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Постановка проблеми та її зв’язок із важливи-

ми науковими чи практичними завданнями. Пи-

тання мотивації професійної спрямованості завжди

було і є актуальним. Враховуючи той факт, що проце-

си європейської інтеграції дедалі сильніше впливають

на таку важливу сферу життя суспільства як освіта і

розуміючи ту важливу роль, яку відіграє знання іно-

земної мови у цьому процесі, потрібно провадити

безперервну наскрізну підготовку студентів з інозем-

ної мови протягом всього терміну навчання. У профе-

сійній діяльності майбутній фахівець повинен актив-

но співпрацювати із зарубіжними партнерами, пред-

ставниками різних культур і рівнів професійної ком-

петентності; мати уявлення про новітні науково-

технічні досягнення в своїй виробничій сфері, вико-

ристовуючи при цьому іншомовні джерела інформа-

ції. Загальновідомо, що володіння іноземною мовою

не тільки розширює кругозір і загальний інтелектуа-

льний рівень фахівця, але є інструментом, необхідним

для вирішення певних професійних проблем, не-

від‟ємним компонентом професійної компетентності

майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій, виді-

лення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, яким присвячується означена стаття. Ви-

вченням мотивації людини займалися Д. Макклел-

ланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, 

К. Роджерс, Р. Мей, А. Н. Леонтьєв. Мотиваційному

аспекту навчання уже порівняно давно приділяли

велику увагу в психологічній і педагогічній літературі 

С. Л. Рубінштейн, Л. І. Божович, О. Г. Ковальов,  

Г. С. Костюк, В. С. Мерлін, В. О. Сухомлинський, 

М. І. Алексеева, І. О. Синиця та інші. Проте форму-

вання мотивації та професійної спрямованості студен-

тів у процесі вивчення іноземних мов не достатньо

досліджене. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає

у тому, щоб з‟ясувати та систематизувати особливості 

процесу формування мотивації студентів при вивчен-

ні іноземної мови у немовному ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мо-

тив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це

поняття, яке пояснює, чому людина робить те, що

вона робить. Мотиви, цілі і стратегії важко відрізнити

в контексті цільового навчання, тому що оптимальні

форми мотивації до навчання і оптимальні стратегії

для вдосконалення навчання є невід‟ємні. В контексті

практичного заняття з іноземної мови, поняття «моти-

вація студента» може використовуватися для пояс-

нення рівня інтенсивності уваги та зусиль студента,

витрачених на виконання різноманітних завдань. От-

же, мотивацією для студента виступає бажання вчи-

тися заради досягнення не тільки академічної мети, а

й для професійного зростання. Професійна спрямова-

ність організації навчального процесу на уроках іно-

земної (англійської) мови сприяє підвищенню учбової

активності не лише на цих заняттях, але й впливає на

розвиток позитивного відношення до своєї майбут-

ньої професії. 

Як показує практика, мотивація пізнавальної дія-

льності студентів може бути успішною, тільки в тому

випадку, якщо вона буде будуватися на основі єдності

мотивів, пізнавальних потреб і інтересів, пізнавальних

дій, саморозвитку, самоаналізу і самоконтролю. Але,

майбутні фахівці не вивчають мову ґрунтовно, вони

засвоюють філологічні знання в обсязі, необхідному

для успішного розвитку та вдосконалення тих умінь,

які потрібно застосовувати в подальшій професійній

діяльності. Тому використання у процесі навчання

різноманітних форм, підходів та новацій є необхідною

умовою формування дійсних мотивів навчання. Все-

бічний розвиток особистості засобами предмету «Іно-

земна мова» передбачає не лише вдосконалення філо-

логічної освіти студента, але й розширює його світогляд. 

У процесі виконання різноманітних завдань мов-

ного спрямування, а саме переклад текстів, виконання 
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письмових та усних вправ, діалогічне спілкування, 

монологічне висловлювання, тобто навчаючись ви-

словлювати не лише свою думку з певної проблеми, 

але й робити самостійні висновки, у студентів форму-

ється краще розуміння тієї чи іншої професійної про-

блеми. Поступово вони навчаються приймати самос-

тійні рішення в навчальній ситуації, що підвищує їх 

значущість, успішного студента. Коли рівень підгото-

вки зростає, зростає й впевненість у собі як у майбут-

ньому фахівцеві. Таким чином, спостерігається 

зв‟язок усвідомлених мотивів навчальної діяльності з 

потребою в досягненнях. Потреба в досягненні має 

значний вплив на результати діяльності взагалі та 

навчальної діяльності. Вона сприяє розвитку загаль-

ного рівня мотивації навчання. 

Кожен студент має свою основну мотивацію в на-

вчанні. Основними прийомами мотивації в процесі 

навчання є орієнтація навчального матеріалу на його 

практичний зміст, орієнтація на конкретну професій-

ну діяльність, демонстрація в мовленні практичного 

використання теоретичних положень, які наводяться. 

Існують також основні прийоми поточної мотивації 

на етапі формування і контролю діяльності студентів: 

надання права вільного вибору завдань, створення 

завдань оптимальної складності, новизна та неперед-

бачуваність завдань, позитивний зворотний зв‟язок 

або інформування студентів про успішність їхньої 

діяльності. 

Є студенти, які спрямовані на себе, притаманні 

орієнтації на пряму винагороду, прагненням до задо-

волення власних потреб, особистих переваг, прести-

жу, власного благополуччя, авторитарності. Коли 

навчання відповідає їх прагматичним прагненням, 

досягненню власних цілей, то вони виявляють до 

нього живий інтерес. Якщо ж ні – то активність таких 

студентів знижується. 

Існують такі студенти, у яких спрямованість на-

правлена на інших людей, притаманні орієнтації на 

спільну діяльність, пошук соціального схвалення, 

залежність від групової думки, оцінки, прагнення 

підтримувати добрі стосунки з оточуючими. У цьому 

разі активність суб‟єкта великою мірою залежить від 

настанов та прагнень, які домінують у групі. Якщо, 

студентська група спрямована на навчання, то це 

може позитивно впливати на активність суб‟єкта в 

навчанні. І навпаки, якщо група не налаштована на 

навчання, то це може негативно впливати на навчаль-

ну діяльність студента [9; с. 9]. Для студентів, у яких 

домінує спрямованість на справу, характерна налаш-

тованість на якість та точність, прагнення якнайкраще 

виконувати навчальні завдання, схильність відстою-

вати свою думку в інтересах справи, здатність до 

співпраці та взаємодії заради справи [9; с. 38–39]. 

Спрямованість на справу є найбільш бажаною в 

навчальній діяльності. Проте не враховувати інші 

види спрямованості було б недоцільним. Інша справа, 

що в залежності від основного навчального компоне-

нту дисципліни перевага може віддаватися відповід-

ним видам мотивів. Потрібно враховувати психологі-

чні і психофізіологічні особливості студентів, обумо-

влених їх соціальним статусом, віком і характером 

основної діяльності. Викладач повинен знати і розу-

міти студентів, адекватно оцінювати їхні особистісні 

якості і стани, і це справедливо вважають одним з 

найважливіших професійних якостей і ставлять її на 

друге місце після знання предмета, що вони виклада-

ють. Для того щоб при побудові програми врахувати 

можливості і потреби студентів, потрібно добре їх 

знати. Успішна навчальна діяльність студента зале-

жить не тільки від ступеня володіння прийомами 

інтелектуальної діяльності; вона обумовлена також 

особистісними параметрами навчальної діяльності – 

стійкою системою відносин студента до навколиш-

нього світу і до самого себе. Важливу роль у зацікав-

леності студентів до вивчення іноземної мови відіг-

рають мотиви «престижності», бо знання іноземної 

мови зараз свідчить про особистий «статус» людини, 

який впливає на підвищення самооцінки. 

Іншим впливовим мотивом є бажання мандрувати 

та навчатися за кордоном. Це стало можливим за су-

часних умов, коли країна взяла напрямок на європей-

ську інтеграцію, тобто створення інтегрованого про-

фесійно орієнтованого навчального середовища [6;  

с. 128–130]. П. М. Якобсон визначає три типи мотива-

ції навчання [5]. По-перше, на його переконання, 

існує мотивація, яка може бути названа «негатив-

ною», під якою він розуміє спонуку студента, спри-

чинену усвідомленням певних незручностей і непри-

ємностей, які можуть виникнути, якщо він не буде 

навчатися (низькі оцінки, неспроможність скласти 

заліки та іспити або взагалі, недопущення до сесії, 

погроза відрахуванням, дорікання з боку батьків, 

викладачів та однокурсників). Подібна мотивація 

навряд чи призведе до успішних результатів. По-

друге, мотивація, яка має позитивний характер, але 

також пов‟язана з мотивами, що закладені не в самій 

навчальній діяльності. Ця мотивація виступає у двох 

формах. В одному випадку вона визначається ваго-

мими для особистості соціальними прагненнями, у 

зв‟язку з чим навчання розглядається як шлях до здій-

снення свого призначення у житті. Подібна настанова 

в навчанні, якщо вона достатньо стала і посідає знач-

не місце в особистості студента, дає йому наснагу для 

подолання труднощів, для виявлення терпіння і ста-

ранності. Це найбільш цінна мотивація. Однак, якщо в 

процесі навчання ця настанова не буде підкріплена 

іншими мотиваційними чинниками, то вона не забез-

печить максимального ефекту. Третя форма мотивації 

визначається вузькоособистими мотивами студента: 

схвалення людей з його оточення, шлях до власного 

благополуччя і т. п. На думку П. М. Якобсона, спону-

кає навчатися сам процес набуття знань, і студент 

зазнає насолоди від процесу і результатів пізнавальної 

діяльності, відкриття нового, реалізації своїх можли-

востей і здібностей [5]. 

Особливістю навчання іноземної мови як навчаль-

ного предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не 

завжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає 

чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими 

повинен володіти фахівець. Викладачі іноземних мов 

не є спеціалістами з профільних, особливо технічних, 

дисциплін, які вивчають студенти, не завжди знають 

сучасний зміст та потреби галузі, майбутніх спеціалі-

стів якої вони мають підготувати компетентними 

щодо використання іноземних мов в їх професійній 

діяльності. Тому співпраця з викладачами профільних 
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дисциплін і представниками провідних компаній є 

надзвичайно важливою для створення змістовних 

комплексних програм з іноземної мови. Коли студен-

ти усвідомлюють, що знання та навички, що вони 

отримують на заняттях з іноземних мов, дійсно допо-

магають їм у працевлаштуванні і подальшій впевненій 

роботі на посаді, сприяють їх кар‟єрному зростанню 

їх мотивація значно підвищується. 

У немовному закладі під час вивчення іноземної 

мови виникають певні проблеми, що зумовлені насту-

пними чинниками: студенти роблять акцент на фахо-

вих дисциплінах, до яких іноземна мова не належить, в 

одній групі навчаються студенти з різним рівнем воло-

діння іноземною мовою (від сильного до слабкого), з 

різними здібностями, що також впливає на їх мотива-

цію; обмежена кількість годин, що виділяється на дис-

ципліну «Іноземна мова» у немовному закладі не до-

зволяє опанувати її на належному, професійному рівні. 

Володіючи граматикою англійської мови і досить 

великим словниковим запасом, студенти часто не 

можуть подолати мовний бар‟єр та вільно викласти 

свої думки. Вивчення мови спеціальності вимагає 

засвоєння великої кількості термінів і спеціальних 

понять, необхідних майбутньому спеціалісту. Студент 

немовного факультету має бути спеціалістом, який 

володіє достатнім рівнем комунікативної компетенції 

у певній сфері діяльності, проте кількість аудиторних 

годин не завжди дозволяє викладачеві досягти бажа-

ного результату. Відповідно до робочих навчальних 

програм студентам відводиться багато годин на само-

стійну роботу, що, з урахуванням специфіки предме-

ту, не є достатньо ефективним, тому необхідна колек-

тивна робота – у групі, у команді, у парі. Зрозуміло, 

що грамотно та по суті викладати свої думки можна 

навчитися, перш за все, у процесі живого спілкування. 

Багато студентів без особливого ентузіазму присту-

пають до виконання традиційних рутинних акаде-

мічних домашніх завдань, і надають перевагу підго-

товці творчих проектів, де вони відчувають себе мак-

симально наближеними до середовища майбутньої 

професії. Проекти та презентації заохочують та по-

кращують внутрішньоособистісні вміння учасників, 

тому вони повинні вводитися вже на початкових кур-

сах відповідно до навчальної програми з урахуванням 

розвитку навичок працювати в команді, де чітко вид-

но задатки до конструктивного мислення, вміння 

переключатися з одного виду діяльності на інший та 

обговорювати переваги і недоліки вирішення про-

блемних задач з однолітками, бачити результати своєї 

роботи на фоні інших, критично та об‟єктивно 

оцінювати ситуацію. 

Існують три причини, які знижують емоційно-

ціннісні мотиви до вивчення іноземної мови, а саме: 

низькі комунікативні навички самого студента, 

невдало розроблений курс іноземної мови за фахом, 

неправильно підібрана методика без врахування рівня 

іншомовних здібностей [4]. Викладачеві варто обду-

мати та використовувати такі підходи до взаємодії 

викладача зі студентами: ефект новизни – має потуж-

ну притягальну силу, передбачає поєднання відомої та 

невідомої інформації; ефект уяви – передбачає залу-

чення уяви та підвищення інтелектуального мислен-

ня; ефект змін – забезпечує органи почуттів новою 

стимуляцією через зміну традиційних ролей учасни-

ків ситуацій; ефект гри – ця діяльність є засобом фор-

мулювання та підтримки адаптивних навичок, соціа-

льних взаємозв‟язків, спонукає до дослідної активно-

сті та ризику. Зазначимо, що використання інформа-

ційних технологій у системі освіти сприяло створен-

ню «комп‟ютерної методології навчання», зорієнто-

ваної на застосування в навчальному процесі таких 

інноваційних дистанційних методів, як комп‟ютерне 

моделювання навчально-пізнавальної діяльності, 

комп‟ютерний метод тестування, метод інформуван-

ня, кейс-метод, метод проектів, метод ситуаційного 

моделювання, відео тренінг та інші. 

Професійна спрямованість організації навчального 

процесу на заняттях з іноземної (англійської) мови 

сприяє підвищенню учбової активності, впливає на 

розвиток позитивного відношення до своєї майбут-

ньої професії. То як же педагогу підвищити навчальну 

мотивацію студентів під час вивчення іноземної мо-

ви? Пропонуємо деякі з них: 

 при навчанні необхідно враховувати запити, 

інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для 

формування мотивації до навчання та пізнавальної 

діяльності в студентів – можливість проявити в на-

вчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим 

активніші методи навчання, тим легше викликати 

інтерес до навчання. Основний засіб виховання стій-

кого інтересу – використання таких питань і завдань, 

вирішення яких вимагає від студентів активної пошу-

кової діяльності, наприклад проектів, досліджень, case 

study тощо; 

 змінювати методи і прийоми навчання. На 

практичних заняттях застосовувати такі методи сти-

мулювання студентів, як створення ситуації успіху 

через виконання завдань, посильних для всіх студен-

тів, але й таких, які водночас стануть певним викли-

ком; 

 включення студентів у колективну діяльність 

через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні 

форми, проведення конкурсів, олімпіад, призом яких 

може стати стажування в провідних компаніях та 

установах; 

 незвична, цікава форма подання навчального 

матеріалу; 

 заохочення доступними методами до зрос-

тання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, 

що буде сприяти посиленню внутрішньої мотивації; 

 постійно та пильно слідкувати за досягнен-

нями у навчанні та відзначати їх; 

 не карати за невдачу, невдача сама по собі є 

покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес 

навчання. Невдачі знижують мотивацію; 

 намагатися, коли це можливо, інтегрувати 

знання, пов‟язуючи теми свого предмету з іншими 

навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, роз-

ширюючи кругозір студентів. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 

подальших розвідок у поданому напрямку. Отже, 

багато чинників впливають на спонукання конкретно-
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го студента до праці і навчання: інтерес до предмету, 

загальне бажання виконувати поставлені задачі, упев-

неність в собі і відчуття власної гідності, так само, як і 

терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі студенти 

мотивовані однаковими цінностями, потребами, ба-

жаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням ін-

ших, інші – подоланням проблем. Викладач ВНЗ по-

винен розвивати у студентів відчуття впевненості та 

успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, 

створювати атмосферу конкурентності. 
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