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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІДПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

Анотація.
У статті автор теоретично аналізує психологічні особливості навчальної мотивації студентів із різним рівнем 

метакогнітивної усвідомленості, зокрема охарактеризовано співвідношення між навчальною мотивацією та мета-
когнітивною усвідомленістю. Емпірично отримані за допомогою опитувальника «Академічна саморегуляція» Р. Райа-
на і Д. Коннелла (в адаптації М. Яцюк) та методики діагностики метакогнітивної усвідомленості Г. Шроу і Р. Денні-
сона (в адаптації А. Карпова) результати підтвердили кореляцію між цими змінними. Охарактеризовані особливості 
студентів із різним рівнем метакогнітивної усвідомленості та різними мотивами академічної саморегуляції. 

За допомогою порівняння емпіричних даних щодо кількості студентів із різними рівнями метакогнітивної усві-
домленості та різними мотивами навчальної саморегуляції, виокремлено три групи студентів. Визначено, що в 
навчальній поведінці сучасної студентської молоді переважають залежні типи саморегуляції.
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Реформування сучасної національної системи 
вищої освіти, щоденне отримання та необхідність 
використання більшого обсягу інформації зумов-
лює формування негативних особистісних фак-
торів у функціонально-когнітивній сфері діяль-
ності особистості. Стресогенні ситуації вимага-
ють від студентів оволодіння новими знаннями та 
компетенціями, вироблення нових підходів до їх 
вирішення. Впровадження європейських освітніх 
стандартів потребує комплексного підходу щодо 
питань когнітивних і метакогнітивних здібностей 
студентів, їхньої метакогнітивної включеності в 
навчальний процес, кореляції метакогнітивних 
здібностей з академічною успішністю тощо.

Питання дослідження метакогнітивних зді-
бностей особистості є актуальним у зв’язку з не-
достатнім рівнем узагальнення та розроблення 
методів діагностики метакогнітивної сфери осо-
бистості. Особливо актуальним видається це пи-
тання щодо вивчення інтелектуальної діяльності 
студентів у контексті їхньої академічної успіш-
ності. Засвоєння навчального матеріалу, виконан-
ня навчальних завдань, досягнення успішності в 
освітньому процесі вимагає активізації не лише 
когнітивних процесів студентів, а й їхніх мета-

когнітивних здібностей, що дають змогу аналі-
зувати перебіг навчальної діяльності, пізнавальні 
методи та стратегії, і за необхідності, коригувати 
їх. Студенти є суб’єктами власної освітньої дія-
льності та їм необхідно навчитися ефективно 
та повноцінно функціонувати в освітньому та 
соціо культурному середовищі. Важливим чин-
ником, що впливає на успішність, є навчальна 
мотивація студентів, яка відіграє визначну роль 
в освітній діяльності студентів. З огляду на те, 
що метакогнітивні здібності студентів та їхня на-
вчальна мотивація визначають освітню ефектив-
ність і успішність, актуальним і доцільним нам 
видається дослідження взаємозв’язків між мета-
когнітивною усвідомленістю студентів та їхньою 
успішністю. 

Метакогнітивізм є порівняно новим напрямом 
у психологічній науці. Дослідження в цій сфе-
рі постають актуальними на цьому етапі її роз-
витку. Напрям вивчення метакогнітивізму було 
започатковано Дж. Флейвеллом в 1970-х роках. 
Цього дослідника вважають засновником цього 
напряму. Учений визначав метакогніцію як су-
купність знань людини про особливості власної 
пізнавальної діяльності та способи її контролю 
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та виокремлював три головних етапи розвитку 
метакогнітивних процесів, що розвиваються пе-
реважно через пошук інформації, її актуалізацію 
та систематизацію інформації [20].

Метакогнітивні здібності особистості та на-
вчальну мотивацію досліджували такі зарубіжні 
науковці, як Х. Андраде (використання оціню-
вання для заохочення навчальної саморегуляції й 
успішності) [16], А. Бандура (соціально-когнітив-
на мотивація поведінки особистості, самоефек-
тивність) [18], А. Карпов (рефлексивні та моти-
ваційні механізми діяльності) [4] та ін. Інтелект у 
контексті метакогнітивізму вивчала К. Двек, яка 
виділила два типи імпліцитних теорій інтелекту. 
Вчена зазначала, що інтелект є постійною змін-
ною властивістю, а також розглядала його як осо-
бистісну властивість, яку можна розвивати [19]. 
Натомість Ю. Пошехонова довела наявність 
взаємо зв’язку між навчальною мотивацією і осо-
бистісними метакогнітивними здібностями [9].

Науковці А. Карпов та І. Скітяєва зазначають, 
що важливою проблемою в метакогнітивізмі є 
спроможність суб’єкта до метапізнання, оскіль-
ки метакогнітивно обдарована особистість здатна 
ефективно розв’язувати значну кількість завдань 
на основі попереднього досвіду за допомогою 
наявних стратегій. Уміння самостійно знаходити 
вихід у будь-якій ситуації є найціннішим інтелек-
туальним умінням особистості [4]. 

Однією з важливих концепцій метакогнітив-
них здібностей у російській психології є концеп-
ція інтелекту М. Холодної. Дослідниця виділяє 
метакогнітивний досвід людини як основу регу-
ляції ефектів у роботі інтелекту, до складу якого 
входять чотири типи ментальних структур, що 
здійснюють саморегуляцію інтелектуальної дія-
льності:

– мимовільний інтелектуальний контроль, 
який забезпечує когнітивні стилі; 

– довільний інтелектуальний контроль, тобто 
здатності, які спрямовані на постановку цілей, 
визначення способів їх досягнення, послідовно-
сті дій і контроль результатів;

– метакогнітивна усвідомленість, тобто рівень 
і тип інтроспективних уявлень людини про інди-
відуальні інтелектуальні можливості;

– відкрита пізнавальна позиція, тобто варіа-
тивність суб’єктивних способів сприйняття та 
осмислення [13]. 

Серед сучасних вітчизняних учених, які до-
сліджували проблему академічної успішності та 
мотивації освітньої діяльності, можна назвати 
праці Л. Засєкіної (психологічні детермінанти 
академічної успішності студентів) [23], А. Кова-
ленко (методи активного навчання студентів) [5], 
Т. Хомуленко (метакогнітивні процеси особисто-
сті, метапам’ять) [14], О. Савченко (рефлексив-
на компетентність у навчальному процесі) [11], 
О. Виноградова (вивчення академічної успіш-

ності студентів) [2], Т. Доцевич (педагогічна 
рефлексивність у вищій школі) [3], І. Пасічника, 
Р. Каламаж та Е. Балашова (самомоніторинг і 
саморегуляція в навчанні студентів) [17], М. Ав-
густюк (метакогнітивні процеси в навчанні) [8], 
О. Заболотної (ціннісні аспекти в навчальній дія-
льності) [22], О. Ставицької і Ю. Бунечко (рівень 
навчальних домагань і успішність студентів) [12], 
Н. Крейдун, О. Поліванової та Л. Яворовської 
(задоволеність навчання у ЗВО як чинник профе-
сійної самоефективності студентів) [6] та ін.

Мотивація освітньої діяльності студентів охо-
плює комплекс чинників, які зумовлюють само-
регуляцію цієї діяльності. Ми поділяємо рівне-
вий підхід до визначення чинників мотивації 
особистості, який викладено в теорії самодетер-
мінації (автономії) Е. Дечі та Р. Раяна. Згідно з 
нею, автори визначають такі рівні мотивації, як: 
екстринсивну або зовнішню (поведінка та діяль-
ність регулюються нагородами і покараннями); 
інтроектовану (поведінка регулюється частково 
засвоєними і правилами та вимогами); ідентифі-
ковану (поведінка регулюється відчуттям власно-
го вибору певної діяльності, раніше регульова-
ною ззовні); інтринсивну або внутрішню (інтерес 
до діяльності). Успішність в освітній діяльності 
студентів визначається, згідно з цією теорією, 
саме внутрішньою мотивацією, що заснована на 
природжених потребах у компетентності (вибір 
оптимальної важкості завдань, наявність пози-
тивного зворотного зв’язку) і самодетермінації 
(автономність, інтернальність особистості) [21].

Результати теоретичного аналізу засвідчили 
наявність тісного зв’язку метакогнітивної усві-
домленості та освітньої діяльності студентів. 
Цей аспект слугував поштовхом для розроблення 
методологічної схеми подальшого емпіричного 
дослідження.

Важливим сучасним завданням освіти є фор-
мування у студентів здатності самостійно орга-
нізовувати власну пізнавальну діяльність, вміло 
використовувати когнітивні можливості та стра-
тегії, а також аналізувати перебіг освітньої дія-
льності та коригувати її. Особливості та струк-
туру метакогнітивних здібностей особистості, 
метакогнітивну усвідомленість та її зв’язок із 
навчальною мотивацією і саморегульованим нав-
чанням студентів досліджено недостатньо. Саме 
це зумовлює необхідність поглибленого вивчення 
цих феноменів та їхніх взаємозв’язків в освітній 
діяльності студентів. 

Метою цього дослідження було теоретичне 
вивчення місця та значущості метакогнітивної 
усвідомленості студентів як психологічної перед-
умови успішності навчання, а також емпіричне 
виявлення співвідношення академічної мотивації 
студентів із рівнем їхньої метакогнітивної усві-
домленості. Відповідно до поставленої мети ви-
значено такі завдання:
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1) проаналізувати й узагальнити чинні підхо-
ди до проблем навчальної мотивації у студентів 
з різним рівнем метакогнітивної усвідомленості;

2) розкрити причини впливу навчальної моти-
вації та рівня метакогнітивної активності на рі-
вень успішності студентів;

3) емпірично дослідити особливості співвід-
ношення навчальної мотивації з рівнем метаког-
нітивної усвідомленості студентів.

Дослідницька робота виконувалася на базі 
Національного університету «Острозька акаде-
мія». Загальна кількість досліджуваних – 40 осіб. 
У дослідженні брали участь студенти різних спе-
ціальностей. У ролі діагностичного інструмента-
рію було використано такі методики:

– опитувальник «Академічна саморегуляція» 
(автори – Р. Райан, Д. Коннелла, адаптація – 
М. Яцюк), що широко використовується для ви-
значення рівня розвитку зовнішнього регулю-
вання (екстринсивної або зовнішньої мотивації 
навчальної діяльності), інтроектованої регуляції, 
ідентифікованої регуляції та внутрішнього спо-
нукання (інтринсивної або внутрішньої мотива-
ції) [15]; 

– методику метакогнітивного усвідомлен-
ня (метакогнітивної включеності в діяльність)  
(автори – Г. Шроу та Р. Деннісона), яку адапту-
вав А. Карпов. Вона дає змогу визначити ступінь 
сформованості навичок метакогнітивного моніто-
рингу, узагальненого відповідно до пізнавальних 
процесів в освітній діяльності, а також визначити 

інтелектуальні якості студента та можливість їх 
контролювати [4]. Для статистичної обробки да-
них було використано методи описової статисти-
ки та коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона.

В емпіричному дослідженні навчальної мо-
тивації та рівня метакогнітивної усвідомленості 
взяли участь 40 студентів Національного універ-
ситету «Острозька академія».

На першому етапі емпіричного дослідження 
нами було проведено опитування за допомогою 
опитувальника «Академічна саморегуляція» (авто-
ри – Р. Райан, Д. Коннелла, адаптація – М. Яцюк). 

У таблиці 1 наведено середні показники 
рівня мотивації навчальної саморегуляції сту-
дентів. У студентів переважає середній рівень 
академічної саморегуляції згідно зі шкалами 
зовнішньої регуляції, інтроектованої регуля-
ції та внутрішнього спонукання. Цей показник 
відрізняється лише для шкали ідентифікованої 
регуляції, що свідчить про те, що навчання в 
університеті є для них не лише формальністю 
чи вимушеною необхідністю, а й про те, що в 
студентському віці у сучасної молоді поведін-
ка регулюється здебільшого відчуттям власних 
бажань і свідомого вибору. Молодь із високим 
ідентифікованим рівнем саморегуляції керуєть-
ся в регуляції освітньої діяльності засвоєними 
зразками поведінки. Вона чутлива до схвальних 
оцінок від референтних осіб, авторитетів, про-
являє ініціативність і впевненість у собі під час 
виконання діяльності. 

Таблиця 1 
Показники рівня мотивації навчальної саморегуляції студентів

(за методикою «Академічна саморегуляція»  
Р. Райана та Д. Коннелла, адаптація – М. Яцюк) (у %)

Рівень академічної саморегуляції   

Показник академічної саморегуляції

Низький Середній Високий

Зовнішня регуляція 2,5 52,5 40,0
Інтроектована регуляція 5,0 65,0 30,0
Ідентифікована регуляція 2,5 32,5 65,0
Внутрішнє спонукання 5,0 55,0 40,0

Порівняно невисокий показник низького рівня 
зовнішньої саморегуляції студентів підтверджує 
попередні висновки і свідчить про порівняно ак-
тивну суб’єктну позицію студентів щодо власної 
освітньої діяльності. 

Високі показники середнього та високого рів-
ня саморегуляції в нашому дослідженні підтвер-
джують, що студенти мають переважно завищені 
вимоги до себе, керуються в освітній діяльності 
переважно інтроектованими нормами й установ-
ками. Високий рівень інтроектованої регуляції 
мають такі студенти, які добре засвоїли норми та 
вимоги соціокультурного середовища, тобто для 
яких вища освіта є нормою, а наявність професії 
є необхідністю тощо. 

Досить високий показник середнього та ви-
сокого рівня інтринсивної або автономної (вну-
трішньої) саморегуляції студентів у нашому до-
слідженні свідчить про те, що в них переважає 
власне спонукання до освітньої діяльності, тоб-
то характеризує їх як ініціативних, відповідаль-
них, активних, самоорганізованих, креативних у 
розв’язанні навчальних завдань. 

На другому етапі нашого дослідження ми вико-
ристали методику метакогнітивного усвідомлення 
(метакогнітивної включеності в діяльність) (авто-
ри – Г. Шроу та Р. Деннісон, адаптація – А. Кар-
повий). Результати рівня усвідомленості (мета-
когнітивної включеності у діяльність) навчальної 
діяльності студентів представлено в таблиці 2. 
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З таблиці 2 зрозуміло, що в освітній діяльно-
сті студентів значно переважає високий рівень 
усвідомленості (метакогнітивної включеності). 
Студенти розглядають себе як суб’єкта власної 
пізнавальної діяльності. Ця свідомість дає змогу 
активізувати власну освітню діяльність. 

Завданням третього етапу нашого емпірично-
го дослідження було визначення кореляційних 
зв’язків між рівнями метакогнітивної усвідом-
леності (включеності в діяльність) студентів і 
показниками мотивації їхньої навчальної само-
регуляції (табл. 3). Зв’язки виявлялися шляхом 
використання кореляційного аналізу отриманих 

даних, характер поділу яких дав змогу застосува-
ти коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Згідно з 
результатами дослідження, було виявлено інтен-
сивність кореляційних зв’язків між рівнями мета-
когнітивної усвідомленості (включеності в діяль-
ність) і рівнями показників мотивації навчальної 
саморегуляції студентів (табл. 3).

Згідно з поданими в статті таблицями, високий 
рівень метакогнітивної усвідомленості студентів 
має сильний зв’язок із внутрішнім (автономним) 
спонуканням та ідентифікованою саморегуляці-
єю. Середній рівень корелює з ідентифікованою 
й інроектованою саморегуляцією.

Таблиця 2 
Показники рівня метакогнітивної усвідомленості (включеності в діяльність) студентів згідно  

з методикою метакогнітивного усвідомлення (метакогнітивної включеності в діяльність) 
(автори – Г. Шроу та Р. Деннісон, адаптація – А. Карповий) (у %)

Рівень метакогнітивної усвідомленості %
Низький 2,5
Середній 25,0
Високий 72,5

Таблиця 3 
Значення коефіцієнтів кореляції між рівнями метакогнітивної усвідомленості 

(включеності в діяльність) і рівнями показників мотивації навчальної саморегуляції студентів

Рівень 
метакогнітивної
усвідомленості

Показник академічної
саморегуляції

Зовнішня Інтроектована Ідентифікована
Внутрішнє 
(автономне) 
спонукання

Високий - - 0,892* 0,915**
Середній - 0,855** 0,902** -
Низький 0,802* 0,815** - -

Примітка: *– відмінності між групами достовірні на рівні статистичної значущості.
р ≤ 0,01; **– відмінності між групами достовірні на рівні статистичної значущості.
р ≤ 0,05; r – коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона.

Таблиця 4 
Показники співвідношення між рівнями метакогнітивної усвідомленості (включеності в діяльність) 

та рівнями показників мотивації навчальної саморегуляції студентів (N = 40) (у %)
Показник 
академічної
саморегуляції

Метакогнітивна 
усвідомленість

Зовнішня 
регуляція

Інтроектована 
регуляція

Ідентифікована 
регуляція

Внутрішнє 
спонукання

Н С В Н С В Н С В Н С В

Низький 0 0 2,5 0 5,0 0 0 2,5 0 0 5,0 0
Середній 5,0 42,5 5,0 5,0 52,5 7,5 2,5 27,5 5,0 10,0 30,0 15,0
Високий 7,5 27,5 10,0 2,5 22,5 5,0 12,5 22,5 27,5 2,5 20,0 17,5

Кореляційний аналіз також демонструє силь-
ну кореляцію між зовнішньою саморегуляцією 
навчальної поведінки студентів і низьким рівнем 
їхньої метакогнітивної усвідомленості (включе-
ності в діяльність).

Дані з таблиці 4 підтверджують, що студенти 
з низьким рівнем метакогнітивної усвідомлено-
сті мають високий рівень зовнішньої регуляції, 

середній рівень інтроектованої регуляції, серед-
ній рівень ідентифікованої регуляції та низький 
рівень внутрішнього спонукання. Такі студенти 
характеризуються пасивною суб’єктною пози-
цією до власної діяльності. В організації такої 
активності вони переважно покладаються на 
оточуючих, причому маючи низький рівень усві-
домлення власної відповідальності за успішність  
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результатів. Вони зазвичай не прагнуть до високих 
результатів і нагород. Студенти з низьким рівнем 
метакогнітивної усвідомленості будуть намагати-
ся уникнути загострення конфліктної ситуації та 
покарання. Таким студентам тяжко сконцентрува-
тися на будь-якому одному виді діяльності, а пріо-
ритети у своїй діяльності вони переважно розта-
шовують залежно від зовнішніх обставин.

Студенти з середнім рівнем метакогнітивної 
усвідомленості мають середній рівень зовніш-
ньої регуляції, інтроектованої регуляції, іденти-
фікованої регуляції та внутрішнього спонукання. 
Ця категорія студентів зазвичай виконує прави-
ла та вимоги освітнього середовища та закладу. 
Вони звикли показувати приклад, старанно вико-
нувати навчальні завдання науково-педагогічних 
працівників. Для цієї групи студентів важлива 
їхня авторитетна думка, а тому вони легко зна-
ходять спільну мову. Вони досить універсальні у 
своїй діяльності, тобто досить успішні в навчан-
ні та позакласних заходах. Студенти з середнім 
рівнем метакогнітивної усвідомленості намага-
ються ефективно, але не надмірно, використо-
вувати власні внутрішні ресурси, оскільки після 
знаходження правильного варіанта розв’язання 
завдання в переважній більшості випадків сту-
денти будуть вважати такий варіант достатнім.

Емпіричні дані нашого дослідження показу-
ють, що студенти з високим рівнем метакогні-
тивної усвідомленості мають середній рівень 
зовнішньої регуляції, інтроектованої регуляції, 
внутрішнього спонукання та високий рівень 
ідентифікованої регуляції. Їхня поведінка пере-
важно регулюється відчуттям наявності власно-
го вибору. Вони мають високий рівень гнучкості 
та креативності. У студентів цієї групи середній 
рівень ідентифікованого регулювання. Вони на-
магаються навчальну поведінку регулювати за 
власним вибором. Частіше у власній діяльності 
вони поважають правила та норми, проте думки 
інших вони враховують у контексті своєї точки 
зору. Вони, виконуючи завдання, переважно роз-
глядають різні варіанти його виконання, застосо-
вуючи гнучкі й оригінальні підходи. Освітньою 
діяльністю вони переважно захоплюються, не 
звертаючи увагу на деструктивні чинники. Часті-
ше, після аргументованої дискусії такі студенти 
залишаються при своїх думках. Студенти такого 
типу добре розвивають метакогнітивні здібності, 
серед яких метакогнітивні знання, метакогнітив-
ний моніторинг, метапам’ять і метамислення.

Таким чином, визначення правильного спів-
відношення особистісних і мотиваційних чин-
ників, що є визначальними для успішності ос-
вітньої діяльності та зумовлюють навчальну мо-
тивацію сучасних студентів, постають одним з 
найактуа льніших питань сучасної вищої школи. 
Теоретичний аналіз джерел довів, що особливо 
актуа льним для науково-педагогічних працівни-

ків є визначення співвідношення між метакогні-
тивним усвідомленням (або включенням в освіт-
ню діяльність) студентів та їхньою успішністю. 
Це дасть змогу розвивати метакогнітивні компо-
ненти, які таку підвищують.  

Емпіричне дослідження підтвердило, що се-
ред вибірки студентів переважає група з високим 
рівнем метакогнітивної усвідомленості з іденти-
фікованим рівнем саморегуляції освітньої діяль-
ності. Кореляційний аналіз за допомогою коефі-
цієнта кореляції Пірсона довів, що:

– високий рівень метакогнітивної усвідомле-
ності студентів має сильний зв’язок із внутріш-
нім (автономним) спонуканням та ідентифікова-
ною саморегуляцією;

– середній рівень корелює з ідентифікованою 
та інтроектованою саморегуляцією;

– сильний зв’язок між зовнішньою саморегу-
ляцією навчальної поведінки студентів та низь-
ким рівнем їхньої метакогнітивної усвідомлено-
сті (включеності в діяльність).

Результати засвідчують, що студенти з висо-
ким рівнем метакогнітивної включеності в дія-
льність мають високі показники за ознаками 
ідентифікованої та внутрішньої саморегуляції 
навчальної поведінки. Студенти такого типу в 
освітній діяльності є більш автономними. Вони 
добре розвивають метакогнітивні здібності,  
з-поміж яких метакогнітивні знання, метакогні-
тивний моніторинг, метапам’ять і метамислення.

За допомогою порівняння емпіричних даних 
щодо кількості студентів з різними рівнями ме-
такогнітивної усвідомленості та різними мотива-
ми навчальної саморегуляції, ми виокремили три 
групи студентів:

1) з низьким рівнем метакогнітивної усві-
домленості, які мають високий рівень зовніш-
ньої регуляції, середній рівень інтроектованої 
регуляції, ідентифікованої регуляції та низький 
рівень внутрішнього спонукання;

2) із середнім рівнем метакогнітивної усві-
домленості, які мають середній рівень зовніш-
ньої регуляції, інтроектованої регуляції, іденти-
фікованої регуляції та внутрішнього спонукання;

3) з високим рівнем метакогнітивної усві-
домленості, які мають середній рівень зовніш-
ньої регуляції, інтроектованої регуляції, внутріш-
нього спонукання та високий рівень ідентифіко-
ваної регуляції.

Узагальнюючи результати теоретичного ана-
лізу й емпіричні дані можна стверджувати, що в 
навчальній поведінці сучасної студентської моло-
ді переважають залежні типи саморегуляції. Сту-
денти із зовнішньою саморегуляцією поведінки 
переважно характеризується пасивною суб’єк-
тною позицією щодо власної освітньої діяльності. 
Інтроектована саморегуляція студентів визначає 
їхню навчальну поведінку на основі установок ав-
торитетних осіб та підвищує емоційну залежність  
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студентів від таких установок. Студенти з пе-
реважаючою ідентифікованої саморегуляцією є 
ініціативними, впевненими в собі, самостійни-
ми студентами, які власноруч моделюють зразки 
поведінки. Автономний (внутрішній) тип сприяє 
розвитку метакогнітивних здібностей студентів, 
їхній креативності та самоорганізації, активному 
суб’єктному відношенню до освітньої діяльності.

Перспективи подальших наукових розвідок 
вбачаємо в теоретичному вивченні та емпірично-
му дослідженні інших метакогнітивних (метаког-
нітивний досвід, рефлексивність), а також когні-
тивних та особистісних компонентів в освітній 
діяльності студентів.
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Balashov Eduard. Metacognitive Awareness and 
Learning Motivation of Students.

Summary.
In the article, the author has theoretically analyzed 

the psychological peculiarities of learning motiva-
tion of the students with different levels of metacogni-
tive awareness. In particular, the correlation between 
learning motivation and metacognitive activity has been 
characterized. The empirically received data with the 
use of the questionnaire “Academic Self-Regulation” by 
R. Ryan and D. Connell (adapted by M. Yatsiuk) and the 
methodology of diagnosing “Metacognitive Awareness 
Inventory” developed by G. Schraw and R. Dennison 
(adapted by A. Karpov), have confirmed correlation be-
tween these two variables. Peculiarities of the students 
with different levels of metacognitive awareness and 
different motives of academic self-regulation have been 
characterized. 

By comparing the empirical data on the number of 
students with different levels of metacognitive aware-
ness and different motives of learning self-regulation, 
three groups of students have been distinguished. They 
are students with a low level of metacognitive aware-
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ness, who have a high level of external regulation, an 
average level of introjected regulation, identifies regu-
lation and a low level of internal motivation; students 
with an average level of metacognitive awareness, who 
have an average level of external regulation, introjected 
regulation, identified regulation and internal motiva-
tion; with a high level of metacognitive awareness, who 
have an average level of external regulation, introjected 
regulation, internal motivation and a high level of iden-
tifies regulation. 

It has been found out that the dependent types of self-
regulation are predominant in learning activity of mod-
ern student youth. Students with external self-regulation 
of behavior are mainly characterized by a passive at-
titude towards their own learning activity. Introjected 
student self-regulation determines their learning activ-
ity based on the attitudes of the authoritative persons 
and increase emotional dependence of students on such 
attitudes. Students with predominant identified self-
regulation are proactive, self-confident and independent 
students who model own behavior patterns. Autonomous 
(internal) type contributes to the development of meta-
cognitive abilities of students, their creativity and self-
organization, active subjective attitude to own learning 
activities.

Key words: metacognitive awareness; learning mo-
tivation; academic efficiency; self-regulated learning; 
metacognitive processes; student.

Балашов Э.М. Метакогнитивная осознанность 
и учебная мотивация студентов.

Аннотация.
В статье автор теоретически анализирует пси-

хологические особенности учебной мотивации сту-
дентов с разным уровнем метакогнитивной осознан-
ности, в частности охарактеризованы соотноше-
ние между учебной мотивацией и метакогнитивной 
осознанностью. Эмпирически полученные с помощью 
опросника «Академическая саморегуляция» Р. Райа-
на и Д. Коннелла (в адаптации М. Яцюк) и методики  
диагностики метакогнитивной осознанности Г. Шроу 
и Р. Деннисона (в адаптации А. Карпова) результаты 
подтвердили корреляцию между этими переменными. 
Охарактеризованы особенности студентов с разным 
уровнем метакогнитивной осознанности и разными 
мотивами академической саморегуляции.

С помощью сравнения эмпирических данных по 
количеству студентов с различными уровнями ме-
такогнитивной осознанности и разными мотивами 
учебной саморегуляции, выделены три группы студен-
тов. Определено, что в учебном поведении современ-
ной студенческой молодежи преобладают зависимые 
типы саморегуляции.

Ключевые слова: метакогнитивная осознан-
ность; учебная мотивация; академическая успевае-
мость; саморегулирующееся обучение;  метакогни-
тивные процессы; студент.


