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Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти поняття саморегуляції навчальної діяльності студентів та виокремлено її рівні. Методологія дослідження включала теоретичний аналіз наявних психологічних
концептуальних праць щодо вивчення компонентів саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Актуальність дослідження зумовлена реформуванням вищої освіти України, її приєднанням до європейського простору
вищої освіти, ставленням до людини як найвищої цінності та студентоцентрованістю вищого шкільництва.
У статті надається характеристика розробленого автором комплексу діагностичних методик для визначення відповідного показника саморегуляції на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та
емоційно-вольовому рівнях за такими показниками. Розроблений автором діагностичний інструментарій дозволить емпірично визначити виокремлені компоненти саморегульованого навчання студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівні.
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CHARACTERISTICS OF THE DIAGNOSTIC COMPLEX
OF STUDYING SELF-REGULATION IN LEARNING ACTIVITY
OF STUDENTS
Abstract. Theoretical aspects of definition of self-regulation of student learning activity have been analyzed in the article.
The goal of our study was theoretical studying of the conceptual characteristics of the diagnostic complex for studying
the learning activity of students at individual-personal, cognitive, metacognitive and motivational-volitional levels. The
methodology of our study has included theoretical analysis of the present psychological conceptual works on studying the
components of self-regulation in student learning activity.
Theoretical analysis of psychological and pedagogical works on studying the issue of self-regulated learning activity of
students has allowed us to determine self-regulation as an active cooperation of students with learning environment, which
results if formation of students’ understanding of sense of motivation, cognitive and metacognitive aspects of independent
learning, ability to use cognitive and metacognitive strategies in learning activity, and develop potential abilities at the
individual-personal, cognitive, metacognitive and motivational-volitional levels. An important role of metacognitive
monitoring in self-regulated learning activity has been determined.
We have grouped a complex of diagnostic methodologies for evaluation of the appropriate indicator of self-regulation at individualpersonal, cognitive, metacognitive and emotional-volitional levels. The complex of methodologies has allowed us to evaluate the
components of self-regulated student learning at individual-personal, cognitive, metacognitive and emotional-volitional levels
has been characterized. Perspectives of further researches in context of developing the instruments for improvement of the
components of self-regulation of student learning activity at all level have been determined.
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Постановка проблеми.
Стандарти якості національної освіти прямують до європейських, і надзвичайної актуальності
набуває вивчення особистісних характеристик
суб’єкта навчання, когнітивних і метакогнітивних чинників, які визначають перебіг і ефективність цього процесу. Цей процес включає в себе
дослідження з різноманітних наукових течій, а
саме дослідження особливостей метакогнітивної усвідомленості, метакогнітивного досвіду,
індивідуального стилю організації навчальної
діяльності, індивідуально-особистісних, мотиваційних і вольових характеристик студентів тощо
[1]. У час реформування вищої освіти України та
її приєднання до єдиного європейського простору
вищої освіти надзвичайної актуальності набуває
вивчення характеристик суб’єкта навчання, які
визначають перебіг і ефективність цього процесу,
покращення його якості [2; 3].
Аналіз попередніх досліджень. Дослідження
метакогнітивних здібностей особистості у процесі навчання проводять досить багато зарубіжних
учених. Так, А. Бандура вивчав самоефективність і мотивацію навчальній поведінці [4]. А.
Карпов досліджував рефлексивні і мотиваційні
механізми навчальної діяльності [5], а Ю. Пошехонова вивчала взаємозв’язки між особистісними
метакогнітивними здібностями та навчальною
мотивацією студентів [6]. Навчальні особистісні
здібності студентів у розрізі навчальної мотивації
досліджувала Х. Андраде [7]. Важливо виділити
концепцію інтелекту М. Холодної, яка у розрізі
навчальної діяльності вивчає складові метакогнітивних здібностей (метакогнітивний досвід,
інтелектуальний контроль, метакогнітивна усвідомленість, пізнавальна позиція) [8].
У роботах сучасних вітчизняних науковців слід відзначити дослідження академічної
успішності і мотивації навчання [9], рефлексії
у навчанні [10], метакогнітивних процесів особистості у навчанні [11], задоволеності своєю
навчальною діяльністю [12], самомоніторингу і
саморегульованого навчання студентів [13], метакогнітивних процесів у навчальній діяльності
студентів [14]. Увага приділяється дослідженню
ціннісних аспектів у навчанні студентів [15],
співвідношенню рівня навчальних домагань і
успішності [16] та ін.
Незважаючи на високу соціальну важливість
дослідження тематики, пов’язаної з дослідженням впливу індивідуально-особистісних, когнітивних, метакогнітивних та мотиваційно-вольових чинників на ефективність навчання
студентів ЗВО, вона залишається недостатньо
дослідженою, адже саме на цих рівнях суб’єкт
вирішує навчальні задачі за допомогою свідомого переміщення сфокусованості до аналізу перебігу виконання навчальної діяльності, внаслідок
чого цей процес стає предметом саморегульованого навчання студентів.

Мета нашого дослідження полягала у розробці комплексу діагностичних методик для
визначення компонентів саморегульованого навчання студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівні. Реалізація мети зумовила
виконання таких завдань як теоретичний аналіз
наявних досліджень та виокремлення компонентів саморегульованого навчання студентів
на індивідуально-особистісному, когнітивному,
метакогнітивному та мотиваційно-вольовому
рівнях; розробка діагностичного комплексу для
поглибленого вивчення компонентів саморегульованого навчання на зазначених рівнях.
Виклад основного матеріалу. У загальному
ми виходили з розуміння саморегуляції навчальної діяльності студентів як активної взаємодію
студентів з навчальним середовищем, у результаті якої у студентів формується розуміння
значення мотивації, когнітивних і метакогнітивних аспектів самостійного навчання, здатність
використовувати когнітивні і метакогнітивні
стратегії у навчальній діяльності, а також розвиваються потенційні можливості на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівнях. Рівні
виокремлені нами на основі аналізу наукової
літератури, що стосується досліджень саморегульованого навчання. Комплекс діагностичних
методик є базовим і може доповнюватись.
У таблиці 1 представлений розроблений
нами комплекс діагностичних методик для визначення відповідного показника саморегуляції
на індивідуально-особистісному, когнітивному,
метакогнітивному та емоційно-вольовому рівнях. Комплекс створений на основі теоретичного
аналіза наявних наукових напрацювань. Дамо
коротку характеристику та обґрунтування вибору кожної методики чи діагностичного засобу.
Психологічне благополуччя як цілісне
суб’єктивне переживання важливе для суб’єкта, оскільки включає основні загальнолюдські
цінності та потреби і такі поняття як відчуття
щастя, задоволеність життям і собою. Психологічне благополуччя є комплексним індикатором
ступеня реалізації суб’єктом своєї спрямованості, що відображається у відчутті задоволеності життям і щастя. рівень психологічного
благополуччя істотно поєднаний з суб’єктивним
психологічним фактором, який визначає його
структурно-функціональні складові. Багатовимірна модель психологічного благополуччя
і шкала К. Рифф включає такі компоненти як:
емоційний (позитивне/негативне відношення,
яке виникає при реалізації особистісних цілей, потреб і намірів), когнітивний (головним
особистісним показником для є задоволеність
життям) та конативний (характеризує функціональні складові для забезпечення автономності,
особистісного зростання, позитивні відносини з
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Таблиця 1
Комплекс діагностичних методик для дослідження компонентів саморегульованого навчання
студентів на індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційновольовому рівнях

оточуючим середовищем, адекватні життєві цілі,
успішність тощо) [17].
Шкала самоповаги М. Розенберга визначає рівень самоповаги за допомогою запитань
про почуття респондента. Самоповага у студентському віці розглядається комплексно як
складне особистісне утворення, в основі якого знаходиться позитивне ставлення до себе,
усвідомлене визнання своїх сильних і слабких
сторін та їхнє безумовне прийняття, оцінка
власних досягнень у різних сферах. Основними
умовами її формування виокремлені розвиненість уявлень про себе, самоставлення до себе
у розрізі міжособистісних відносин, прагнення
до високої оцінки власних досягнень іншими,
наявність позитивної когнітивної взаємодії з
авторитетними особистостями, самооцінка на
основі метакогнітивного досвіду спілкування,
позитивна мотивація, високий рівень реалізації
власного потенціалу, наявність адекватної поISSN: 2707-1820 e-ISSN: 2707-1839

треби у досягненні успіху у діяльності, у тому
числі саморегульованому навчанні [18].
Лише нещодавно концепт задоволеності
навчальною діяльністю почали розглядати в
контексті освітнього процесу. Задоволеність
навчанням розкрито через аналіз елементів,
між якими існують міцні зв’язки: задоволеність
соціальним статусом, спеціальністю, котру отримує індивід, і функціональним наповненням
навчально-освітнього процесу (ступенем адаптації до навчального середовища). Задоволеність умовами навчального процесу вважається
важливим суб’єктивним показником результатів
навчання через вивчення широкого кола ключових конструкцій, таких як стрес, толерантність
й академічні досягнення. Задоволеність змістом
і характером навчальної діяльності займає центральне місце, оскільки саме зацікавленість до
саморегульованого навчання може бути важливим мотивуючим чинником.
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Процесуально-змістовною (або інтринсивною) мотивацією, називають такий комплекс
характеристик мотивації, які спонукають людину до виконання діяльності і визначають її стан
радості і задоволення від діяльності. Високою
інтринсивною мотивацію можна назвати таку,
коли суб’єкт досягає високих навчальних результатів не через обіцяну велику винагороду
або жорсткий контроль, а завдяки отриманню
задоволення від самого процесу діяльності. Це
може характеризуватися відчуття цілковитою
концентрацією уваги і почуттів; ступенем включеності у діяльність; чіткістю усвідомлення цілей і
перебігу діяльності; відсутністю боязні можливих
помилок і невдач тощо. Психічними станами, які
визначають задоволеність власною діяльністю, є
відчуття значущості (студент повинен відчувати
ціннісну важливість в своєї діяльності); відповідальність (особиста відповідальність за результат
своєї діяльності); результат (наявність можливості
оцінити результати свого навчання). Відповідно,
незадоволеність навчальною діяльністю визначається причини і обмежувачі (не)задоволеності,
наслідками (не)задоволеності, дослідження рівнів
(не)задоволеності [8].
Для дослідження задоволеності навчальною
діяльністю використовується тест-опитувальник Л. В. Міщенко, який складається з 7 шкал:
задоволеність змістом навчального процесу, задоволеність виховним процесом, задоволеність
обраною професією, задоволеність стосунками
з однокурсниками, задоволеність стосунками з
викладачами та адміні страцією, задоволеність
побутом та дозвіллям, підсумкова шкала [19].
Самооцінка – це регулятор поведінки і компонент самосвідомості особистості, який дозволяє їй критично оцінювати власні здібності,
моральні якості, діяльність. Вона може бути
адекватною (коли суб’єкт ставиться до себе
критично) та неадекватною (завищеною чи
заниженою) і формується на основі оцінки результатів власної діяльності під впливом зовнішніх оцінок. Методика дослідження самооцінки
С. А. Будассі, інтегрована Ю. Я. Кисельовим
дозволяє кількісно визначити рівень самооцінки
та зв’язок між ранжованими показниками оцінки особистісних характеристик, які описують
особливості “Я-ідеального” і “Я-реального”,
а ступінь і характер зв’язку визначається за
допомогою коефіцієнта рангової кореляції за
визначеною формулою Спірмена. Методика
визначення рівня самооцінки Будассі припускає
особистісну оцінку суб’єктом своєї діяльності,
яка може відбуватися шляхом порівняння своїх
прагнень з реальними та об’єктивними показниками власних дій, а також співставлення своєї
діяльності з діями інших [20].
«Методика визначення рівня самооцінки»
Дембо-Рубінштейн за модифікацією А. Прихожан призначена для вивчення особливостей

самооцінки особистості за допомогою семи шкал.
Ця методика визначає адекватність самооцінки, її
захищеність чи заниженість, а також особистісну
(не)зрілість, (не)вміння адекватно і достовірно
оцінити результати власної діяльності, здійснити
порівняльну характеристику себе та інших. За
кожною із шкал визначаються рівні домагань і
особистісної самооцінки та значення відмінності
між ними. Відповідно якщо показник рівня домагань нижче показника рівня самооцінки, показник
його вираження – від’ємний [21].
Вважаємо, що надзвичайно актуальним є
вивчення когнітивних чинників, які забезпечують перебіг згаданих процесів. До когнітивних
чинників на основі узагальнення в результаті
теоретичного аналізу джерел ми включаємо показники особистісної самоефективності, суб’єктивного контролю та рефлексивності.
Характеристики феномену особистісної самоефективності ми визначали за допомогою
«Шкали самоефективності» Р. Шварцера та
М. Єрусалема. Вважаємо це важливим показником когнітивної сфери саморегульованого
навчання, оскільки самоефективність займає
важливе місце у регуляції поведінки суб’єкта
навчальної діяльності. Людина здатна організовувати і здійснювати цю діяльність, яка потрібна для виконання запланованих навчальних
завдань. Високий показник самоефективності у
інтелектуальній діяльності допомагає студентам
підвищити або знизити (за певних обставин)
навчальну мотивацію студентів, оскільки вона
є комплексним процесом поєднання когнітивних і поведінкових, соціальних і мотиваційних
компонентів з метою пошуку оптимальних стратегій і механізмів виконання саморегульованої
навчальної діяльності [22].
За допомогою використання опитувальника
«Рівень суб’єктивного контролю» (Є. Ф. Бажин,
Е. А. Галинкіна, А. М. Еткінд) визначається
локус контролю особистості на основі визначення загальної інтернальності, інтернальності
в області досягнень, інтернальності в області
невдач, інтернальності у сімейних стосунках,
інтернальності у міжособистісних стосунках,
інтернальності у виробничих відносинах, інтернальності по відношенню до здоров’я та хвороб.
Методика дозволяє визначити компоненти і характеристики рівня особистісного суб’єктивного
контролю та характерні ознаки інтернальності-екстернальності особистості по відношенню
до власної життєдіяльності. Вважаємо ці показники особливо важливими у процесі організації
та виконання саморегуляції у навчанні.
Теоретичний аналіз доводить, що кожна особистість має індивідуальні відмінності у рівні
суб’єктивного контролю і не має лише одного
типу екстернально-інтернальної вираженості,
оскільки зазвичай має переважаючі характеристики одного типу, і разом з тим деякі незначні
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характеристики іншого типу. Відповідно показник кожної особистості знаходиться між крайніми
показниками есктернальності та інтернальності,
і у кожної особистості під впливом оточуючого
середовища формується домінуюча система локалізації показників суб’єктивного контролю [23].
Обґрунтування вибору методики «Рефлексивні вміння (метакогнітивний рівень)» (автор О. Савченко) для визначення особливостей
рефлексивної компетентності на особистісному,
когнітивному і метакогнітивному рівнях полягає в
тому, що вона інтегрує ті вміння, які суб’єкт використовує у процесі розв’язання проблеми, а саме:
уміння створювати модель процесу розв’язання
проблеми, проводити оцінку власних рефлексивних дій, формувати образ очікуваного результату
рефлексії, планувати різні форми рефлексивної
активності, здійснювати контроль емоційних станів, довільне керування внутрішньою активністю
та моніторинг рефлексивної активності [10].
Діагностики рівня розвитку рефлексивності
визначають і рефлексивність як особистісний
стан і психічну здатність, а також саму рефлексію як процес. Індикатори рефлексивності ураховують ситуативну (актуальну), ретроспективну
та перспективну рефлексії. Діагностика за «Методикою діагностики рівня розвитку рефлексивності» А. Карпова враховує характеристику виявів
рефлексивності за спрямованістю: інтрапсихічна
спрямованість (здатність до самосприймання та
аналізу суб’єктом сенсу власної психічної діяльності) та інтеропсихічна (здатність до розуміння
психічної діяльності інших) [24].
Незважаючи на високу соціальну важливість дослідження тематики, пов’язаної з дослідженням впливу метакогнітивних аспектів
на ефективність навчання студентів ЗВО, вона
залишається недостатньо дослідженою. У психологічній науці відчувається брак досліджень,
спрямованих на вивчення ролі метакогнітивних
процесів у саморегульованому навчанні, наприклад структури і змісту рефлексивних механізмів, компетентності та рівнів у навчальній
діяльності, метакогнітивного моніторингу тощо.
На відміну від компонентів когнітивного рівня,
саме на метакогнітивному рівні суб’єкт навчальної діяльності вирішує навчальні завдання за
рахунок свідомого переміщенні сфокусованості
до аналізу перебігу виконання навчальної діяльності, внаслідок чого цей процес стає предметом
особистісної рефлексивної аналітики студентів .
Для вимірювання показника самомоніторингу на метакогнітивному рівні студентів
використовується «Шкала самомоніторингу»
(М. Снайдер), яка була створена автором спеціально для емпіричного вимірювання цього
процесу. Вона складається з тверджень, що
стосуються особистісної поведінки, самоконтролю і експресивності у поведінці. Основним
завданням цієї методики є діагностика індивіISSN: 2707-1820 e-ISSN: 2707-1839
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дуально-особистісних відмінностей в керуванні
власними емоціями, можливостях виявлення
лабільності у спілкуванні з іншими. Рівень гнучкості поведінки і сприйняття інших визначається
за рахунок адекватності сприйняття суб’єкта та
його здатності гнучко змінювати свою поведінку в залежності від нової отриманої інформації
про співрозмовника в процесі комунікації, а
також від обставин комунікативної ситуації. За
допомогою шкали визначаються рівні самомоніторингу – високий або низький. Особистості
з високим рівнем самомоніторингу набагато
краще, ніж особи з низьким показником самомоніторингу, і свідоміше передають спектр своїх
емоцій вербально або невербально. Вони можуть
ефективно демонструвати такі складні поведінкові реакції як настороженість, інтровертність,
закритість, а також і екстраверність, приязнь,
відкритість тощо [25].
Концепція інтелекту М. Холодної допомагає
визначити характеристики метакогнітивного
досвіду особистості як основного регулятора її
інтелектуальної активності і діяльності. Авторка
визначає, що особистісний інтелект складається
з чотирьох основних змістових складових, відповідальних за процес саморегуляції діяльності,
а саме «мимовільний інтелектуальний контроль,
що забезпечують когнітивні стилі; довільний
інтелектуальний контроль − здібності, спрямовані на постановку цілей, визначення способів
їх досягнення, послідовності дій та контроль
результатів; метакогнітивна усвідомленість −
рівень і тип інтроспективних уявлень людини
щодо своїх індивідуальних інтелектуальних
можливостей; відкрита пізнавальна позиція −
варіативність суб’єктивних способів сприйняття
й осмислення подій» [8].
Методика визначення самооцінки метакогнітивних знань і метакогнітивної активності –
складових метакогнітивного досвіду, розроблена Дж. Флейвеллом, адаптована М. Кашаповою
та Ю. Скворцовою, призначена для визначення таких складових метакогнітивного досвіду
як здатності особистості до інтелектуального
розуміння і перетворення інформації ззовні.
Визначається самооцінка через детермінацію
показників по таких шкалах, як метакогнітивні
знання, метакогнітивна активність, метакогнітивні характеристики (концентрація, придбання
інформації, управління часом, вибір основних
думок). Метакогнітивні знання визначаються
авторами методики як отримані особистісні
знання про свої пізнавальні можливості і здібності, такі як усвідомлення наявності засобів
отримання і аналізу інформації, види своєї інтелектуальної діяльності, здатність визначити
вимоги до навчального завдання та його тип і
зміст, вибір адекватних метакогнітивних стратегій для виконання поставленої навчальної цілі.
Інтелектуальні процеси щодо отримання і оброб-
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ки навчальної інформації, її аналізу, контролю
і застосування метапізнавальної діяльності у
навчанні характеризують метапізнавальну активність суб’єкта навчальної діяльності [26].
З метою визначення емпіричних показників
метакогнітивної включеності у діяльність (метакогнітивної усвідомленості) використовуємо
«Методику діагностики метакогнітивної включеності в діяльність» (Г. Шро та Р. Деннісон у
адаптації А. Карпова та І. Скитяєвої). Цей методичний інструмент дозволяє визначити метакогнітивні процеси (35 питань щодо планування, моніторингу, оцінювання, стратегій аналізу
інформації та корекції помилок тощо) і знання
(17 питань для визначення декларативних, процедурних чи умовних знань), і це забезпечує визначення рівня метакогнітивної усвідомленості
(включеності в діяльність) студентів [27; 28].
Охарактеризований вище комплекс діагностичних методик дозволить визначити виокремлені нами компоненти саморегульованого навчання студентів на метакогнітивному рівні.
Вольовий і комунікативний контроль є важливим компонентом мотиваційно-вольового рівня саморегульованої діяльності. Самоконтроль у
спілкуванні визначається здатністю до саморегуляції емоційних станів протягом комунікації,
і він є однім з основних компонентів комунікативних вмінь студентів. Методика розроблена
американським психологом М. Снайдером і
призначена для діагностики рівня (високий, середній та низький) комунікативного контролю.
Високий рівень визначає високу здатність
студентів до комунікативної активності і встановлення комунікативної взаємодії з оточуючими. Особистості характеризуються досить
високим рівнем емоційної стриманості і контролю своєї поведінки при взаємодії з оточуючими. Вони є достатньо толерантними і вдало
контролюють свої емоції. Вони добре обізнані
щодо стилю поведінку у окремій ситуації, але не
люблять непрогнозованих ситуацій і відчувають
значні труднощі у спонтанності самовираження.
Студенти з середнім рівнем досить рідко
виявляють комунікативну активність і комунікативний самоконтроль. Вони характеризуються
стриманістю і низькою емоційністю в спілкуванні, щирістю і безпосередністю при взаємодії з
оточуючими, проте їм важко контролювати свої
емоції під час спілкування, розпочинати нові
комунікативні контакти, оскільки їхні комунікативні навички сформовані недостатньо. Усе
це негативно відображається на їхніх міжособистісних стосунках з іншими.
Низький рівень передбачає наявність проблем у спілкуванні таких студентів з оточуючими, оскільки вони не є досить тактовними і
комунікативно вихованими, тому це заважає
виникненню міжособистісної комунікації. Особистості характеризуються високим рівнем

імпульсивності у спілкуванні і взаємодії з оточуючими, низькою диференціацією поведінки,
що викликає розкутість у взаємодії з партнерами по спілкуванню. Ці студенти безпосередні
і відкриті, але можуть сприйматися як надто
прямолінійні і нав’язливі. Водночас вони є комунікативно пасивними і не дотримуються норм
у спілкуванні [25].
Дослідження вольової саморегуляції здійснюють за допомогою опитувальника «Дослідження вольової саморегуляції» (ВСК),
(А. Звєрьков, Є. Ейдман). Ця методика спрямована на дослідження особистісного рівня вольової
саморегуляції і вольової сфери загалом, тобто
індивідуальної здатності до управління своїми діями, станами та емоціями. Визначається
також рівень емоційної зрілості особистості,
впевненість у своїй діяльності, реалістичність і
постійність намірів, поведінка під час трудних
ситуацій. Опитувальник включає такі шкали як
«наполегливість» (свідома мобілізація діяльнісного потенціалу), «самовладання» (довільний
контроль за емоційними реакціями та станами),
«соціальна бажаність» (рівень проявів нещирості, неправди, брехні) [29].
За допомогою опитувальника «Оцінка мотиваційної саморегуляції» (А. Файзуллаєв) визначаємо мотиваційну саморегуляцію, яка поділяється на чотири групи у розрізі чинників. До
першої групи належать показники особистісної
мотивації, які впливають на перебіг процесів
саморегуляції (сила, усвідомленість мотивації,
інтегрованість мотиваційних трендів, емоційна
стійкість тощо). Показники умов мотиваційної
саморегуляції, які визначають потребу у такій
саморегуляції, складають другу групу. Серед
них виокремлюємо недостатнє усвідомлення
мотивації, криза розуміння і реалізації мотивів
тощо. Способи мотиваційної саморегуляції характеризують третю групу чинників (зовнішня
регуляція, активна регуляція, резервна мотивація, пасивна захисна саморегуляція. Четверту
групу формують чинники ефектів мотиваційної
саморегуляції, такі як відчуження суб’єктом
мотивів або злиття особистості з мотивами [30]
«Методика діагностики спрямованості навчальної мотивації» (Дубовицька Т.) дозволяє
виявляє спрямованість (зовнішня чи внутрішня)
та рівень розвитку (низький, середній, високий)
внутрішньої мотивації навчальної діяльності
студентів. Мотив вважається внутрішнім, коли
він співпадає з метою оволодіння навчальним
матеріалом та пізнавальними потребами суб’єкта навчальної діяльності. Студент безпосередньо включається в процес отримання знань, що
приносить йому емоційно-мотиваційну сатисфакцію. Своєю активністю у навчанні студент
доводить домінування такого типу мотивації.
Зовнішня мотивація, навпаки, присутня у тому
випадку, коли оволодіння навчальним матері-
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алом не є метою, а засобом досягнення інших
цілей, таких як отримання хорошої оцінки, стипендії, диплому, похвали тощо. Зміст навчання
не є особистісною цінністю студента з таким
типом мотивації, і він не є внутрішньо вмотивованим на здійснення навчальної діяльності [31].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Розроблений нами на основі теоретичного аналізу наукового доробку вітчизняних
і зарубіжних психологів комплекс діагностичних
методик дозволить визначити виокремлені показники саморегульованого навчання студентів на
індивідуально-особистісному, когнітивному, метакогнітивному та мотиваційно-вольовому рівні.
Перспективою подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці авторської тренінгової програми
для розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів ЗВО, що сприятиме підвищенню
якості освітнього процесу загалом.
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