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ВСТУП 

 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Проблеми мотивації 

поведінки» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

зі спеціальності 053 - «Психологія». 

Міждисциплінарні зв’язки: викладання курсу «Проблеми мотивації поведінки» 

передбачає взаємозв’язок з такими навчальними дисциплінами як «Психологія 

конфлікту», «Соціальна психологія», «Загальна психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Вивчення курсу «Проблеми мотивації поведінки» має таку мету та 

завдання: 
Мета – формування здатності виявляти і відокремлювати мотиваційний аспект 

будь-якої психологічної проблеми, знаходити шляхи її практичного вирішення, 

здійснювати індивідуальний підхід у власній практичній роботі, ураховувати мотиваційні 

особливості клієнта, володіти психічною саморегуляцією мотивів та формуючим й 

виховним впливом на мотиви дітей. 

Завдання: формування у студентів адекватного уявлення про закономірності й 

механізми виникнення спонукань і потреб, когнітивну розробку потреб і формування 

мотивів, утворення різних форм мотивів (інтереси, установки, ідеали, цінності й т.п.), 

розвиток різноманітних видів мотивації.  

За результатами опанування навчальної дисципліни «Проблеми мотивації 

поведінки» студенти набувають інтегральні, загальні та фахові компетентності.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати наукові та практичні 

проблеми у сфері психології, застосувати психологічні знання та уміння в процесі 

навчання, оволодіння основами професії. 

Загальні компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних 

ситуаціях професійної діяльності; знання та розуміння предметної області та специфіки 

професійної діяльності психолога; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність 

діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні компетентності: уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність 

до професійної мобільності; здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психологічне дослідження; здатність усвідомлювати межі своєї 

компетентності та дотримуватися норм професійної етики. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми бакалаври повинні 

знати : 

 найважливіші психологічні теорії мотивації;  

 структурні компоненти та основні закономірності функціонування мотиваційної 

сфери особистості;  

 актуальні в цей час проблеми психології мотивації та наукові підходи до їх 

рішення;  

уміти: 

 виявляти і відокремлювати мотиваційний аспект будь-якої психологічної 

проблеми;  

 знаходити шляхи практичного вирішення психологічних проблем з урахуванням їх 

мотиваційних компонентів;  

 здійснювати індивідуальний підхід у власній практичній роботі; 

 володіти психічною саморегуляцією мотивів; 

 володіти формуючим й виховним впливом на мотиви дітей; 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади мотивації  

 

Тема 1. Спонукальні механізми активності людини 

Чинники активації. Види активації: стимулювання, маніпулювання, мотивування.  

Мотивація як ієрархізована структура мотивів. Мотивування (мотивація) як 

система дій щодо активації поведінки людини. Мотивування як пояснення людиною 

причин власної поведінки. Методологія досліджень в галузі психології мотивації 

поведінки та діяльності людини. Мотив і мотивація. Стійкі та ситуативні чинники 

мотивації. Процесуальний і результативний компоненти мотивації. Мотивація як чинник 

успіху діяльності. Наукова проблема мотивації.  

 

Тема 2. Основні підходи до вивчення мотивації поведінки та діяльності 

Теорія самоактуалізації Маслоу. Реверсивна теорія Аптера. Двофакторна теорія 

Герцберга. Теорія зустрічних потреб МакКлелланда. Теорія неупередженості Адамса. 

Теорія підкріплення Скіннера. Теорія самоефективності Бандури.Теорія ключового і 

загального збудження Хебба. Диспозицийна теорія Оллпорта. Теорія когнітивного 

дисонансу Фестінгера. Теорія атрибуції Роттера. Теорія мотиваційного менеджменту 

МакГрегора. Ситуаційна доповнюваність мотиваційних теорій. 

 

Змістовий модуль 2. Мотивація як психологічний феномен. 

 

Тема 3. Внутрішньо організована мотивація  

Основні фактори внутрішньої мотивації за Десі: потреба у самодетермінації та 

компетентності. Фактори виникнення чуття особистісної причинності та безпорадності. 

Характеристики внутрішньої мотивації за Климчуком. “Чуття потоку” за Чікзентміхалі. 

Взаємозв’язок мотиваційної кризи та чуття сенсовності життя. Характеристики 

сенсовності життя. Характеристики внутрішньої резигнації за Фаллером. Типи долання 

мотиваційної кризи – кризовий, деструктивний, трансформаційний. Показники 

“збалансованого ставлення” за Хайдером. Самоменеджмент: завдання та процес 

формування. 

Тема 4. Зовнішньо організована мотивація 

Вплив зворотного зв’язку на формування процесуальної мотивації. Приклад 

учителя і формування процесуальної мотивації. Мотивація допомоги. Вплив соціальних 

норм на просоціальну поведінку. Залежність рівня досягнень від сили мотивації. 

Перемотивація. Позитивне підкріплення. Гроші як позитивне підкріплення. 

Тема 5 Емоції та мотиваційні процеси 

Детермінанти страждання. Процес переживання. Ціннісно-мотиваційні 

перетворення в процесі переживання. Боротьба та інтеграція мотивів. Успіх і невдача. 

Реакції на невдачу. Почуття безпорадності. Почуття компетентності. 

 

Змістовий модуль 3. Психологічні механізми мотивації поведінки та діяльності 

людини 

 

Тема 6. Мотивація та ефективність діяльності 

Мотиваційні тенденції: досягнення успіху та уникання неуспіху. Мотиваційні 

джерела за Барбуто, Сколл – цільова мотивація, парацільова, конформістська, долання 

виклику, моральна. Складові спрямованості особистості. Типи спрямованості: 

особистісна, професійна, емоційна, смисложиттєва. 

 

Тема 7. Мотивація спілкування 



Типи мотивації ділового спілкування за Бітяновою. Мотиви критики. Модальності 

критики: дії, почуття, думки. Модель коучінгу щодо співвідношення “кваліфікація 

бажання працювати” за Ландсбергом. Мотиваційні ефекти (феномени): “Пігмаліона”, 

Зейгарнік, Лісснер, резигнації, автономізації мотиву, трансформації мотиву досягення. 

Феномен макіавелізму. Трудоголізм та види  працівників за типом виконання завдання: ті, 

які працюють ефективно, продуктивно та результативно. 

 

Тема 8.Мотивація агресивної поведінки людини 

Теорії агресії. Дослідження взаємності (норми відплати і помсти) Самовипрадання 

агресивних дій. Про і анти соціальна агресія. Інструментальна та ворожа агресія. 

Ситуативні фактори агресивної поведінки. Телебачення і агресивність. 

 

 

3. Рекомендована література 

 

Основна 

 

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

2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000 

3. Семиченко В.А. Проблемі мотивации поведения и деятельности челорвека. – 

К.: Миллениум, 2004. 

4. Кудріна Т.С. Психологія мотивації. – К.: ВПУ «Київський університет», 2008. 

Додаткова 

 

1. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации. – СПБ.: Речь, 2005. – С. 24 – 35. 

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

академія”, 2007. 

3. Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. – C. 348 – 532. 

4. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2006. – С. 

5. Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – С.303 – 329. 

6. Психология человека от рождения до смерти. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. 

– С. 424 – 439, 503 – 517. 

7. Ландсберг М. Коучинг. Повышайте собственную эффективность, мотивируя и 

развивая тех, с кем вы работаете / пер. с англ. – М.: Изд-во Эксмо, 2004  (гл. 5,6,11,12) 

8. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения. – СПб.: Речь, 2001. – С.17 – 

23, 92 – 93.  

Інформаційні ресурси 

1. www.flogiston.ru//libraru 

2. http://azps.ru 

3. www.psych.uw.edy.pl. 

4.  www.psychologia. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

іспит 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Поточний контроль (творчі роботи, тести), модульний контроль 

http://www.flogiston.ru/libraru
http://azps.ru/
http://www.psych.uw.edy.pl/
http://www.psychologia/

