
№ 3 (48) травень 2021 р.  

 

23 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 315.805.14 

           Бунакова Н.В., 

Відокремлений структурний підрозділ 

 "Фаховий Коледж Інженерії та Управління  

Національного Авіаційного Університету" 

 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

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 

різноманітні мотиваційні підходи і мотиваційні блоки занять. 
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Постановка проблеми. Володіння інозем-

ною мовою в даний час стає невід'ємним по-

казником професійної компетентності сучас-

ного фахівця будь-якого профілю. Прагнення 

до практичного володіння мовами стає дедалі 

більшою в наш час, оскільки збільшуються 

масштаби професійної мобільності, отримав 

розвиток масовий туризм, посилилися процеси 

освітньої міграції. Але в період навчання у 

студентів зазвичай відсутня мотивація до 

вивчення мови, а можливі перспективи його 

використання в майбутній професійній 

діяльності їм поки неясні. 

Слід зазначити, що студенти немовних вузів 

насамперед орієнтовані на дисципліни спеці-

альності. У одних технічний склад розуму, 

іншим складно даються іноземні мови та інші 

гуманітарні дисципліни. Тому часто студенти 

ставлять іноземну мову на останнє місце в 

списку важливих дисциплін, не надаючи йому 

великого значення. Однак вже на старших 

курсах вони починають розуміти, що англійська 

мова стає засобом освоєння досвіду і передових 

знань, необхідним інструментом професійного 

розвитку, а академічна мобільність - одним із 

способів підготувати себе до кар'єри. Отже, 

важливо застосовувати всі можливості, в тому 

числі методи і прийоми навчання іноземної 

мови, які б мотивували студента на краще 

засвоєнню дисципліни, що вивчається. 

Актуальність проблеми дослідження. 
Розцінюючи мотивацію як найважливіший 

початок процесу оволодіння іноземною мовою, 

що забезпечує його результативність, потрібно 

мати на увазі наступне: мотивація - сторона 

суб'єктивного світу студента, вона визначається 

його власними спонуканнями і пристрастями, 

усвідомленими ним потребами. З цього 

випливають всі труднощі виклику мотивації з 

боку. Викладач може лише опосередковано 

вплинути на неї, створюючи передумови і 

формуючи підстави, на базі яких у студентів 

виникає особиста зацікавленість в роботі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

вищесказаного випливає, що перед викладачем 

стоїть завдання створення обстановки іншомов-

ного мовного спілкування в процесі навчання 

мови, максимально наближеною до природних 

умов. Найважливішим фактором, що стимулює 

процес іншомовного мовного спілкування, слід 

вважати мотивацію засвоєння іноземних мов. В 

останні роки ця проблема досліджується в рам-

ках діяльнісного підходу до навчання, розробле-

ного С. Л. Рубінштейном, А. Н. Леонтьєвим та 

ін. Для оптимальної організації навчального 

процесу важливо в першу чергу глибоке знання 

мотивів студентів і, по-друге, вміння правильно 

виявляти їх і розумно керувати ними. Аналіз на-

явної вітчизняної і західної літератури показав, 

що на даний момент немає єдиної думки або 

однозначного рішення даної проблеми, а саме, 

що ж таке мотивація в цілому і мотивація 

навчальної діяльності зокрема. Пошук шляхів 

вирішення питання про мотивації навчання 

можливий у плані психологічних досліджень 

цього напрямку, де розглядаються психологічні 

основи мотивації. 
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Мета статті - організація навчальної 

діяльності, спрямованої на більш глибоке 

вивчення дисципліни, вдосконалення і 

прагнення розвивати потреби пізнання. При 

цьому необхідно створювати умови в освітній 

діяльності, що сприяють розвитку у студента 

високого рівня пізнавального інтересу до 

вивчення англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Термін 

«мотив» визначається як спонукання людини 

до навчання, використовуючи аргументи на 

користь можливості вивчення мови, усуваючи 

страх і невпевненість у своїх знаннях 

Мотивація вивчення іноземної мови може 

бути зовнішньою і внутрішньою. Зовнішню 

мотивацію визначають широка соціальна 

мотивація і мотивація, пов'язана з перспекти-

вами розвитку особистості. Соціальну мотива-

цію вивчення іноземної мови складають наяв-

ність даної дисципліни в програмі (так вважа-

ють 40% опитаних), високий рейтинг для 

участі в конкурсах і програмах міжнародного 

обміну, в студентських проектах і грантах 

(57,2%), приклади успішних студентів-одно-

курсників з високим рівнем володіння мовою, 

ефективно застосовують його на практиці 

(39,6%), бажання поїхати вчитися за кордон, 

набути досвіду іншомовного спілкування для 

подальшої кар'єри і знайти цікаву, перспектив-

ну, високооплачувану роботу (96,8%), спілку-

вання з іноземними колегами на професійні 

теми в майбутньому (84,7%). Ці фактори 

відносяться до мотивації, пов'язаної з перспек-

тивним розвитком особистості, а саме форму-

ванням і розвитком професійних компетенцій, 

освоєнням нових знань і досвіду. 

Внутрішня мотивація визначається комуніка-

тивною мотивацією і мотивацією, яку породжує 

переважно сама навчальна діяльність. В резу-

льтаті опитування з'ясувалося, що 35,7% сту-

дентів хочуть спілкуватися з однокурсниками 

на заняттях, брати участь в проектній діяльнос-

ті, дебатах на іноземній мові, обговорювати і 

знаходити рішення і т.д., а в майбутньому - з 

іноземними колегами на професійні теми; 45% - 

спілкуватися з однокурсниками, використо-

вуючи сучасні інформаційні технології (чат, фо-

рум, електронну пошту і т.д.); 56,3% студентів 

вивчають англійську мову, щоб читати оригіна-

льні наукові тексти і статті за фахом з Інтернет-

джерел, представлених в значній мірі 

англійською мовою. 

Торкнемося тепер деяких видів мотивації 

стосовно іноземної мови. 

Характеристику широкої соціальної 

мотивації (різновиди зовнішньої) дає П.М. 

Якобсон: «Така мотивація процесу навчання 

пов'язана з досить гостро пережитим почуттям 

громадянського обов'язку перед країною, ... з 

поданням про вчення як шляху до здійснення 

свого призначення в житті». Мотивація 

визначає ставлення до оволодіння мовою як 

способу самоствердження. Тут можливий 

широкий діапазон морального плану: від 

громадянських мотивів до вузькоегоїстичних. 

Стимулюючий вплив зовнішньої мотивації на 

процес навчання може бути досить сильним. 

Важливо будувати процес навчання таким 

чином, щоб учні в кожній його точці відчували 

сходження до поставленої мети. 

Якщо зовнішня мотивація виконує 

«стратегічну роль», то внутрішня мотивація - 

«тактичну», тому що вона стимулюється 

самим процесом оволодіння мовою. 

Комунікативна різновид внутрішньої 

мотивації є основною, тому що оволодіння 

умінням спілкуватися - це перша і природна 

потреба тих, хто вивчає іноземну мову. Однак 

саме цей тип мотивації найважче зберегти. 

Справа в тому, що при оволодінні іноземною 

мовою в атмосфері рідної мови іноземний 

постає як штучне засіб спілкування. І так звані 

«природні ситуації», використовувані при 

спілкуванні, носять, по суті, штучний характер. 

Наступною різновидом внутрішньої мотивації 

є лінгвопізнавальна, яка полягає в позитивному 

ставленні студентів до самої мовної матерії, до 

вивчення основних мовних знаків. Можливі два 

шляхи її формування: опосередкований, тобто 

через комунікативну мотивацію і безпосередній, 

шляхом стимулювання пошукової діяльності 

студентів в мовному матеріалі. 

Складність і багатогранність питання 

підвищення мотивації, збереження і розвитку у 

студентів інтересу до предмета «іноземна мова» 

підкреслюють багато методистів і відповідно до 

цього пропонують різні підходи до вирішення 

цієї проблеми. Шляхи вирішення зв'язуються з: 

1) створенням спеціально розробленої системи 

вправ, виконуючи які студенти відчували б 

результат своєї діяльності; 2) залученням 

емоційної сфери в процес навчання; 3) характером 

педагогічних впливів викладача, зокрема 

наявністю стимулів і підкріплень; 4) 
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використанням на уроках аудіовізуальних засобів; 

5) використанням особистісної індивідуалізації. 

Так само завдяки спостереженням, можна 

сказати, що підвищення мотивації йде через: 1) 

залучення учнів в самостійну роботу на занятті; 

2) проблемність завдань і ситуацій; 3) контроль 

знань умінь і навичок; 4)країнознавчий матеріал, 

і 5) звичайно, доброзичливе ставлення студентів. 

Згідно з психологічним дослідженням мотивації 

і інтересу під час навчання іноземної мови, 

зусилля викладача повинні бути спрямовані на 

розвиток внутрішньої мотивації студентів, яка 

виходить з самої діяльності і володіє 

найбільшою спонукальної силою. Внутрішня 

мотивація визначає ставлення студентів до 

предмету і забезпечує просування в оволодінні 

іноземною мовою. Якщо студента спонукає 

займатися сама діяльність, коли йому 

подобається говорити, читати, сприймати 

іноземну мову на слух, дізнаватися нове, тоді 

можна сказати, що у нього є інтерес до предмету 

«іноземна мова» і забезпечені умови для 

досягнення певних успіхів. 

Висновки. Аналіз літератури, результатів 

анкетування та бесіди зі студентами та виклада-

чами показують, що провідною залишається зов-

нішня мотивація, яка підтримується створеними 

умовами. У той же час внутрішню мотивацію під-

тримують і розвивають такі заходи як викорис-

тання сучасних методів навчання - комунікатівнo-

діяльнісного, центрована на студента, ігрового і 

т.д. 

Практика здійснення будь-якої діяльності, 

навчання іноземної мови в тому числі, показує, 

що воно можливе на основі створення 

мотивації як бажання виконувати певне 

завдання. Для цього важливо дотримання всіх 

факторів і умов, що сприяють створенню 

стійкої мотивації до вивчення дисципліни в 

тісному зв'язку зі спеціальність. 
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