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 Загальновідомо, що мотивація є стрижнем успішного навчального процесу. 

Вона визначається як “спрямованість учня до різних аспектів навчальної 

діяльності” [2, c.11]. Значна позитивна мотивація може компенсувати 

недостатньо високі здібності до вивчення іноземних мов. Адже, не секрет, що 

для багатьох людей вивчення іноземних мов потребує багато часу та зусиль. 

Для швидкого та ефективного вивчення мови потрібна чітка мотивація, яка 

виконує наступні функції: спонукальну, організуючу та смисло-утворюючу.  

Адже учіння здійснюється під впливом стимулів, спонукань, потреб, інтересів, 

переконань, ідеалів, ціннісних орієнтацій. В якості стимулу може виступати 

потреба у навичках безпосереднього спілкування на наукових конференціях за 

кордоном, у ситуаціях обміну досвідом роботи, перспективи навчання за 

кордоном, влаштуватися до роботи, просунутися по кар’єрних сходах, 

стажування та інше. 

 Сьогодення вимагає цілеспрямованого формування викладачем мотивації 

навчальної діяльності студентів через умови добре сформованої мети. При 

цьому ця мета має бути усвідомлена як викладачем, так і студентами. Тому, 

потрібно чітко окреслити інтереси та потреби, цінності та уподобання, вміння 

та навички, індивідуальну мету щодо вивчення іноземної мови. Далеко не в 

кожного виходить зразу запам’ятати нове слово чи вимовити словосполучення. 

Ще складніше навчитися перекладати та говорити. Але зробіть перший крок і 

відчиніть двері у майбутнє з новими перспективами як у навчанні, так і в 

особистому житті. Адже знання іноземних мов є цінним надбанням. Наразі так 

склалося, що мовою міжнародного спілкування є англійська. Вона надзвичайно 

розповсюджена на практиці. Тому, вивчення англійської мови буде виграшним 

варіантом. Знання англійської мови завжди є плюсом у резюме спеціаліста.  



 Для нашого дослідження важливим є наступне твердження В.Беспалька, що 

“під мотивацією слід розуміти генетичне прагнення людини до самореалізації 

відповідно до її вроджених здібностей до певних видів діяльності і 

наполегливість оволодіння ними на творчому рівні. Це стійке прагнення 

реалізується в реальні досягнення тільки тоді, коли виникають (створюються) 

необхідні умови для цього. А в іншому випадку самореалізація в більшій чи 

меншій мірі пригнічується невмотивованими видами діяльності, досягнення в 

яких не можуть перевищувати виконавського рівня” [1, c.13]. 

 Отже, мотивація включає цільову мобілізацію фізичних, психо-фізіологічних 

та енергетичних ресурсів особистості та виявлення потенціалу життєвої 

перспективи. 
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