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МОТиВАЦІЯ СТУДЕнТІВ ЯК ОДин ІЗ ОСнОВниХ фАКТОРІВ  
УСПІШнОЇ ПРОфЕСІйнОЇ ПІДГОТОВКи

У статті розглянута проблема мотивації навчання студентів, зокрема мотивації навчання іноземної 
мови у немовному ВУЗі. Визначається поняття мотивації з точки зору різних вчених, розглянуті проблеми 
відсутності мотивації у студентів, емоційний аспект мотивації, види та техніки мотивів, а також подані 
поради щодо підвищення мотивації студентів при вивченні іноземної мови для професійної підготовки май-
бутніх спеціалістів. 
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В статье рассмотрена проблема мотивации обучения студентов, а особенно мотивации изучения ино-
странного языка в неязыковом ВУЗе. Определяется понятие мотивации с точки зрения разных ученых, 
рассмотрены проблемы отсутствия мотивации у студентов, эмоциональный аспект мотивации, виды и тех-
ники мотивов, а также даны рекомендации относительно повышения мотивации студентов при изучении 
иностранного языка для профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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In this article is considered the problem of motivation of students studies, in particular motivations of foreign 
language studies in unlinguistic University of higher education. The concept of motivation is determined from point 
of view different scientists, the problems of absence of motivation are considered for students, emotional aspect of 
motivation, kinds and technicians of reasons, and also there are some advices in relation to the increasing of students 
motivation at the study of foreign language for professional training future specialists. 
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Актуальність. В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців набуває все більшого 
значення. Сучасне суспільство висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе місце займають 
професіоналізм, соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення 
підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений декількома важ-
ливими факторами. Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням 
освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до навчання, що є невід´ємним елементом у майбут-
ньому професійному розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають стимул до на-
вчальної діяльності. 

Проблематикою роботи виступають особливості процесу формування мотивації при вивченні іноземної 
мови для професійного розвитку майбутніх спеціалістів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для вивчення проблеми використовували теоретичний аналіз 
та систематизацію літературних джерел що до даного питання. Вивченням мотивації людини займалися Д. 
Макклелланд, Д. Аткінсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, К. Роджерс, Р. Мей, А. Н. Леонтьєв. Мотивацій-
ному 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. Алек-
сеева, І. О. Синиця та інші. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологіч-
них наукових досліджень, які ведуться здебільшого в двох основних напрямках. А. К. Маркова виділяє два 
типи стратегій дослідження мотивації:

1) вивчення впливу мотивації на діяльність, зміна діяльності в залежності від актуалізації у студента різ-
них мотивів; 2) вивчення впливу діяльності на становлення мотиваційної сфери. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє зробити висновок про те, що мотивація навчання розглядається, по-
перше, як передумова й умова навчання, а по-друге, як результат навчальної діяльності. 

Мета статті полягає у тому, щоб з´ясувати та систематизувати особливості процесу формування мотивації 
студентів при вивченні мови у немовному ВНЗ та систематизувати знання, здобуті з досліджених нами таких 
літературних джерел з даної проблеми, як: методика «Мотивація до навчання у ВНЗ» (Т. І. Ільїна), методика 
«Вивчення мотивів учбової діяльності студентів» (А. А. Реан, В. А. Якуніна), методика діагностики навчаль-
ної мотивації студентів (А. А. Реан, В. А. Якуніна, Н. Ц. Бадмаєва), методика «Визначення спрямованості 
особистості» (Б. Бас) [2]. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства виникає 
проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх рівнях освіти. В останні роки у вузівській 
педагогіці приділяється особлива увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона 
свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується світоглядна позиція особис-
тості, поведінкові реакції, внутрішній емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про 
навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку ситуації і адекватне її сприйняття. 
Складність проблеми мотивації студентів до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, 
структури, функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її складовою – мотивом. До 
поняття «мотивація» входить цілий комплекс аспектів, під якими розуміється система спонукань: мотиви, по-
треби, інтереси, прагнення, цілі, потяги, мотиваційні установки (диспрозії), ідеали. Мотивація – опосередко-
вана процесом її відображення суб’єктивна детермінація поведінки людини світом. Головною характеристи-
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кою мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний зміст діяльності для будь-якої 
людини [1]. Мотивація – це теоретична концепція, що використовується для пояснення ініціації, напрямку, 
інтенсивності, наполегливості, цілеспрямованої поведінки. З мотивацією тісно пов’язані мотиви. Що ж таке 
мотив? Мотив – спонукальна причина дій, вчинків людини; це поняття, яке пояснює, чому людина робить те, 
що вона робить. Мотиви відрізняються від цілей (прямі прагнення певних наслідків поведінки) та стратегій 
(методи, що використовуються для досягнення цілей, і, таким чином, задовольняють мотиви). 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 «мотивація студента» може використовуватися для пояснення рівня інтенсивності уваги та 
зусиль студента, витрачених на виконання різноманітних завдань. Отже, мотивацією для студента виступає 
бажання вчитися заради досягнення не тільки академічної мети, а й для професійного зросту. Тому для успіш-
ного пробудження в учінні, які спрямовують діяльність студентів, та для успішної студентської спонуки, 
студент повинен хотіти активно брати участь в процесі навчання. Ступінь навчальної активності студента є 
наслідком сильної або слабкої мотивації навчання. Можна сказати, що мотиви учіння – це активізуючи сила, 
одна з основних умов навчальної діяльності. У загальному вигляді проблема мотивації навчання є проблемою 
причин, які визначають різні форми виявлення активності тих, хто навчається. 

Номенклатура навчальних мотивів студентів досить різноманітна. У класифікації мотивів навчання виді-
ляють такі основні групи:

• мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
– навчально-пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності, які спонукають студентів на 

практичному занятті з іноземної мови пізнати нові факти, опановувати не тільки теоретичними знаннями й 
узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ; 

• навчальні мотиви, пов’язані з процесом навчання, які спонукають до виявлення інтелектуальної актив-
ності, подолання перешкод в процесі розв’язання поставлених викладачем задач. 

• мотиви, пов’язані з тим, що лежить поза самою навчальною діяльністю:
– соціальні мотиви, що пов’язані як з офіційним, так і з неофіційним статусом студента в академічній групі 

та відображають суспільну значущість навчання. Серед соціальних мотивів виділяють підгрупу комунікатив-
них мотивів (пов’язаних із намаганням особистості до утвердження в колективі): самовдосконалення, само-
виховання, готовності до боротьби за честь групи, до конкуренції за глибину знань з улюбленого навчального 
предмета, мотив соціального престижу, мотив соціальної ідентифікації, мотив спілкування, тощо. 

– професійні (відображають значущість навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією);
– мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої професії і постійне самовдоскона-

лення у цьому напрямку);
– утилітарні (особиста вигода, благополуччя після закінчення вищого навчального закладу);
– вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення та позитивні оцінки (мотивація благополуч-

чя); бажання бути лідером та зайняти гідне місце в групі (престижна мотивація);
• негативні мотиви (мотиви, які для своєї стимуляції орієнтують викладача на використання стимулів, 

супроводжуваних негативними емоціями), що перешкоджають навчанню:
– прагнення уникнути прикростей із боку викладачів, батьків (мотивація запобігання прикростей); 
– нестійкість – мотиви швидко задовольняються, і без підтримки педагога можуть згаснути і більше не 

відновитися; 
– слабка узагальненість, тобто охоплюють один чи кілька навчальних предметів, які об’єднані за зовніш-

німи ознаками; 
– орієнтування студентів найчастіше на результат навчання, а не на способи навчальної діяльності, внаслі-

док чого іноді до кінця навчання у ВНЗ не складається інтерес до подолання труднощів у навчальній роботі. 
Всі ці особливості обумовлюють поверхневий, у ряді випадків недостатній інтерес до учіння, його іноді 

називають формальним і безтурботним ставленням до самого процесу навчання. Тому викладач повинен ви-
значити, які саме види мотивації є більш пріоритетним для студента і спрямувати свою увагу саме на ці види 
у процесі викладання іноземної мови для професійної підготовки. Говорячи про мотиви навчальної діяльності 
ми, як правило, маємо на увазі мотиви першої групи, змістовно близькі до самої навчальної діяльності. 

Вивчення мотивації як умови формування навчальної діяльності припускає виявлення її наявності, реаль-
ного рівня, що мають прояв у визначених якісних характеристиках, впливах на навчальну діяльність, можли-
вих перспективах розвитку засобами актуалізації. 

Науковці визначають певні техніки мотивування: переконання; викликання інтересу; навіювання; делегу-
вання; закріплення позитивного враження. 

Отже, у системі навчальних мотивів студентів присутні як внутрішні мотиви навчальної діяльності, так і 
мотиви, які є зовнішніми по відношенню до навчальної діяльності. Одним з основних завдань вузівського ви-
кладання є підвищення в структурі мотивів студента питомої ваги внутрішньої мотивації, змістовно близької 
до навчальної діяльності. 

Існує також визначена ієрархія мотивів. З багатьох мотивів, що спонукають навчальну діяльність, завжди 
можна виділити мотив, що займає домінуюче положення. Такий мотив, як правило, стає смислоутворюючим, 
тобто визначає загальну спрямованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей люди-
ни. Інші мотиви займають підпорядковане положення, виконуючи функцію додаткових стимуляторів навчан-
ня. У період навчання нерідко відбувається зміна домінуючого мотиву: раніше підпорядкований мотив може 
стати домінуючим і смислоутворюючим. Питання про те, який мотив є домінуючим, має важливе значення 
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для характеристики навчального мотиву як дидактичної умови формування навчальної діяльності. Якщо до-
мінує зовнішня мотивація, переважають зовнішні, утилітарні мотиви, змістовно не зв’язані з цілями навчаль-
ної діяльності, навчання набуває формального характеру: вона, як правило, орієнтована не на засвоєння нових 
знань і способів дій, а на успішне завершення сесії будь-якими засобами. Студенти намагаються в короткий 
сесійний період завчити величезний об’єм навчального матеріалу і швидше «здати» його, «повернути» викла-
дачу. Навчальна діяльність при цьому не формується. Отже, мотиви стають умовою формування навчальної 
діяльності студентів, коли вони відповідають таким вимогам:

• у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно пов’язана з навчальною діяльністю;
• навчальні мотиви глибоко усвідомлені і стійкі (сила мотиву); 
• навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в поведінці, у навчальних діях. 
Майже все, що викладач робить в аудиторії під час практичного заняття має мотиваційний вплив на студен-

тів. Мотивація навчання студентів значним чином визначається розвитком їх навчальної діяльності у процесі 
професійної підготовки. Важливим критерієм вивчення та розвитку мотивації учіння є почуття, як показник 
того, як проходить процес задоволення пізнавальних потреб. Виникаючи у процесі спільної діяльності «ви-
кладач-студент», позитивні емоційні стани свідчать про сприятливе протікання процесу задоволення потреб. 
Які ж риси особистості викладача чинять найсильніший емоційний вплив на виховання в студентів «охоти 
вчитися» як комплекту повноцінних мотивів до набування знань? Видатні педагоги всіх часів виділяли кіль-
ка таких рис, як найважливіших при розгляді цього питання. На їх думку, справжній викладач має насам-
перед досконало володіти знаннями тих предметів, яких навчає, любити дітей, знати їх вікові особливості, 
враховувати їх у своїй роботі, вчити так, щоб пробуджувати в студентів прагнення до знань. Зацікавлений 
своїми предметами, з творчим підходом до їх викладання, широкою обізнаністю та ерудицією викладач влас-
ним прикладом впливає на студентів. Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому 
залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються педагогічним тактом викладача. Ніщо 
в роботі викладача не повинно викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним 
своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і справедливості. В свою чергу, 
коли студентів запитують про те, що їм подобається в улюблених для них викладачах, крім цих вмінь та знань 
підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність до запитів та їх власних інтересів. 
Тільки за цих умов можна виховати позитивні мотиви до навчання, як до відповідальної, цікавої співпраці. 
Поведінка викладача, його моральне обличчя – все це важливі фактори виховання позитивного мотиву учіння.  
Особливістю навчання іноземної мови як навчального предмета у немовному ВНЗ є те, що студенти не за-
вжди усвідомлюють доцільність її вивчення; немає чіткої обґрунтованості цілей і набору умінь, якими повинен 
володіти фахівець. Постає питання в котрий раз про формування позитивної мотивації оволодіння іноземною 
мовою в процесі професійної підготовки. На практичних заняттях, як правило, іноземна мова вивчається через 
систематичне теоретичне вивчення і практику під керівництвом викладача. Це означає, що ми використовуємо 
комунікативний підхід до навчання іноземної мови – це навчання спілкування, бажана мета при цьому – кому-
нікативна компетенція майбутніх фахівців. То як же педагогу підвищити навчальну мотивацію студентів під 
час вивчення іноземної мови? Пропонуємо, виходячи з власного багаторічного досвіду, деякі з них:

• при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для форму-
вання мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні розумо-
ву самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. 
Основний засіб виховання стійкого інтересу – використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає 
від студентів активної пошукової діяльності. 

• непохитна цікавість має бути основним фактором у процесі навчання. 
• змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях застосовувати таких методів стимулю-

вання студентів, як створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів. 
• включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні 

форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом «метод проб і помилок», надання 
студентам допомоги один одному. 

• незвичайна форма подання навчального матеріалу. 
• заохочення доступними методами до зростання впевненості в собі та у своїх силах у студентів, що буде 

сприяти посиленню внутрішньої мотивації. 
• постійно та пильно слідкувати за досягненнями у навчанні та відзначати їх. 
• не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і напруженість ускладнює процес на-

вчання. Невдачі знижують мотивацію. 
• постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в основі розвитку пізнавальних зді-

бностей студентів: швидкість реакції, всі види пам’яті, увагу, уяву і т. д., щоб розвинути мислення засобами 
свого предмета. 

• намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми свого предмету з іншими навчальни-
ми дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів. 

• розвивати віру в себе у студентів (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність вчитися 
краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності. 

• не забувати про рефлексію: через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяль-
ності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей 

• з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного ха-
рактеру. 
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Висновки. Вивчивши проблему мотивації до навчання та професійного розвитку під час практичних за-
нять з іноземної мови, ми зазначаємо, що можливостей та технологій для підвищення мотивації існує безліч, 
але жодної чарівної – немає. Багато чинників впливають на спонуку конкретного студента до праці і на-
вчання: інтерес до предмету, сприйняття його повноцінності, загальне бажання виконувати поставлені задачі, 
упевненість в собі і відчуття власної гідності, так само, як і терпіння і наполегливість. І, звичайно, не всі 
студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами,бажаннями. Деякі будуть вмотивовані схваленням 
інших, інші – подоланням проблем. Тому кожному педагогу потрібно пам´ятати головне: викладач ВНЗ по-
винен розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі, ство-
рювати атмосферу конкурентності, регулювати підбір завдань так, щоб постійно підтримувати оптимальну 
мотивацію до використання свого потенціалу в області спонукання студентів до навчання. 
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