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Постановка проблеми полягає в тому, що до-
сить складно було обґрунтувати теоретичну 
структуру мотиваційних компонентів особи-
стісного потенціалу обдарованої молоді й екс-
периментально виявити за рахунок факторного 
аналізу відповідні компоненти. Адже, за теоре-
тичною структурою в нас 5 компонентів, а за ем-
піричною 4. Така кількість факторів зумовлена 
тим, що ми авторську анкету на постановку ці-
лей не обчислювали факторним аналізом даних, 
тому що вона направлена на відкриту форму 
відповідей і потребує більш розгорнутого об-
ґрунтування в наступних наших дослідженнях 
та публікаціях.

Мета дослідження полягає в емпіричному об-
ґрунтуванні структури мотиваційних компонен-
тів особистісного потенціалу обдарованих дітей 
юнацького віку за рахунок факторного аналізу 
даних.

© Садова М. А., 2022

Здійснено аналіз сучасних зарубіжних та україн-
ських вчених за останнє десятиліття, де розглянуто 
чинники та складові компоненти мотивації в струк-
турі особистісного потенціалу обдарованих дітей 
юнацького віку (Н. Водоп’янова, Е. Дауер, К. Гук-
ман, Е. Курко, Л. Конрад, Р. Лазарус, С. Лауджин, 
К. А. Літтл, Н. Мазурик, Ф. Прекель, М. Селігман, 
О. Рязанцева, К. Уільямс, Л. Ферлазу, С. Хобфолл, 
Д. Честор, Ю. Швалб, М. Шмітт, О. С. Штепа).

Під час застосування методів математичної 
статистики нами було використано факторний 
аналіз даних для виявлення мотиваційних ком-
понентів особистісного потенціалу обдарованих 
юнаків і дівчат. Здійснимо обґрунтування кожно-
го з виявлених факторів. 

Факторний аналіз даних дав змогу виділити 
чотири головні фактори, що разом пояснюють 
44,576 % сумарної дисперсії як показано в табли-
ці 1.

Анотація.
У статті обґрунтовано емпіричні результати дослідження структури мотиваційних компонентів особистісного по-

тенціалу обдарованої молоді за факторним аналізом. Виявлено чотири головні фактори, що разом пояснюють 44,576 % 
сумарної дисперсії. Перший фактор за сукупним обсягом пояснює 17,607 сумарної дисперсії й об’єднує 10 мотиваційних 
шкал. Перший фактор охопив найбільшу кількість шкал і методик, які направлені на позицію вибору професії та акаде-
мічної успішності в навчанні досліджуваних, тому ми назвали цей фактор «навчально-мотиваційним». Другий фактор за 
сукупним обсягом пояснює 10,005 сумарної дисперсії й об’єднує 8 мотиваційних шкал. До другого фактору увійшли шкали 
і методики, які направлені на психологічні перешкоди, які потрібно долати обдарованим під час реалізації особистісного 
потенціалу, тому ми назвали цей фактор «Виявлення психологічних бар’єрів». Третій фактор за сукупним обсягом пояс-
нює 9,991 сумарної дисперсії й об’єднує 4 мотиваційних шкали. До третього фактору увійшли шкали і методики, які на-
правлені на потенційні ресурси та безпосередньо залежать від сформованості мотивації, тому ми назвали цей фактор 
«потенційно-мотиваційним». Четвертий фактор за сукупним обсягом пояснює 11,943 сумарної дисперсії й об’єднує як 
у третьому компоненті 4 мотиваційних шкали. До четвертого фактору увійшли шкали та методики, які направлені на 
подолання психологічних бар’єрів і вирішення проблем, а не накопичування проблем та їх уникнення, тому фактор назва-
ний «особистісно-реалізаційним».
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Таблиця 1
Сумарна дисперсія факторного аналізу даних

Компонент
Ротація суми квадратів навантаження

Всього % дисперсії Сумарний %
1 5,634 17,607 17,607
2 3,201 10,005 27,612
3 3,197 9,991 37,602
4 2,222 11,943 35,545

Ми застосували декілька варіацій факторно-
го аналізу даних і виявили найбільш оптималь-
ний (методом головного компоненту, методом 
обертання варімакс з нормалізацією Кайзера, 
обертання зійшлося за 6 інтеракцією), який по-
дано на графіку з яскраво вираженими крапками 
(4 фактори). Усі інші дані, не мають відповідної 
значущості, адже вони скупчені не під крутим 
підйомом.

Нижче подано графік крапкової діаграми роз-
поділу факторів мотиваційної структури особи-
стісного потенціалу обдарованих юнаків та ді-

вчат, який підтверджує сутність вище сказаного 
(рис. 1). 

При інтерпретації виявлених компонентів 
нами було враховано факторні навантаження су-
джень із абсолютним значенням 0,40 і вище.

Перший фактор за сукупним обсягом пояснює 
17,607 сумарної дисперсії й об’єднує 10 моти-
ваційних шкал. Шкали, що увійшли до цього 
фактору належать до таких психодіагностич-
них методик: авторська анкета «Виявлення 
мотивації до навчання» (виявлення мотивації 
престижу, дисципліни за професією, літера-
тура, мова (лінгвістика), Творчі дисципліни); 
«Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома 
(шкала підтримки, шкала ціннісних орієнта-
цій, шкала уявлень про природу людини); ме-
тодика «Індикатор копінг- стратегій» Д. Амір-
хана (шкала уникнення проблем); методика 
«Мотивація успіху і боязнь невдачі» Реана 
(шкала мотивація до успіху).

Рис 1. Графік крапкової діаграми розподілу факторів професійної відповідальності особистості

Перший фактор охопив найбільшу кількість 
шкал і методик, які направлені здебільшого на 
позицію вибору професії й академічної успішно-
сті в навчанні досліджуваних, тому ми назвали 
цей фактор «навчально- мотиваційним» (табл. 2).

Таблиця 2
Навчально- мотиваційний компонент

№ Шкали Факторна вага
Виявлення мотивації престижу 0,525
Дисципліни за професією 0,710
Література 0,546
Мова (лінгвістика) 0,794
Творчі дисципліни 0,665
Шкала підтримки 0,854
Шкала ціннісних орієнтацій 0,923
Шкала уявлень про природу людини 0,440
Шкала уникнення проблем 0,525
Шкала мотивація до успіху 0,579

Навчально- мотиваційний компонент описано 
нами в теоретичній структурі та його емпіричні 
критерії відповідають рівню обґрунтованості те-
орії. Більшість шкал, які спрацювали за фактор-
ним навантаженням описують направленість 
на навчально- професійну мотивацію. Студенти 
обирали напрям тієї діяльності, якою хочуть за-
йматися (учнівська обдарована молодь), або вже 
навчаються за відповідною професією (студенти 
вишів). 

Другий фактор за сукупним обсягом пояс-
нює 10,005 сумарної дисперсії й об’єднує 8 мо-
тиваційних шкал. Шкали, що увійшли до цього 
фактору належать до таких психодіагностич-
них методик: авторська анкета «Виявлення мо-
тивації до навчання» (мотив задоволення по-
треб, мотив професійної реалізації, соціальний  
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мотив, виявлення зовнішніх позитивних моти-
вів, виявлення зовнішніх негативних мотивів, 
виявлення соціальної значущості учня (студен-
та)); «Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома 
(шкала сентизивності, шкала спонтанності). До 
другого фактору увійшли шкали і методики, які 
направлені здебільшого на психологічні пере-
шкоди, які потрібно долати обдарованим під час 
реалізації особистісного потенціалу, тому ми 
назвали цей фактор «Виявлення психологічних 
бар’єрів» (табл. 3).

Таблиця 3
Компонент виявлення психологічних бар’єрів
№ Шкали Факторна вага

Мотив задоволення потреб 0,536
Мотив професійної реалізації 0,546
Соціальний мотив 0,544
Виявлення зовнішніх позитивних 
мотивів

0,703

Виявлення зовнішніх негативних 
мотивів

0,679

Виявлення соціальної значущості учня 
(студента)

0,697

Шкала сентизивності 0,611
Шкала спонтанності 0,448

За теоретичною мотиваційною структурою 
особистісного потенціалу обдарованих, ми опи-
сували відповідний фактор, який в експеримен-
тальному спрямуванні підтвердив гіпотетичні 
припущення. 

Цей чинник описує сутність не розв’язаних 
проблем як об’єктивного так і суб’єктивного ха-
рактеру. Зокрема надмірна чутливість та рани-
мість обдарованих виявляє їх творчі здібності та 
невміння долати перешкоди. Тому значна кіль-
кість обдарованих студентів з потужним творчим 
потенціалом так і залишаються за межею реалі-
зації відповідної обдарованості. Наше завдання 
в експериментальному спрямуванні розробити 
тренінг особистісного зростання на подолання 
бар’єрів, які перешкоджають розкрити та реалі-
зувати творчий потенціал.

Третій фактор за сукупним обсягом  
пояснює 9,991 сумарної дисперсії й об’єднує 
4 мотиваційних шкали. Шкали, що увійшли 
до цього фактору належать до таких псиході-
агностичних методик: авторська анкета «Ви-
явлення мотивації до навчання» (виявлення 
мотивації престижу); «Самоактуалізаційний 
тест» Е. Шострома (шкала гнучкості поведін-
ки); методика «Втрати і надбання персональ-
них ресурсів» Н. Водоп’янової М. Штейн (ре-
сурси); методика «Мотивація успіху і боязнь 
невдачі» Реана (шкала мотивація до успіху). 
До третього фактору увійшли шкали і методи-
ки, які направлені здебільшого на потенційні 
ресурси, які напряму залежать від сформова-
ності мотивації, тому ми назвали цей фактор 
«потенційно- мотиваційним» (табл. 4).

Таблиця 4
Потенційно- мотиваційний компонент

№ Шкали Факторна 
вага

Виявлення мотивації престижу 0,693
Ресурси 0,734
Шкала гнучкості поведінки 0,718
Шкала мотивація до успіху 0,473

Цей компонент у теоретичній структурі відпо-
відної проблеми також нами був описаний. Ми 
лише хочемо в емпіричному спрямуванні закцен-
тувати на тому, що це один з головних компонен-
тів, адже об’єктом нашої науково- дослідної теми 
постає особистісний потенціал, який охоплює 
сутність виділених за рахунок факторного аналі-
зу даних тих шкал, які відповідають даному чин-
нику. Дуже добре, що спрацювали шкали цьому 
факторі, які направлені на мотивацію престижу, 
мотивацію успіху, особистісні потенційні ресур-
си. Ці властивості розкриватимуть та вмотивову-
ватимуть обдарованих до розкриття та реалізації 
особистісного потенціалу за рахунок мотивацій-
них чинників впливу на особистість. 

Четвертий фактор за сукупним обсягом пояс-
нює 11,943 сумарної дисперсії й об’єднує як у тре-
тьому компоненті 4 мотиваційних шкали. Шкали, 
що увійшли до цього фактору належать до таких 
психодіагностичних методик «Самоактуалізацій-
ний тест» Е. Шострома (шкала прийняття агресії, 
шкала контактності, шкала пізнавальних потреб); 
методика «Індикатор копінг- стратегій» Д. Амір-
хана (шкала розв’язання проблем). До четвертого 
фактору увійшли шкали і методики, які направ-
лені здебільшого на подолання психологічних 
бар’єрів і розв’язання проблем, а не накопичу-
вання проблем та їх уникнення, тому фактор наз-
ваний «особистісно- реалізаційним» (табл. 5).

Таблиця 5
Особистісно- реалізаційний компонент

№ Шкали Факторна вага
Шкала прийняття агресії 0,973
Шкала контактності 0,973
Шкала пізнавальних потреб 0,973
Шкала розв’язання проблем 0,872

Четвертий чинник ми описували й обґрунто-
вували в теоретичній структурі мотиваційних 
компонентів особистісного потенціалу обдарова-
ної молоді. Хочемо звернути увагу читача на те, 
що емпіричні результати за факторним аналізом 
даних описують насамперед шкалу розв’язання 
проблем, а це надає можливість обдарованій мо-
лоді долати перешкоди, розкривати власний осо-
бистісний потенціал, конструктивно вирішувати 
внутрішньо- особистісні, міжособистісні та між-
групові конфлікти. 

Також, у теоретичній структурі цієї проблеми 
ми описували ще п’ятий компонент цільовий. За 
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даним компонентом ми обґрунтуємо експеримен-
тальні результати досліджень в наступній нашій 
публікації. Адже, на цільовий компонент ми від-
водимо розроблену нами авторську анкету з від-
критими, а не закритими відповідями, що потре-
буватиме значної кількості часу з урахуванням 
вибірки досліджуваних на тут і тепер 769 осіб.

На наступному етапі емпіричних досліджень 
за рахунок факторного аналізу даних ми підраху-
вали середнє значення та стандартне відхилення 
шкал, які ввійшли до структури мотиваційних 
компонентів особистісного потенціалу обдарова-
них юнаків і дівчат. У таблиці 6 подано відповід-
ні значення. 

Таблиця 6
Описова статистика шкал за середнім значенням та стандартним відхиленням
№ шкали  Назва шкали Середнє значення Станд. відхилення Кількість досліджень

Мотив задоволення 0,4759 0,53983 769
Мотив професійної реалізації 0,7958 0,47728 769
Соціальний мотив 0,5553 0,53753 769
Виявлення зовнішніх позитивних мотивів 2,0559 1,00817 769
Виявлення зовнішніх негативних мотивів 0,5735 0,72717 769
Виявлення соціальної значущості учня 
(студента)

0,9831 0,98477 769

Виявлення мотивації престижу 12,7568 3,40219 769
Дисципліни за професією 6,7581 1,89469 769
Література 9,6801 3,21198 769
Мова (лінгвістика) 8,8700 3,00325 769
Творчі дисципліни 7,4824 2,33798 769
Шкала орієнтація в часі 0,3186 0,46624 769
Шкала підтримки 48,2289 8,74998 769
Шкала ціннісних орієнтацій 11,3329 3,31128 769
Шкала гнучкості поведінки 7,2991 2,58632 769
Шкала сентизивності 1,5982 1,37540 769
Шкала спонтанності 0,7035 0,52092 769
Шкала самоповаги 0,5995 0,53111 769
Шкала самоприняття 0,3810 0,52708 769
Шкала уявлень про природу людини 4,9389 1,40781 769
Шкала синергії 0,9082 0,27778 769
Шкала прийняття агресії 12,4941 2,70422 769
Шкала контактності 12,4941 2,70422 769
Шкала пізнавальних потреб 12,4941 2,70422 769
Шкала креативності 18,6671 6,83880 769
Шкала розв’язання проблем 22,5176 8,66582 769
Шкала соціальної підтримки 26,0676 7,18455 769
Шкала уникнення проблем 7,2068 2,32181 769
Мотивація на невдачу 5,6593 1,83950 769
Шкала мотивація до успіху 11,1274 2,86582 769
Шкала не вираженої мотивації 8,3381 2,50627 769
Ресурси 2,0791 1,02682 769

У таблиці здійснено аналіз шкал за такими 
психодіагностичними методами: авторська ан-
кета «Виявлення мотивації до навчання»; «Са-
моактуалізаційний тест» Е. Шострома; методика 
«Індикатор копінг- стратегій» Д. Амірхана; мето-
дика «Мотивація успіху і боязнь невдачі» Берна, 
методика «Втрати і придбання персональних ре-
сурсів» Н. Водоп’янової, М. Штейн.

До авторської анкети «Виявлення мотивації 
до навчання» ввійшли такі шкали: мотив задо-
волення (0,4759 – низький рівень виявлення); 
мотив професійної реалізації (0,7958 – низький 
рівень виявлення); соціальний мотив (0,5553 – 
низький рівень виявлення); виявлення зовніш-
ніх негативних мотивів (0,5735 – низький рівень 
виявлення); виявлення зовнішніх позитивних 
мотивів (2,0559 – високий рівень виявлення); ви-
явлення соціальної значущості учня (студента) 
(0,9831 – низький рівень виявлення); виявлен-
ня мотивації престижу (12,7568 – дуже високий 

рівень виявлення); дисципліни за професією 
(6,7581 – середній рівень виявлення); література 
(9,6801 – середньо- високий рівень виявлення), 
мова (лінгвістика) (8,8700 – середній рівень ви-
явлення); творчі дисципліни (7,4824 – середній 
рівень виявлення). Для більш вдалої обґрунто-
ваності шкал щодо середніх значень варто пові-
домити, що кожна шкала мала свої максимальні 
бали. Тому ми відштовхуємося саме від запро-
грамованого показника кожної з запропонованих 
шкал в анкеті.  

«Самоактуалізаційний тест» Е. Шострома 
проаналізуємо за середніми значеннями шкали: 
шкала орієнтації в часі (0,3186 – низький рівень 
виявлення), шкала підтримки (48,2289 – серед-
ній рівень виявлення), шкала ціннісних орієн-
тацій (11,3329 – середній рівень виявлення), 
шкала гнучкості поведінки (7,2991 – низький рі-
вень виявлення), шкала сентизивності (1,5982 – 
низький рівень виявлення), шкала спонтанності 
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(0,7035 – низький рівень виявлення), шкала са-
моповаги (0,5995 – низький рівень виявлення), 
шкала самоприняття (0,3810 – низький рівень 
виявлення), шкала уявлень про природу люди-
ни (4,9389 – середній рівень виявлення), шкала 
синергії (0,9082 – низький рівень виявлення), 
шкала прийняття агресії (12,4941 – середньо- 
високий рівень виявлення), шкала контактності 
(12,4941 – середній рівень виявлення), шкала піз-
навальних потреб (12,4941 – дуже високий рівень 
виявлення), шкала креативності (18,6671 – висо-
кий рівень виявлення). 

Зазначена методика у більшості обдарованих 
показала низькі показники, тому що ми розгля-
даємо в досліджені підліткову та юнацьку кате-
горію дітей, а в цьому віці реалізувати власний 
потенціал дуже важко. З огляду на це, ми акцен-
туємо на виявленні відповідного потенціалу, а не 
на його реалізації. На високому рівні спрацювали 
шкала креативності та шкала пізнавальних по-
треб тому, що ми залучили значну кількість об-
дарованих учнів та студентів з академічною та 
творчою направленістю. 

Методику «Індикатор копінг- стратегій» 
Д. Амірхана проаналізуємо за середніми зна-
ченнями шкали: шкала розв’язання проблем 
(22,5176 – середній рівень виявлення), шкала 
соціальної підтримки (26,0676 – середній рівень 
виявлення), шкала уникнення проблем (7,2068 – 
низький рівень виявлення).

Методику «Мотивація успіху і боязнь невдачі» 
Реана проаналізуємо за середніми значеннями 
шкали: мотивація на невдачу (5,6593 – високий 
рівень), шкала мотивація до успіху (11,1274 – 
низький рівень виявлення), шкала не вираженої 
мотивації (8,3381 – середній рівень виявлення). 
З урахуванням низької вмотивованості обдарова-
них дуже важко розкрити та реалізувати особи-
стісний потенціал, на що й буде направлена наша 
корекційно- мотиваційна програма в подальших 
дослідженнях.  

У методиці «Втрати і надбання персональних 
ресурсів» Н. Водоп’янової М. Штейн спрацюва-
ла одна шкала ресурсів (2,0791 – високий рівень 
виявлення). Такий результат надасть можливість 
розкривати потенціал з урахуванням достатньої 
вмотивованості обдарованого досліджуваного.

Отже, підсумовуючи вищезазначене варто від-
мітити, що факторний аналіз дав змогу виокре-
мити 4 яскраво виражені фактори мотиваційної 
структури особистісного потенціалу обдарованої 
молоді: навчально- мотиваційний, потенційно- 
мотиваційний, особистісно- реалізаційний, вияв-
лення психологічних бар’єрів. Відповідні факто-
ри разом пояснюють 44,576 % сумарної дисперсії. 
Опитувальники та шкали, які включено до фак-
торного аналізу даних підраховано за середнім 
значенням і стандартним відхиленням. Найбільш 
яскраво виражені шкали за високим рівнем се-

редніх значень: виявлення зовнішніх позитивних 
мотивів, виявлення мотивації престижу, прийнят-
тя агресії, пізнавальних потреб, креативності, мо-
тивація на невдачу, ресурси.

Перспективами подальших досліджень поля-
гатимуть у виявленні емпіричної типології осо-
бистісного потенціалу обдарованих дітей юнаць-
кого віку.
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THE EMPIRICAL STRUCTURE OF THE 
MOTIVATION COMPONENTS OF PERSONAL 
POTENTIAL OF GIFTED YOUTH ACCORDING 
TO FACTOR ANALYSIS

Summary.
The article substantiates the empirical results of the 

study of the structure of motivational components of the 
personal potential of gifted youth based on factor analysis. 



36

№ 4 (87) / IV квартал / 2022Освіта та розвиток обдарованої особистості

Four main factors were identified, which together explain 
44.576 % of the total variance. The first factor explains 
17.607 of the total variance and combines 10 motivational 
scales. The first factor covered the largest number of 
scales and methods, which are aimed at the position of 
choosing a profession and academic success in the study 
of the subjects, so we called this factor “educational 
and motivational”. The second factor explains 10.005 of 
the total variance and combines 8 motivational scales. 
The second factor includes scales and methods aimed 
at psychological obstacles that must be overcome by 
the gifted during the realization of personal potential, 
therefore we named this factor “Identification of 
psychological barriers”. The third factor explains 9.991 

total variance and combines 4 motivational scales. The 
third factor includes scales and methods that are aimed at 
potential resources and directly depend on the formation 
of motivation, therefore we called this factor “potential-
motivational”. The fourth factor explains 11.943 of the 
total variance and combines, as in the third component, 4 
motivational scales. The fourth factor includes scales and 
methods aimed at overcoming psychological barriers and 
solving problems, rather than accumulating problems and 
avoiding them, therefore the factor is called “personal-
realization”.

Keywords: factor analysis; personal-realization; 
potential-motivational; identification of psychological 
barriers; educational-motivational components.
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