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ШЛЯХи фОРМУВАннЯ ВнУТРІШнЬОЇ нАВЧАЛЬнОЇ МОТиВАцІЇ  
У ПРОцесІ ВиВЧеннЯ АнГЛІЙсЬКОЇ МОВи ЗА ПРОфесІЙниМ сПРЯМУВАннЯМ 

сТУДенТІВ неМОВниХ сПецІАЛЬнОсТеЙ

У статті розглянуті найважливіші фактори формування мотивації щодо вивчення англійської мови за профе-
сійним спрямуванням. Визначені основні мотиви та потреби у процесі формування позитивної внутрішньої мотива-
ції, її функції та навчально-методичні засоби.

Ключові слова: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, позитивна мотивація, пізнавальна та професійна 
мотивація.

Встатье рассмотрены важнейшие факторы формирования мотивации в изучении английского языка по про-
фессиональному направлению. Обозначены основные мотивы и потребности в процессе формирования позитивной 
внутренней мотивации, ее функции и учебно-методические средства.

Ключевые слова: внутренняя мотивация, внешняя мотивация, положительная мотивация, познавательная и 
профессиональная мотивация.

The article concerns the most important factors in professional English learning motivation. The basic students’ needs in 
the formation of inner positive motivation, its functions and teaching methodological means are determined.
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Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європей-
ським Союзом стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг. Однак студенти медичних, інженерних, еко-
номічних спеціальностей у своїй більшості не розглядають іноземну мову як необхідний до вивчення предмет, керуючись 
думкою, що англійська мова не знадобиться їм у професійній діяльності, і часто здається занадто складною для вивчення. 
Тому проблема формування внутрішньої позитивної мотивації щодо вивчення іноземної мови для таких студентів є над-
звичайно актуальною.

Метою нашої розвідки є розгляд найважливіших факторів у формуванні позитивної мотивації щодо вивчення англій-
ської мови студентами немовних спеціальностей.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: визначити основні мотиви та потреби у процесі формування 
позитивної мотивації студентів вказаних спеціальностей; дослідити причини формування позитивної внутрішньої та зо-
внішньої мотивації; розглянути основні функції пізнавальної мотивації; визначити основні навчально-методичні засоби 
формування позитивної зовнішньо-внутрішньої мотивації студентів.

У процесі нашого дослідження було розглянуто роботи, присвячені сутності та структурі мотивації Х. Хеккаузена [5], 
Л. Божович [1], А. Маслоу [4], Р.Кегана [7], а також дослідження з пізнавальної та професійної мотивації Б.Вернера [2], 
Р.Гарнера [6], Є.Зайцевої [2] тощо. Під час аналізу сформовано концепцію побудови позитивної мотивації щодо вивчення 
іноземної мови від найважливіших потреб людини (за теорією базисних потреб людини А Маслоу), зовнішньої та вну-
трішньої мотивації до пізнавальної та професійної мотивації. 

ПОЗИТИВНА МОТИВАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ

ПІЗНАВАЛЬНА МОТИВАЦІЯ

ВНУТРІШНЯ ЗОВНІШНЯ

ОСНОВНІ ПОТРЕБИ ТА МОТИВИ ЛЮДИНИ
(ТЕОРІЯ БАЗИСНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ (А. МАСЛОУ)

Вивчивши теорію базисних потреб та мотивів людини А. Маслоу, ми дійшли висновку, що у процесі вивчення іно-
земної мови актуалізуються другий, четвертий та п’ятий рівень потреб, де другий – захист та безпека, четвертий – потреба 
поваги, п’ятий – самореалізації. Тільки почуваючи себе захищено і впевнено, студент може пізнавати нове. 

У процесі вивчення іноземної мови важливою є взаємодія зовнішніх та внутрішніх чинників, що формують мотивацію 
і поступова пріоритетність саме внутрішніх факторів. Необхідність пізнати нове може виховуватись на практичних за-
няттях за допомогою кореляції відомого та невідомого, коли знайомий професійно орієнтований матеріал доповнюється 
текстами, що сприяють розширенню кругозору. Емоційний фактор є надзвичайно стимулюючим у вивченні мови, коли 
студент відчуває задоволення від власних успіхів, опрацьовуючи цікавий, різноманітний матеріал. Відчуття задоволення 
за успішно виконане завдання є одним з найбільш стимулюючих чинників. Для усвідомлення самореалізації на заняттях з 
англійської мови слушним є задоволення творчих прагнень та потреб студентів за допомогою відповідних завдань (ство-
рення презентацій, участь в уроці-телемості, уроці-консиліумі, коли застосовується метод «мозкового штурму»).

Пізнавальна мотивація на початковому етапі може забезпечуватися зовнішніми мотивами: створенням ситуації успіху, 
коли власні досягнення стимулюють подальший інтерес; соціальною ідентифікацією з батьками та викладачем як необ-
хідністю відповідати їхнім вимогам; формуванням впевненості у своїх силах («Я зможу»); усвідомленням престижності 
серед одногрупників; наявністю духу змагання, як індивідуального, так і в групі. Але вже на наступних етапах зовнішня 
мотивація має доповнитися внутрішньою і в подальшому навчанні саме їй має надаватися пріоритет.

Звичайно, найбільш мотивуючим фактором на цьому етапі є професійний інтерес та усвідомлення практичного та 
теоретичного значення знань для майбутньої професійної діяльності. Факт відсутності можливості практики та роботи за 
кордоном суттєво знижує мотивацію, але викладач може стимулювати студентів за допомогою використання на заняттях 
елементів, що імітують майбутню професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів, статей. 
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Важливою також є особистість викладача, його методична грамотність, орієнтація у спеціальності, що опановують 
студенти, усвідомлення викладачем їхніх цілей, комунікабельність, відкритість, авторитет, іноді авторитарність (напри-
клад, під час встановлення чітких строків виконання завдань), емоційна насиченість занять. 

Доречним у такому випадку є використання методу моделювання ситуацій, що пропонують сучасні навчально-ме-
тодичні комплекси таких видань як «Оксфорд» та «Кембридж», де використовуються ситуації соціально-статусних від-
носин, рольових відносин (програвання ролей), ситуації відносин спільної діяльності (групова робота, обмін досвідом), 
ситуації моральних відносин. Проблемі моделювання ситуацій на заняттях з англійської мови за професійним спрямуван-
ням потрібно присвятити окреме дослідження. 

Результатом нашої роботи стало опитування студентів молодших і старших курсів різних медичних, економічних та 
інженерних спеціальностей, яке не виявило суттєвих відмінностей у їхньому усвідомленні необхідності вивчення англій-
ської мови. Опитування полягало у пропозиції розташувати у порядку від найголовніших до другорядних 10 тверджень 
щодо мотивування вивчення англійської мови, а саме: професійний інтерес, важливість комунікації з однолітками з інших 
країн, можливість досягнення успіху, престижність у групі, соціальна ідентифікація з викладачем (відповідність його ви-
могам), соціальна ідентифікація з батьками (відповідність їхнім вимогам), формування впевненості у своїх силах, бажання 
добробуту (усвідомлення зв’язку між знанням іноземної мови і досягненням добробуту), бажання ефективного освоєння 
світу, цікавість завдань. Ми також дозволили студентам запропонувати один свій варіант відповіді, яким стало отримання 
стипендії (для студентів, які мають право на її отримання).

З двохсот сімдесяти чотирьох опитаних студентів більше, ніж половина показали усвідомлення внутрішньої мотивації 
(професійний інтерес та необхідність комунікації були на першому місті – 28% і 27% відповідно), 19% виявили необ-
хідність бути успішними, 17% – вважають знання іноземної мови престижним. 4% відчувають необхідність відповідати 
вимогам батьків, 3% – вимогам викладачів, 2% найважливішим фактором назвали отримання стипендії (тобто фінансової 
винагороди). Це опитування візуально викладене в діаграмі. 

Під час опитування ми ставили перед собою мету з’ясувати загальне ставлення студентів різних курсів до вивчення 
іноземної мови, не розподіляючи їх за старшими і молодшими курсами, не проводилося також дослідження щодо різних 
спеціальностей, що може бути цікавим. Це завдання для подальших розвідок. Але загальну тенденцію ми з’ясували.

Отже, студенти на сучасному етапі поступово усвідомлюють себе інтегрованими в європейський простір. Обов’язок 
викладача у цьому випадку – забезпечити актуалізацію цих потреб. 
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