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Статтю присвячено проблемі мотивації при вивченні іноземної мови. Здійснено опис і узагальнення основних 

різновидів мотивації, її структури і ролі в навчанні іноземній мові, розглянуто основні характеристики мотивації і їх 

зв`язок з процесом навчання. Розглядаються концепти внутрішньої і зовнішньої мотивації, розглядаються 
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Постанока проблеми. Сучасний етап роз-

витку України, євроінтеграція, безвізовий ре-

жим з Європою, розширення міжнародного 

співробітництва та міжнародних контактів 

вимагають від фахівців практичного володіння 

іноземною мовою для спілкування із зарубіж-

ними колегами у професійній  діяльності. Низь-

кий рівень мовної підготовки фахівців різних 

галузей стає перешкодою при вирішенні спіль-

них проблем.Це вимагає від  нас нового підходу 

до надання освіти і переходу на нові стандарти. 

Результат освіги, при цьому, це не тітьки знан-

ня з конкретних дисциплін, а й уміння застосо-

вувати їх у повсякденному житті, використо-

вувати в подальшому навчанні, професійній 

діяльності. Студент повинен володіти ще й 

цілісним соціально-орієнтованим поглядом на 

світ в  його єдності та розмаїтті природи, наро-

дів, культур, релігій. Однак, існуючий факт 

зниження мотивації до навчання не може 

сприятливо позначатися на позитивній дина-

міці якості знань. Це ж відноситься i до вивчен-

ня англійської мови. У цьому зв'язку проблема 

підвищення мотивації до вивчення англійської 

мови є  дуже актуальною. 

Актуальність проблеми дослідження. 
Англійська мова набуває дедалі більшого поши-

рення в світi небезпідставно претендуе на звання 

«мови міжнародного спілкування». Результатив-

ність навчально-виховної роботи викладача іно-

земної мови значною мірою залежить від знання i 

врахування ним вікових психологічних особли-

востей своїх студентів. Викладачу необхідно зро-

зуміти психологічну сутність i витоки цього стану, 

всіляко підтримувати й активізовувати успішне 

вивчення англійської мови. I річ не в тім,  щоб з цієї 

дисципліни у студента були лише  відмінні оцінки 

(хоча й це дуже важливо), а, найперше, в тім, щоб 

у своєму подальшому житті він міг користуватися 

нею у професій  діяльносі та спілкуванні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом проблема поліпшення іншо-

мовної підготовки фахівців різного професій-

ного спрямування набула особливої актуаль-

ності й стала предметом багатьох досліджень: 

зокрема, психологічні аспекти формування ко-

мунікативної компетентності вивчалися Горді-

єнко М.Г., Яровою О.Б., Токменко О.М. Ціка-

вими є підходи дослідників Бучацької С.М. та 

Онуфрієвої І.Л., в яких відображені особли-

вості спілкування іноземними мовами за фа-

хом, а оволодіння іноземними мовами за фахом 

вважається важливою складовою професійної 

компетентності, яка має в кожному виді 

діяльності свою специфіку.  

Мета статті полягає у розгляді роль мотива-

ції в навчанні іноземної мови, її основні складо-

ві, а також вплив мотивації на навчальний про-

цес, а саме на ефективність засвоєння іноземної 

мови студентами немовних ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Питанням 

підвищення мотивації, збереження i розвитку у 

студенів інтересу до дисципліни «іноземна мо-

ва» придітяється велика увага як в психології, 

та  i в методиці навчання цій дисципліні. Склад-

ність i багатогранність цієї проблеми підкрес-

люють багато методистів та, відповідно до цьо-

го, пропонують piзнi підходи до вирішення її. 

Шляхи вирішення зв'язуються з: 1) створен-

ням спеціально розробленої системи вправ, 

виконуючи які студенти відчували б результат 

своєї діяльності; 2)залучення емоційної сфери в 

процес навчання; 3)характером педагогічних 

впливів викладача, зокрема наявністю стимулів 

i підкріплень; 4)використанням на заняттях 

аудіовізуальних засобів; 5)використанням осо-
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бистісної індивідуалізації; 6)розробкою систе-

ми поза аудиторних занять, які посилюють 

мотиваційну сторону вивчення мови. 

Також, завдяки спостереженням дослідни-

ків, можна сказати, що підвищення мотивації 

йде через: 1)залучення студентів у самостійну 

роботу на занятті; 2)проблемність завдань i 

ситуацій; 3)контроль знань, умінь i навичок; 

4)використання дидактичних iгop; 5)країно-

знавчий матеріал i, звичайно, доброзичливе 

ставлення до студентів. Згідно з психологічним 

дослідженням  мотивації та інтересу при 

навчанні іноземної мови зусилля викладача 

повинні бути спрямовані на розвиток 

внутрішньої мотивації навчання студентів, яка 

виходить з самої їх діяльності i володіє 

найбільшою спонукальною силою. 

Внутршня мотивація визначає ставлення 

студентів до дисципліни i забезпечує просу-

вання в оволодінні іноземною мовою. Якщо 

студента спонукає до навчальної діяльності са-

ма діяльність, коли йому подобається говорити, 

читати, сприймати іноземну мову на слух, 

дізнаватися про нове, тоді можна сказати, що у 

нього є інтерес до іноземної мови i умови для 

досягнення ним певних ycnixів  забезпечені. 

Насьогодні є достатня кількість досліджень у 

психології та методиці викладання шоземних 

мов, що дозволяє використовувати їх в 

подальших пошуках вирішення проблеми i 

здійснити цілісний підхід  у її розгляді. 

Народна мудрість говорить: «Ти можеш 

підвести коня до водопою, але ти не можеш 

змусити його пити», те ж саме можна сказати i 

про процес навчання: «Невмотивованого 

студента неможливо змусити вчитися».  Це 

прислів'я спадає на думку, коли ми бачимо 

наскільки різним може бути ставлення 

студентів до іноземних мов. 

Науковцями-педагогами пропонуються такi 

види мотивації при вивченні англійської мови: 

I. Широка соціальна мотивація. 

1. Кожна освічена людина повинна знати 

англійську мову (для загального розвитку; її 

необхідно знати як найпоширенішу у світі). 

2. Вивчаю як програмний предмет, хочу 

мати хорошу оцінку. 

3. Не хочу бути гірше товаришів. 

4. Не хочеться засмучувати мого викладача. 

5.Без знання англійської неможливо 

прочитати жодної іноземної вивіски, реклами, 

пакувального ярлика. 

6. Англійська подобаеться більше, ніж будь-

яка інша, тому що в ній більше цікавого, 

незнайомого.  

ІІ. Мотивація пов'язана з перспективним 

розвитком особистості. 

1. Вивчаю, так як це обов'язково 

знадобиться в житті. 

2.Знання англійської мови може стати в 

нагоді в інституті (у роботі, у житті), може 

стати предметом гордості. 

III. Комунікативна мотивація. 

1. Подобається спілкування в клаci на 

іноземній мові. 

2. На занятта англійської цікаво. А про інші 

мотиви я не замислююся. 

3.Англшська мова служить засобом задово-

лення моїх позааудиторних інтересів (комп'ю-

тер, електронний зв'язок, інтернет, сучасна 

музика, тощо). 

4.Хочу навчитися писати листи англійською 

мовою. 

5.Подобається, коли читаємо листи з 

англомовних країн. 

6. Хочу листуватися з однолітками - 

іноземцями, як сусід - студент.   

IV. Мотивація, породжена самою 

навчальною діяльністю. 

1.Цікавлюся англійською як предметом: 

подобається перекладати тексти, вивчати нові 

слова, виконувати вправи, відчувати ycnix у 

навчанні. 

1. Подобається, коли ми граємо. 

2. Легко запам'ятовуються слова 

англійською мовою. 

3. Подобається вивчати вірші. 

4. Люблю готувати картки до заняття, 

малюнки. 

Для одного студента процес вивчення мови є 

важливим, багатозначним, він мотивований до 

вивчення мови (хоча мотиви можуть бути різни-

ми: самоактуалізація, мотивація до високих до-

сягнень, орієнтація на мету, відхід від невдач i 

поразок); для іншого студента мова - це важка 

ноша, яку він змушений нести i він не приховує 

свою нудьгу, позіхає i просто чекає кінця заняття. 

Кожен викладач стикається з подібною ситу-

ацією i, відверто кажучи, часто має намір звину-

ватити студента в невірному поводженш або 

нездатності  вивчати іноземні мови. Але дана си-

туация може бути сприйнята абсолютно поіншо-

му викладачем, який мислить критично: для ньо-

го - це знак для вирішення питання «Чи є методи 
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i підходи викладача ефективними i дієвими, а, так 

само, відповідними потребам студентів?». Само 

собою зрозумілим є факт, що здатність мотиву-

вати студентів є ключовою навичкою викладача. 

Інтерес до навчальної дисципліни i бажання 

оволодіти нею залежать великою мірою від 

того, які технології використовуються виклада-

чем. Існує багато способів стимулювання 

студентів до вивчення англійської мови. 

Робота з газетними матеріалами 

Однією з цілей викладання англійської мови 

є наближення освітнього рівня студента до 

європейського стандарту. Володіння інозем-

ною мовою неможливо у відриві від культури i 

реалій англомовних країн, при цьому, газета 

викликає природний інтерес студентів, будучи 

джерелом новітньої інформації, до того ж, 

будучи частиною культури країни досліджу-

ваної мови. Звернення до газетного матеріалу 

обумовлено декількома причинами. По-перше, 

газетна лексика є актуальною i сучасною. Через 

її призму студенти розуміють особливості сти-

лістики та нові явища в мові. По-друге, інфор-

мація, що міститься в газетних публікаціях, до-

помагає студентам зрозуміти сучасні тенденції 

в суспільстві, підвищити їх культурологічну 

компетенцію. По-трете, газетні матеріали 

містять дискусійні питания, які допомагають 

організувати обговорення і, тим самим, 

розвивають навички успішного спілкування з 

використанням лексичних одиниць по заданим 

темам. Kpiм того, газетна лексика i тематика 

статей є прекрасним матеріалом для підготовки 

дискусій i висловлення своєї  власної думки, що 

корисно для розвитку навички говоріння. 

Перегляд фільмів 

Використання автентичного фільму, як однієї 

з форм  аудіовізуального навчального засобу, є 

актуальним i ефективним прийомом .  Це слугує 

джерелом інформації, підвищує ступінь 

наочності, містить автентичний матеріал, який 

відповідає сучасним реаліям життя. 

Музика 

Музика - це один з найбільш потужних 

способів впливу на почуття i емоції людей. 

Музика i пісня можуть надати неоціненну 

допомогу у вивченні англійської мови. Пісня 

викликає великий приплив ентузіазму i являє 

собою приємний i, в той же час, стимулюючий 

підхід у вивченні культури іншомовних країн. 

Хороші пісні не забуваються, навідміну від 

граматичних структур,  які зникають з голови 

по завершенню заняття, nicнi можуть жити 

довго i стати частиною чиєїсь культури. 

Дидактична гра 

Гра є сильним мотивуючим фактором, який 

задовольняє потребу студенттв у новизні  дос-

ліджуваного матеріалу i різномаштності вико-

нуваних вправ. Гра, а саме, рольова гра дає ши-

рокі можливості для активізації навчального 

процесу. Рольова гра - методичний прийом, що 

відноситься до групи активних cпocoбів нав-

чання практичному володінню іноземною мо-

вою. Гра дає можливість боязким, невпевненим 

у собі студентам говорити i, тим самим, долати 

бар'єр невпевненості.  У рольовій rpi кожен 

отримує роль i повинен бути активним 

партнером у мовному спілкуванні. 

Проведення дискусії 

На заняттях створюється можливість обго-

ворення різноманітних проблем, доведення, ар-

гументування  власного погляду, тобто, відбу-

ваєтъся  взаємодія викладача   i   студента,   яка  

орієнтує особистість  на розвиток  її   творчих   i 

розумових здібностей та комунікативних навичок. 

Однак, я вважаю, що найбільш ефективним 

способом підвищення мотивації  у студентів є 

використання комп'ютерних та Інтернет техно-

логій. Використання нових інформаційних тех-

нологій у викладанні англійської мови є одним з 

найважливіших аспектів вдосконалення та 

оптимізації навчального процесу, збагачення 

арсеналу методичних засобів i прийомів, що 

дозволяють урізноманітнити форми роботи i 

зробити заняття цікавим i незабутнім для 

студентів. Поява інформаційних технологій доз-

воляє індивідуалізувати навчання за темпом i 

глибиною проходження курсу. Такий диферен-

ційований підхід дає великий позитивний резу-

льтат, оскільки створює умови для успішної ді-

яльності кожного студента,  викликаючи у сту-

дентів позитивні емоції i, таким чином, впливає 

на їх навчальну мотивацію. Сучасний викладач 

повинен ефективно застосовувати інформаційні 

та комунікаційні технології в навчальному процесі. 

Висновки. Визнаючи провідну роль моти-

вації в вивченні іноземної мови, викладачу не-

обхідно уявляти co6i засоби й прийоми її фор-

мування в умовах навчального закладу. При 

розгляді проблеми мотивації та пошуку шляхів 

її формування, недопустимим є спрощення її 

розуміння. Формування мотивації - це не перек-

лад викладачем в голову студентів вже готових 

мотивів та цілей навчання. Формування моти-
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вів - це, насамперед, створення умов для прояву 

внутршніх спонукань до навчання, усвідомлен-

ням їx самим студентом та подальше самороз-

винення мотиваційної сфери. Дуже важливим 

для вивчення іноземної мови ми вважаємо під-

приємство дій, спрямованих на виклик в сту-

дентах внутрішньої мотивації. Тобто необхідно 

створювати такі умови, при яких в учнів вини-

кає особиста зацікавленість і потреба у вивчен-

ні іноземної мови. Потреба у вивченні повинна 

відповідати таким різновидам внутрішньої мо-

тивації, як комунікативна (безпосереднє спіл-

кування мовою), лінгвопізнавальна (позитивне 

ставлення до мови) і інструментальна 

(позитивне ставлення до різних видів роботи).
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Статья посвящена проблеме мотивации при изучении иностранного языка. Осуществлено описание и обобщение 

основных разновидностей мотивации, ее структуры и роли в обучении иностранному языку, рассмотрены основные 

характеристики мотивации и их связь с процессом обучения. Рассматриваются концепты внутренней и внешней 
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MOTIVATION AS A RIVING FORCE IN LEARNING FOREIGN LANGUAGE 

The following article is devoted to the problem of motivation in foreign language teaching.The main kinds of motivation, its 

structure and role in the process of higher school foreign language teaching have been described and generalized,the key 

features of motivation and their connection with the process of learning have been considered. 
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