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цiнностями. Цi цiнностi пронизують поведiнку людини та органiзують її. Та-
ким чином, моральнi цiнностi починають грати роль внутрiшнього механiзму 
регуляцiї поведiнки, вiдображаються в моральних якостях особистостi, якi  
є iндикатором поведiнкового компоненту.

Цi компоненти та критерiї складають структурну модель соцiально-
психологiчної зрiлостi. 

Отже, соцiально-психологiчна зрiлiсть  є системною якiсною властивiстю  
особистостi, яка сприяє розширенню кола її спiлкування, збiльшенню 
соцiального капiталу, iнтегрує розвиток усiх соцiально-психологiчних здiбностей 
особистостi та, на наш погляд, є умовою успiшної взаємодiї з соцiальним серед-
овищем.
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Взаємозв'язок спогадiв про значущi подiї життя i мотивацiї юнакiв

Проблема пам'ятi є традицiйною для психологiї i iнтенсивно розробля-
ється в нiй з останньої чвертi XIX ст., що, мабуть, пов'язано з винятковою 
значущiстю процесiв пам'ятi в рiзних видах людської дiяльностi. За бiльш нiж 
вiковий перiод створена значна кiлькiсть рiзноманiтних теорiй пам'ятi. Проте, 
не дивлячись на вiдносно добру розробленiсть проблеми пам'ятi в порiвняннi  
з iншими психологiчними проблемами, вона продовжує широко дослiджуватися 
в психологiї, i, наскiльки можна судити з отримуваних результатiв, ця проблема-
тика ще далеко не вичерпана [2].

На сьогодняшнiй день iснує значна кiлькiсть дослiджень з вивчен-
ня взаємозв'язку пам'ятi i особистiсних особливостей, пам'ятi i професiйної 
орiєнтацiї, пам'ятi i особистостi [1-5]. Проте дослiджень, спрямованих на ви-
вчення взаємозв’язку спогадiв про значущi подiї життя з мотивацiєю практич-
но не проводилися [2].     

Психологи спираються на той факт, що мотивацiйна сфера є однiєю з цен-
тральних, стрижневих характеристик    особистостi (Л.С. Виготський, О.К. Ду-
савицький, О.М. Леонтьєв, О.П. Саннiкова, А.Я. Чебикiн та iн.), яка детермiну 
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є в тому числi й характеристики пiзнавальних процесiв. Саме iснуючi потреби, 
мотиви, цiнностi, життєвi цiлi людини визначаюсь те, що нею запам’ятовується 
з постiйного потоку iнформацiї [1]. Так, в опублiкованнiй нещодавно роботi 
Iванової О.Ф. i Панiбратенко В.В. дослiджується вплив мотивацiї досягнення  
i гендерних ролей на особливостi запам’ятовування.

Мета нашого дослiдження полягала в виявленнi характеру взаємозв'язку 
спогадiв про значущi подiї життя та мотивацiї юнакiв. 

Вiдповiдно до поставленої мети дослiдження були визначенi наступнi задачi:
1) вивчити типи мотивацiї юнакiв; 2) визначити спогади про значущi подiї 

життя;
3) виявити зв’язок мiж значущими подiями життя та типами мотивацiї 

студентiв. 
Для вирiшення поставлених задач нами були використанi наступнi методики:
1) «Лiнiя життя» (П.Ржичан);
2) спецiально розроблена нами для завдань дослiдження  методика «Подiї», 

дозволяє виявити спогади про значущi подiї життя;
3) Методика Ш. Шварца по вивченню цiнностей на iндивiдуальному рiвнi, 

яка дозволяє дослiджувати 10 типiв мотивацiї: конформнiсть, саморегуляцiю, 
досягнення, безпека, доброзичливiсть, унiверсалiзм, традицiйнiсть, стимулю-
вання, гедонiзм, влада.

При виборi дослiджуваних  ми обмежувалися лише вiком. Нами було опита-
но 21 студент  ХНУ iменi В.Н. Каразiна факультету психологiї у вiцi 17-18 рокiв. 
З них 5 хлопцiв i 16 дiвчат.

Отриманi результати cвiдчать про те, що взаємозв'язок мотивацiї та змiсту 
пам'ятi не випадковий, вiн є результатом необхiдностi отримати допомогу вiд 
нашого минулого досвiду у вирiшеннi нових життєвих подiй.

Людина запам'ятовує наймiцнiше тi факти, подiї i явища, якi мають для неї,  
для її дiяльностi особливо важливе значення. I навпаки, все те, що для людини 
є малозначущим,  запам'ятовується значно гiрше i швидше забувається. Велике 
значення при запам'ятовуваннi мають стiйкi iнтереси, що характеризують осо-
бу. Все те, що в навколишньому життi пов'язано з цими стiйкими iнтересами, 
запам'ятовується краще, нiж те, що з ними не пов'язане.

На запам'ятовування сильно впливає емоцiйне вiдношення людини до того, 
що запам'ятовується. Все те, що викликає у людини емоцiйну реакцiю, вiдкладає 
глибокий слiд в свiдомостi i запам'ятовується мiцно i надовго.

Виявлено зв’язок спогадiв про значущi подiї життя i мотивацiю юнакiв,  
а саме: респонденти з високими  показниками мотивацiї типу «конформнiсть» 
згадують смерть близької людини та своє перше кохання. Студенти з високи-
ми показниками мотивацiї  типу «саморегуляцiя» та «досягнення» не згадують 
про вiдпочинок на морi та смерть близької людини. Навпаки, при високому по-
казнику мотивацiї типу «саморегуляцiя», «стимулювання», «влада» студен-
ти згадують своє народження. Юнаки, якi мають високий показник мотивацiї 
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типу «традицiйнiсть», згадують вiдпочинок на морi. У студентiв iз високими 
показниками мотивацiї по типу «безпека», «доброзичливiсть», «унiверсалiзм», 
«гедонiзм» не встановлено зв’язкiв iз певними значущими спогадами з життя.

Проведене дослiдження не вичерпує всiх аспектiв проблеми. Виконана ро-
бота дозволяє визначити низку актуальних питань, якi потребують подальших 
наукових дослiджень, зокрема: вивчення впливу цiннiсних орiєнтацiї на розви-
ток  професiйної мотивацiї студентiв, покладаючись на певнi спогади.
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