
ПРОТОКОЛ 

психологічного дослідження 

«Мотивація до навчання» 

Кількість опитуваних здобувачів освіти: 27 

Дата опитування: червень 2022р. 

Мета: дізнатися рівень мотивації здобувачів освіти щодо навчання. 

 

Хід дослідження 

Продовж червня 2022р. робота практичного психолога була спрямована на 

дослідження мотивації учнів щодо навчання у ВСП «Любешівський ТФК 

ЛНТУ». 

Питання були спрямовані на те, щоб дізнатися які фактори впливають на 

покращення навчання, а які заважають навчатися та пригнічують мотивацію 

до навчання. 

 

У ході опитування з`ясувалось, що саме такі фактори впливають на їх 

мотивацію та бажання навчатися : 

          - цікавість матеріалу 53.8% 

          - особисте бажання 53.8% 

          - педагогічний працівник (викладач дисциплін) 38.5% 

          - настрій 23.1% 

          - атмосфера в групі серед здобувачів освіти 23.1% 

 

В результаті відповідей на питання : «Що впливає на низькі досягення у 

навчанні?» маємо такі показники: 

          - тяжкий предмет 51.9% 

          - небажання вчитись 33.3% 

          - не подобається педагогічний працівник (викладач) 29.6% 

          - не хочу виділятись серед всіх в групі 18.5% 

 



Після поставленого питання: «Чи вважаєте ви, що для сьогоднішнього 

життя потрібно бути освідченим?» маємо такі результати відповідей: 

          - так 55.6% 

          - ні 7.4% 

          - не обов`язково 29.6%    

          - можна заробити гроші і без освіти 40.7% 

          - я знаю людей, які і без освіти живуть дуже добре 22.2% 

 

Також були поставлені такі запитання: 

1. Пари з яких предметів вам подобається відвідувати найбільше?: 

          - всі подобаються 42.7% 

          - Захист України,англійська мова,біологія,географія,фізична 

культура,зарубіжна література 14.3% (обумовлено тим, що саме з цих 

предметів «добрі вчителі»). 

2. Якби можна було ,пари з яких предметів ви б не відвідували?: 

          - інформатика 6.7% 

          - технологія 6.7% 

          - громадянська освіта 13.3% 

          - всі відвідував би 40.2% 

          - ніякі не відвідував 12.7% 

 

У ході цього анкетування було поставлене питання «Якби на 

сьогоднішній день можна було б обрати ходити до коледжу чи ні, яка 

була б ваша відповідь?».Маємо такі результати: 

          - ходив би до коледжу 48.1% 

          - пішов би працювати 22.2% 

          - не знаю 18.5% 

          - не ходив би до коледжу 11.1% 

 



На питання «Що найбільше вам подобається у коледжі?» маємо такі 

відповіді: 

          - отримання знань 53.8% 

          - спілкування з друзями 42.3% 

          - отримання хороших балів 26.9% 

          - можна певний час бути подалі від батьків 15.4% 

          - інше 30.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновки та рекомендації 

В результаті анкетування стало зрозуміло, що більшість учнів , майже 60%, 

мають мотивацію та зацікавлені у навчанні.На це впливають деякі фактори, 

які допомагають зацікавити та залучити здобувачів освіти до навчання. 

 

Але не дивлячись на такі показники, маємо досить високий відсоток 

здобувачів освіти, які втратили мотивацію та бажання навчатися.Це 

обумовлено і відношенням педагогічних працівників, і психологічним 

кліматом серед учнів в групі, і цікавістю навчального матеріалу, а також 

емоційним станом (було виявлено попередніми анкетуваннями). 

 

Для того щоб підвищити та покращити показники, будуть наступні 

рекомендації: 

- педагогічним працівникам надавати інформацію, можливо в тій формі, яка 

більш ближча та цікава для здобувачів освіти (ігрова, квести, робити цікаві 

конференції). 

- звертати увагу на настрій та емоційний стан здобувачів освіти, інформувати 

психолога, якщо учень пригнічений та не має бажання навчатися. 

 

Для практичного психолога провести корекційну роботу. 

Розробити анкетування, для визначення психологічного клімату в сім`ї. 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог                                                        Юлія ЗЕЛИК 

 

 

 

 



 

ДІАГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог                                                                 Юлія ЗЕЛИК                                                               


