяляецца на станоўчую і адмоўную Да 
станоўчай матывацыі адносяцца: матэрыяльнае стымуляванне, кар’ерны 
рост, адабрэнне калег, прэстыж і г.д. Адмоўная знешняя матывацыя – гэта 
пэўная сістэма пакаранняў, штрафаў, крытыка, асуджэнне і інш. Унутраная 
матывацыя з’яўляецца найбольш эфектыўнай ў аспекце прадукцыйнасці і 
задавальнення працай. Наступная паводле ступені станоўчага ўплыву – 
знешняя станоўчая матывацыя. Пры гэтым абодва тыпы знешняй 
матывацыі валодаюць меншай устойлівасцю ў параўнанні з унутранай 
матывацыяй пры шматразовым паўтарэнні. 

К. Замфір лічыць, што найбольш спрыяльным з’яўляюцца такія 
суадносіны паміж усімі відамі матывацыі, пры якіх асноўнае месца 
займаюць унутраныя матывы пры адначасовым выкарыстанні знешніх 
станоўчых матываў і адсутнасці (або мінімальнай прадстаўленасці) 
знешніх адмоўных матываў: ЗАМ > ЗСМ > УМ [Замфир 1983, с. 68–74]. 

Пры правядзенні даследавання студэнтам было прапанавана ацаніць 
матывы прафесійнай дзейнасці паводле іх значнасці для кожнага па 
пяцібальнай шкале (гл. Табліцу 1), у выніку чаго быў вызначаны 
матывацыйны комплекс асобы кожнага студэнта. Матывацыйны комплекс 
уяўляе сабой тып суадносін паміж сабой усіх трох відаў матывацыі: 
унутранай, знешняй станоўчай і знешняй адмоўнай матывацыі. 

Табліца 1 
 1 2 3 4 5 

Матыў 
у вельмі 
нязначнай 
ступені 

у 
нязначнай 
ступені 

у не вялікай, 
але і не 
малой 
ступені 

у вялікай 
ступені 

у вельмі 
вялікай 
ступені

1. Грашовы заробак      
2. Імкненне да кар’ернага росту      
3. Імкненне пазбегнуць крытыкі з 
боку кіраўніка або калег 

     

4. Імкненне пазбегнуць магчымых 
пакаранняў або непрыемнасцяў 

     

5. Патрэба ў дасягненні 
сацыяльнага прэстыжу і павагі з 
боку іншых 

     

6. Задавальненне ад самога 
працэсу і выніку работы 

     

7. Магчымасць найбольш поўнай 
самарэалізацыі менавіта ў 
дадзенай дзейнасці 
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Апрацоўка вынікаў даследавання заключалася ў падліку паказчыкаў 
унутранай матывацыі (УМ), знешняй станоўчай (ЗСМ) і знешняй адмоўнай 
(ЗАМ) матывацыі адпаведна з наступнымі ключамі: УМ = (ацэнка п. 6 + 
ацэнка п.7) : 2; УСМ = (ацэнка п.1 + ацэнка п.2 + ацэнка п. 5) : 3; ЗАМ = 
(ацэнка п.3 + ацэнка п.4) : 2. 

Паказчыкам выражанасці кожнага тыпу матывацыі з’явілася лічба, 
заключаная ў межах ад 1 да 5 (у тым ліку магчыма і дробавая лічба). 
Колькасны аналіз вынікаў і працэнтныя суадносіны кожнага віду 
матывацыі да колькасці студэнтаў прадстаўлены ў табліцы 2. 

Табліца 2 
 

Матывацыйныя комплексы Колькасць 
студэнтаў 

% 

1. УМ > ЗСМ > ЗАМ 18 40 
2. УМ < ЗСМ > ЗАМ 8 17,8 
3.. УМ > ЗСМ < ЗАМ 7 15,5 
4. УМ = ЗСМ > ЗАМ 4 8,9 
5. УМ > ЗСМ = ЗАМ 2 4,4 
6. УМ < ЗСМ = ЗАМ 2 4,4 
7. УМ = ЗСМ < ЗАМ 2 4,4 
8. УМ < ЗСМ < ЗАМ 1 2,2 
9. УМ = ЗСМ = ЗАМ 1 2,2 

Да найлепшых, аптымальных матывацыйных коплексаў адносяцца 
наступныя тыпы спалучэнняў: УМ > ЗСМ > ЗАМ (п. 1) і УМ = ЗСМ > 
ЗАМ (п. 5). Найгоршымі матывацыйнымі комплексамі з’яўляюцца тыпы 
спалучэнняў УМ < ЗСМ < ЗАМ (п. 8) і УМ < ЗСМ = ЗАМ (п. 7). Іншыя 
матывацыйныя комплексы, якія знаходзяцца паміж найлепшымі і 
найгоршымі комплексамі, можна назваць прамежкавымі з пункту 
гледжання іх эфектыўнасці. 

Асаблівай увагі заслугоўвае матывацыйны комплекс, указаны ў п. 9 – 
УМ = ЗСМ = ЗАМ (2,2 % – 1 анкета). Роўнасць паказчыкаў усіх тыпаў 
матывацыі можа тлумачыцца некалькімі фактарамі: 

1) студэнт недастаткова адказна паставіўся да запаўнення анкеты і 
абыякава запоўніў аднолькава ўсе графы табліцы; 

2) студэнт недастаткова матываваны на атрыманне філалагічнай 
адукацыі, працу па спецыяльнасці і таму не да канца вызначыўся ў сваіх 
жыццёвых прынцыпах, устаноўках; 

3) наадварот, студэнт надзвычай сур’ёзна і з вялікай доляй адказнасці 
ставіцца не толькі да вучэбнай дзейнасці і абранай спецыяльнасці, але і да 
далейшай працы ў будучым прафесійным калектыве. 

Сярэднія паказчыкі па кожным відзе матывацыі: УМ = 4,4; ЗСМ = 3,9; 
ЗАМ = 3,3. 

Аналіз вынікаў, атрыманых падчас канстатуючага эксперымента, 
дазволіў зрабіць наступныя вывады: 
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Паводле вынікаў даследавання ў 48,9 % (сума паказчыкаў п. 1 і п. 5) 
апытаных першакурснікаў вызначаецца аптымальны матывацыйны 
комплекс. Гэта сведчыць пра тое, што актыўнасць студэнта ў авалодванні 
прафесіяй ва універсітэце матывавана самім зместам вучэбнай дзейнасці, 
імкненнем дасягнуць у ёй пэўных пазітыўных вынікаў, магчымасцю 
найбольш поўнай рэалізацыі менавіта ў гэтай дзейнасці. Для большасці 
першакурснікаў прыярытэтнымі з’яўляюцца магчымасць самарэалізацыі і 
атрымання задавальнення ад прафесійнай дзейнасці, як ад творчага яе 
аспекту, так і ад тых матэрыяльных даброт і грамадскага адабрэння, якія 
нясе з сабой стваральная дзейнасць. 

У 8,8 % (сумарная лічба п. 7 і п. 8) студэнтаў найгоршы матывацыйны 
комплекс, г.зн. дзейнасць студэнтаў абумоўлена матывамі пазбягання, 
пакарання, жаданнем “не сесці ў лужыну” (якія пачынаюць пераважаць над 
матывамі, звязанымі з каштоўнасцю самой педагагічнай дзейнасцю, а 
таксама над знешняй станоўчай матывацыяй). Даволі высокія паказчыкі 
знешняй адмоўнай матывацыі раскрываюць погляды студэнтаў на іх 
будучую прафесійную дзейнасць толькі з пункту гледжання здабывання 
якіх-небудзь матэрыяльных даброт, не ставячыся пры гэтым да працы як 
да сацыяльна неабходнай з’явы і сродку самаактуалізацыі і баючыся толькі 
пакарання, крытыкі, асуджэння, штрафаў і інш. 

Такім чынам, вывучэнне станаўлення прафесійнай самасвядомасці і 
матывацыі прафесійнага выбару студэнтаў-філолагаў паставіла сур’ёзную 
псіхолага-педагагічную задачу, рашэнне якой павінна быць накіравана на 
выхаванне стаўлення да працоўнай дзейнасці як да сродку задавальнення 
важных сацыяльных і асобасных матываў – прыносіць карысць 
грамадству, мець грамадскае прызнанне, мець магчымасць творча 
рэалізаваць сябе ў прафесіі, не замоўчваючы пры гэтым і магчымыя 
негатыўныя фактары сацыялізацыі (напрыклад, крытыку з боку іншых 
людзей), каб сфарміраваць адэкватнае ўспрыняцце маладымі людзьмі іх 
будучай прафесіі. 
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