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НАУКА – ПРАКТИцІ

В статье излагаются результаты теоретического исследования феномена мотивационной сферы личности с примене-
нием аксиоматического подхода. Обосновывается определение мотивационной сферы личности и базовых мотивационных 
понятий. 
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In the article the results of theoretical research of the phenomenon of motivational sphere of personality with the use of axiomatic 

approach are expounded. Defenition of motivational sphere of personality and base motivational concepts is grounded.
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В умовах сучасного динамічного, глобалізовано-
го та уніфікованого соціуму постійно змінюються со 
ціальні орієнтири, що спрямовують розвиток людства. 
За цих обставин особливо гостро постає проблема 
збереження особистісної цілісності та індивідуальної 
неповторності людини, що забезпечується мотива-
ційною сферою її особистості. Основні особливості 
людини, як члена суспільства, закладаються під час  
навчання в системі освіти, де відбувається становлен-
ня мотиваційної сфери особистості.

Мотиваційна сфера особистості є визначальною 
у процесі навчання, кінцевим суспільно важливим 
результатом якого є набуття людиною професіоналіз-
му, в тому розумінні, що професіонал – це фахівець, 
який постійно розвивається для суспільного блага. 
Аналіз актуальності та стану розробленості у психо-
логічній науці проблеми розвитку мотиваційної сфе-
ри особистості зумовлює необхідність розв’язання  
протиріч між стабільністю мотиваційної сфери, що 
є центральним фактором збереження цілісності осо-
бистості, та стереотипами освітнього простору щодо 
необхідності формування тих чи інших особистісних 
утворень. Розроблення теоретичних положень моти-
ваційної сфери особистості допоможе визначити спо-
соби досягнення стійкості, цілісності й гармонійного 
розвитку людської особистості та індивідуальності в 
освітньому середовищі. Отже, важливої теоретичної 
та прикладної значущості набуває поглиблене вивчен-
ня сутності та структури мотиваційної сфери осо-
бистості, обґрунтування критеріїв, показників, умов, 
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засобів, факторів, властивостей, індивідуально-типо-
логічних особливостей розвитку мотиваційної сфери 
особистості.

Психологія мотивації – це одна з більш дослі-
джуваних галузей сучасної психології, проте мо-
тивація стала предметом активних психологічних  
досліджень лише у 60–70-і рр. ХХ століття. Як зазна-
чає Т. О. Гордєєва, такий пізній розквіт досліджень 
у сфері мотивації пов’язано зі складністю, неодно-
рідністю та мінливістю феномену мотивації, а також 
його прихованістю від очей спостерігача та свідомос-
ті суб’єкта діяльності [1].

З огляду на значну кількість сучасних теорій, під-
ходів до розуміння феномену мотивації проаналізува-
ти їх у межах статті немає можливості. Ґрунтовним 
аналізом психології мотивації можна ознайомитись  
у працях Є. П. Ільїна та Х. Хекхаузена [2]. Суть кож-
ної теорії та підходу відображається у ключових 
поняттях, якими дослідники визначають основні 
мотиваційні явища, процеси і стани. У статті ми спро-
буємо зробити аналіз мотиваційних феноменів, проана- 
лізувавши понятійну базу психології мотивації. 
Розв’язання цього методологічного завдання є мож-
ливим із застосуванням аксіоматичного підходу [8]. 
У процесі побудови моделі певної системи за допо-
могою аксіоматичного підходу обирають невелику 
кількість положень, що містять систему без дове-
день, які є аксіомами системи. Решта положень мо-
жуть міститися у системі тоді, коли вони походять  
з аксіоми системи. Поняття, що містяться в системі 
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без визначення, називаються вихідними поняттями, 
а решта понять системи повинні бути виведені через 
вихідні або раніше визначені поняттями. Несупереч-
ливість є однією з важливих умов побудови аксіома-
тичної моделі, оскільки суперечлива система позбав-
лена будь-якої пізнавальної значущості. 

Основними поняттями, що стосуються мотива-
ційної сфери, є «нужда», «потреба», «потяг», «бажан-
ня», «когнітивний контроль» (воля, вольові зусилля), 
«мотивація» та «мотив», розгляд яких буде викладено  
нижче. Базовими поняттями є «нужда» та «потреба», що  
виконують ролі первинних мотиваційних феноменів.

У психологічному словнику за редакцією 
В. І. Войтка потреба визначається як необхідність у 
чомусь [10]. У психологічному словнику Б. Г. Меще-
рякова, В. П. Зінченка потреба – це форма зв’язку жи-
вих організмів із зовнішнім світом, джерело їхньої ак-
тивності (поведінки, діяльності). Потреби (внутрішні 
сутнісні сили організму) спонукають його до здійс-
нення якісно визначених форм активності, необхід-
них для збереження та розвитку індивіда та роду [13]. 
Є. П. Ільїн розділяє визначення потреб органічних та 
особистісних. Органічна потреба – це нужда орга-
нізму, нестача у будь-чому. Потреба особистості – це 
переживання стану внутрішньої напруги, що виникає 
внаслідок відображення у свідомості нужди та спо-
нукає психічну активність, пов’язану із цілепокладан-
ням. Поняття «нужда» Є. П. Ільїн визначає як потребу, 
недостачу в необхідному [2]. Отже, на рівні базових 
понять виникає термінологічна плутанина, яку ми 
спробуємо розв’язати. 

Будь-яке визначення поняття повинно містити 
родове поняття (що містить, до чого належить, що 
визначає) та видові ознаки (особливості) поняття, 
що визначається. З огляду на загальновідомий факт, 
що «все пізнається у порівнянні» видові ознаки і є 
«тілом» визначення. Вони допомагають виділити 
основні риси поняття, що вирізняють його з іншого 
понятійного поля, яке належить до більш ширшого 
видового. При цьому не можна визначати невизначе-
не через невизначене, тому родове поняття повинно 
бути визначеним або вихідним. Сформулювати пси-
хологічне визначення поняття «нужда» вищеописа-
ним способом не видається для нас можливим, тому 
в аксіому воно буде введено як вихідне. Введення  
у визначення потреби слова «необхідність» (без чого 
не можна обійтись), на нашу думку, не є доцільним, 
тому що без задоволення багатьох потреб можна обій-
тися за рахунок того, що потреби можуть виникати  
і формуватись. Вони є вторинними стосовно нужди. 

Нужда виступає об’єктивною властивістю ор-
ганізму, що відображає нестачу чогось. При відчутті 
нужди людина не завжди розуміє, чого вона хоче і що 
може задовольнити цю нужду. Таке визначення у на-
шій аксіоматичній моделі беремо за вихідне. Потре-
ба ж є опредмеченою, конкретизованою у психіці (не 
у свідомості) нуждою. За наповненням афективною 
енергією нужди виникає потяг, за наповненням афек-
тивною енергією потреби – бажання.

Згідно з діяльнісним підходом, задоволення по-
треб відбувається за рахунок діяльності, тобто проце-
су активної взаємодії з навколишньою дійсністю, коли 
людина виступає як суб’єкт, який цілеспрямовано 
впливає на об’єкт [13]. Одним з основних структур-
них елементів діяльності є мотив, визначення якого 
за аксіоматичним підходом (як буде показано нижче) 
необхідно виводити з визначення потреби.

За Є. П. Ільїним, мотив – це складне психологічне 
утворення, що спонукає до свідомих дій та вчинків, 
слугує основою (обґрунтуванням) [2]. Так, Х. Хек-
хаузен розмежовує мотив та потребу. Мотив містить 
ціннісну диспозицію вищого порядку, що не відіграє 
вирішальну роль у підтриманні функціонування орга-
нізму, мотиви не вроджені, а розвиваються у процесі 
онтогенезу та соціалізації. Таким чином, у поняття 
мотиву не входять фізіологічно зумовлені потреби  
у втамуванні голоду, спраги тощо [14].

У психологічному словнику за редакцією В. В. Да-
видова зазначається, що первинною формою існування 
мотивів є предмети, які відповідають простим мате- 
ріальним потребам людини. Згодом мотивами стають 
ідеальні предмети, що виступають у формі тих або ін-
ших спонукальних уявлень або свідомих цілей (мотиви- 
цілі). Діяльність людини спонукається одночасно де-
кількома мотивами, один з яких є основним (провідним), 
а інші – підпорядкованими, що іноді виконують лише 
функції додаткової стимуляції (наприклад, мотив від-
мінного навчання та його матеріальне стимулювання). 

Особливість провідних мотивів полягає в тому, 
що окрім функції спонукання та спрямування діяль-
ності їй, об’єктам та умовам надають той або інший 
суб’єктивний особистісний сенс. Мотиви можуть зна-
ходитися в різних відносинах між собою та зовнішні-
ми обставинами: підсилювати або послаблювати один 
одного, вступати у взаємні протиріччя та суперечності 
з об’єктивними можливостями реалізації дії. Тому мо-
тивація, як процес спонуки людини до здійснення тих 
або інших дій і вчинків (виділення курсивом – Ф. П.), 
часто є складним актом, що вимагає аналізу та оцінки 
альтернатив, вибору й ухвалення рішень [9]. 

Цей процес психологічно ускладнюється тим, що 
реальні мотиви не завжди усвідомлюються суб’єктом 
актуально (за підготовки та виконання дій). Вони не-
рідко виявляються після того, коли відповідну дію 
вже здійснено. Розвиток мотивів знаходить виражен-
ня не лише в їх збагаченні, а й у встановленні пев-
ної ієрархії мотивів – у виділенні головних життєвих 
мотивів особистості. При цьому мотиви, що відпові-
дають елементарним потребам, підкоряються вищим 
соціальним та духовним мотивам, так що за певних 
умов людина здатна жертвувати матеріальними блага-
ми та життям в ім’я ідеальних спонук [2].

Термін «мотивація» вперше використав А. Шо-
пенгауер у статті «Чотири принципи достатньої при-
чини» [2]. Потім він увійшов до психологічного ви-
користання для пояснення причин поведінки людини 
та тварин. Нині мотивація – це психічне явище, що  
трактується по-різному, як::
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1) сукупність чинників, що підтримують, спря-
мовують, визначають поведінку (К. Мадсен, Ж. Год-
фруа);

2) сукупність мотивів (К. К. Платонов)
3) спонука, що викликає активність організму та 

визначає її спрямованість. 
Окрім того, мотивація розглядається як:
 • процес психічної регуляції конкретної діяль-

ності (М. Ш. Магомед-Емінов); 
 • процес дії мотиву, механізм, що визначає ви-

никнення, напрям та способи здійснення конкретних 
форм діяльності (І. А. Джидарьян);

 • сукупна система процесів, що відповідають за 
спонуку та діяльність (В. К. Вілюнас) [2].

Таким чином, визначення мотивації можна віднес-
ти до двох напрямів. Перший розглядає мотивацію зі 
структурних позицій як сукупність чинників або мо-
тивів. Наприклад, згідно зі схемою В. Д. Шадрікова, 
мотивація зумовлена потребами та цілями особистос-
ті, рівнем домагань та ідеалами, умовами діяльності 
(об’єктивними, зовнішніми, суб’єктивними та внут-
рішніми: знаннями, вміннями, здібностями, характе-
ром) та світоглядом, переконаннями, спрямованістю 
особи тощо [15]. З урахуванням цих чинників відбу-
вається ухвалення рішення, формування наміру. 

Другий напрям розглядає мотивацію не як статич-
не, а як динамічне утворення, процес і механізм [2].  
В обох випадках мотивація в авторів виступає вто-
ринним явищем щодо мотиву утворення. Більше того,  
у другому випадку мотивація виступає як засіб або меха-
нізм реалізації наявних мотивів: якщо виникла ситуація, 
що дозволяє реалізувати наявний мотив, з’являється 
мотивація, тобто процес регуляції діяльності за до-
помогою мотиву. В. А. Іванніков вважає, що процес  
мотивації починається з актуалізації мотиву. Таке трак-
тування мотивації зумовлено тим, що мотив розумієть-
ся як предмет задоволення потреби (О. М. Леонтьєв), 
тобто мотив дістався людині нібито готовим. Його не 
потрібно формувати, а просто актуалізувати (виклика-
ти у свідомості людини його образ) [2].

Як зазначає Є. П. Ільїн, за такого підходу зали- 
шається незрозумілим, по-перше, що дає спону-
ку (ситуація чи мотив), по-друге, яким чином вини-
кає мотив, якщо він з’являється раніше за мотивацію. 
Вислови авторів про співвідношення мотиву та моти-
вації, на думку вченого, не прояснюють цього питан-
ня [2]. Р. А. Пілоян пише, що мотивація та мотив – це 
взаємозв’язані, взаємозумовлені психічні категорії,  
а мотиви дії формуються на базі певної мотивації 
(вторинні мотиви). Разом з тим, він стверджує, що 
через вироблення окремих мотивів можна впливати 
на мотивацію в цілому. Інакше кажучи, мотивація за-
лежить від мотивів, що стають первинними. Окрім 
того, автор вважає, що мотиви належать до дій, а мо-
тивація – до діяльності, не даючи цьому будь-якого 
обґрунтування [7].

З позиції теорії вчинку, яку розробляли сучасні 
українські психологи В. А. Роменець, О. В. Кири-
чук, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, І. П. Маноха,  

мотивування постає як більш-менш тривалий процес 
активації спонукальних сил поведінки та діяння осо-
бистості [6]. В. А. Роменець вбачає призначення мо-
тивації у переборенні конфліктності ситуації та прий-
нятті рішення діяти певним чином. На його думку, 
психологічним ядром мотивації є боротьба мотивів: 
мотиваційний процес та боротьба мотивів розуміють-
ся як синоніми [12]. У підручнику «Психологія» за 
редакцією Ю. Л. Трофімова зазначено: «Перш ніж по-
треба спричинить дію, особистість переживає склад-
ний психологічний процес мотивації, що полягає  
в усвідомленні тією або іншою мірою суб’єктивної 
та об’єктивної сторін потреби і дії, спрямованої на її  
задоволення» [11]. Отже, сучасна українська психо-
логічна думка більше схиляється до розуміння моти-
вації як процесу.

Відповідно до вищевикладеного, з урахуванням 
раніше запропонованого визначення поняття «потре-
ба», можна дати наступне визначення поняття «моти-
вація». Мотивація – це динамічний процес переходу 
потреби в мотив, коли відбувається усвідомлення та 
обґрунтування дій, спрямованих на задоволення по-
треби. На основі цього визначення, мотив – це усві-
домлена потреба. 

Структура діяльності, окрім мотивів та цілей, міс-
тить засоби діяльності. У широкому розумінні осно-
вним засобом діяльності є фізична енергія організму. 
Завдання мозку полягає у тому, щоб спрямувати цю 
енергію на задоволення потреб. Якщо розглядати ор-
ганізм як резервуар енергії, то мозок виконує функцію 
регуляції витрат фізичної енергії. Така регуляція може 
відбуватись позасвідомо (безумовні рефлекси, ін-
стинкти) та свідомо. У стані сильного афекту (наприк- 
лад, під час загрози життю) людина за рахунок мобілі-
зації сил здатна здійснити речі, які зазвичай виконати 
не може, зазнаючи величезних витрат енергії. Щоб за-
побігти виснаженню, у спокійних ситуаціях мозок на-
магається витрачати менше фізичної енергії організму, 
тому для здійснення будь-якої діяльності його необхід-
но «стимулювати», включаючи процес мотивації. 

Стимулюючий вплив здійснюють бажання. Вони 
виступають «каналами» енергії, що пов’язують дже-
рело енергії організму з інструментами діяльності. 
Бажання може виникати безпосередньо з потреби, і в 
ситуації легкості її задоволення процес усвідомлення 
потреби, перетворення в мотив та підключення моз-
ком необхідного «каналу» фізичної енергії відбуваєть- 
ся швидко і без напруження свідомості. У ситуації, 
коли потреба не супроводжується бажанням, його по-
трібно сформувати для підключення енергії. У процесі 
мотивації такі бажання вищого порядку формуються 
із залученням когнітивного контролю (волі, вольо-
вих зусиль). Усвідомивши необхідність задоволення 
потреби людина за допомогою роздумів породжує 
бажання діяти певним чином. При цьому воно часто 
породжує й інше – не діяти, нічого не робити (вини-
кають лінощі як захисна реакція мозку проти витрат 
енергії). Відповідно підключаються два канали енер-
гії, що «борються» один з одним. Сила когнітивного 
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контролю залежить від наявних в організмі ресур-
сів енергії та потенціалу когнітивного контролю, що 
збільшується за рахунок тренувань. Чим більше пер-
винних бажань у процесі життя було «переможено» 
людиною за допомогою когнітивного контролю, тим 
потужнішим він стає за рахунок вироблення навичок 
свідомої регуляції та розширення власного афектив-
ного «каналу» енергії – впевненості у власних силах, 
гордості за себе перед собою та оточуючими. Прик-
ладом надпотужного когнітивного контролю є мис-
тецтво йоги, майстри якого здатні свідомо регулювати 
ті функції організму, що звичайна людина не в змозі 
контролювати – серцебиття, температура тіла тощо. 

Можемо сформулювати наступне поняття «когні-
тивного контролю». Когнітивний контроль – це сві-
домий процес залучення афективної енергії (фізичної 
енергії організму, опосередкованої бажаннями) для 
виконання дій, спрямованих на задоволення усвідом-
леної потреби.

Необхідність впорядкувати та структурувати мо-
тиваційні феномени наштовхує до виділення окремої 
сфери особистості людини – мотиваційної. Наразі 
не існує чіткого несуперечливого визначення по-
няття «мотиваційна сфера особистості». Наприклад, 
Р. С. Нємов розуміє під мотиваційною сферою осо-
бистості сукупність мотиваційних утворень у люди-
ни: диспозицій (мотивів), потреб, цілей, атитюдів, 
поведінкових патернів, інтересів [5]. Є. П. Ільїн дає 
дещо інше визначення: мотиваційна сфера особис-
тості – це складна система різнохарактерних мотивів 
(мотиваційних установок, потреб, інтересів тощо), що 
відображають різні сторони діяльності людини та її 
соціальні ролі [2]. Ці визначення є загальними, не до-
сить інформативними та суперечливими з точки зору 
аксіоматичного підходу. Тому в нашому дослідженні  
ми повинні дати власне визначення поняття «мо-
тиваційна сфера особистості», «особистість» або, 
застосовуючи одну з наявних теорій, прийняти ви-
роблене розуміння сутності особистості за аксіому, 
тому що родовим поняттям стосовно поняття «моти-
ваційна сфера особистості» виступає поняття «сфе-
ра особистості», родовим поняттям якого є поняття 
«особистість». З огляду на те, що у завдання нашого 
дисертаційного дослідження не входить вироблення 
нового визначення поняття «особистість», а з ним  
і нової теорії особистості, ми будемо застосовувати 
багатовимірну теорію особистості вітчизняного вче-
ного В. Ф. Моргуна [4]. На нашу думку, ця теорія, з 
одного боку, є прогресивною для розвитку психоло-
гічної науки в цілому, а з іншого – найбільше відпо-
відає застосованим методам розв’язання теоретичних 
завдань, поставлених у нашому дослідженні. 

За Ф. М. Моргуном, особистість – це людина, 
яка активно оволодіває власною індивідуальністю, 
суспільством, природою та свідомо їх перетворює; 
людина, яка має унікальне динамічне співвідношення 
просторово-часових орієнтацій, потребово-вольових  
переживань, змістовних спрямованостей, рівнів 
оволодіння досвідом реалізації різних форм діяль-

ності. Цим співвідношенням детермінується сво-
бода суб’єктивного самовизначення особистості в її 
вчинках та відповідальність за наслідки (включаючи 
й несвідомо-непередбачувані) перед природою, сус-
пільством та власною совістю [3]. Як зрозуміло, це 
визначення є «мотиваційним»: «тіло» визначення 
містить багато мотиваційних феноменів (орієнтація, 
потреба, воля, спрямованість тощо), співвідношення 
яких визначає свободу суб’єктивного самовизначен-
ня особистості. Тому можна вважати, що мотиваційна 
сфера особистості є ядром особистості. Є. П. Ільїн та-
кож вважає, що: «...мотиваційна сфера, безсумнівно,  
є її (особистості – Ф. П.) ядром...» [2]. 

Залишається необхідним дати визначення по-
няттю «сфера особистості». У когнітивній психо-
логії було введено поняття «простір особистості». 
Будь-який простір можна охарактеризувати за допо-
могою певної системи координат. У геометрії існує 
специфічна сферична система координат. На відміну 
від декартової, числовими показниками у сферичній 
системі є не кількість відрізків на осях х, y, z, а вели-
чина кутів між векторами (у радіанах). У ній вимірю-
ється не абсолютне розташування певних об’єктів у 
тривимірному просторі, а їх розташування відносно 
один до одного з точки зору спостерігача, що знахо-
диться у центрі простору. Сферична система коорди-
нат використовується в астрономії, коли необхідно 
розв’язувати задачі, пов’язані з вивченням руху кос-
мічних тіл незалежно від їхньої віддаленості від спо-
стерігача. Імовірно, що поняття «сфера особистості» 
було свідомо чи інтуїтивно введено у психологію  
з метою пояснення особистісних феноменів в умо-
вах неможливості їхньої абсолютної локалізації.  
У сучасній психологічній науці особистість (як і хвиля  
у фізичній науці) не має чіткої локалізації, що не є до-
казом нереальності існування особистості, ні хвилі. 

Таким чином, за рахунок відсутності чітких коор-
динат простір особистості є векторним, і не триви-
мірним, а багатовимірним. Але будь-який простір має 
точку відліку – центр. У особистості – це мотиваційна 
сфера. Отже, визначення поняття «мотиваційна сфера 
особистості» є наступним. Мотиваційна сфера осо-
бистості – це ядро (центр) простору особистості, 
в якому перетинаються осі координат (властивос-
тей), що її характеризують. На користь цього визна-
чення Є. П. Ільїна висловлюється так: «Цілеспрямова-
не формування мотиваційної сфери особистості – це, 
по суті, формування самої особистості...» [2]. Разом 
з тим, ми не погоджуємося, що мотиваційну сферу 
особистості можна формувати. Тому нужда виступає 
об’єктивною властивістю організму, що відображає 
нестачу будь-чого. Потреба є опредмеченою, конкре-
тизованою у психіці (але не у свідомості) нуждою. За 
наповненням афективною енергією нужди виникає 
потяг, а за афективною енергією потреби – бажання. 

Мотивація – це динамічний процес переходу по-
треби в мотив, за якого відбувається усвідомлення та 
обґрунтування дій, спрямованих на задоволення по-
треби, а мотив – це усвідомлена потреба. Когнітивний 
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контроль – це свідомий процес залучення афективної 
енергії (фізичної енергії організму, опосередкованої 
бажаннями) для виконання дій, спрямованих на за-
доволення усвідомленої потреби. Мотиваційна сфера 
особистості – це ядро (центр) простору особистості, 
в якому перетинаються осі координат (властивостей), 
що її характеризують.

Таким чином, мотиваційний процес виглядає так: 
нужда → потреба → мотивація → мотив → ба-
жання → діяльність.

За первинної відсутності бажання діяти для задо-
волення потреби воно формується за допомогою ког-
нітивного контролю, тому мотиваційний процес може 
займати долі секунди, а його складові не завжди роз-
горнуто актуалізуються у свідомості.
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