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Необхідність знання іноземної мови в сучасному світі не підлягає 

сумніву. Інтеграція України в світове співтовариство і встановлення більш 

тісних економічних, політичних і культурних зв'язків підносить володіння 

англійською мовою як засобом спілкування на принципово нову висоту. Вищі 

навчальні заклади України активно включилися в процес європеїзації вищої 

освіти, обравши одним із пріоритетних напрямів підготовки фахівців вивчення 

англійської мови. Приєднання української системи освіти до Болонського 

процесу вимагає високого рівня мовної компетенції не тільки від студентів 

гуманітарних спеціальностей, а й від майбутніх інженерів, учених, лікарів 

тощо. Однак великий досвід роботи зі студентами технічних ВНЗ свідчить про 

наявність серйозних перешкод, що стоять на шляху мовного прогресу 

вищезазначених студентів.  

Однією з головних проблем, з якими стикається викладач англійської 

мови при роботі зі студентами технічного ВНЗ, є відсутність у них мотивації до 

вивчення мови. Вперше термін «мотивація» вжив німецький філософ А. 

Шопенгауер, а пізніше цей термін увійшов в психологічний ужиток для 

пояснення причин поведінки людини і тварин. В даний час мотивація як 

психічне явище трактується по-різному. У психологічному словнику під 

редакцією А. В. Петровського та М. Г. Ярошевського (1990) під мотивацією 

розуміють спонукання, що викликають активність організму і визначають її 

спрямованість. В останні роки посилилось розуміння психологами і педагогами 

ролі позитивної мотивації до навчання в оволодінні знаннями. Встановлено, що 

висока позитивна мотивація може грати роль компенсаторного фактора в разі 

недостатньо високих здібностей, проте ніякої високий рівень здібностей не 

може компенсувати відсутність навчального мотиву або його низьку 

виразність. Одночасно з цим неодноразово зазначалося, що сила мотиву 

навчання і освоєння обраної спеціальності в процесі навчання у ВНЗ 

знижується в силу різних причин (недоліки в організації навчального процесу, 

побуту та дозвілля, недоліки у виховній роботі тощо). [1, 44] Все 

вищезазначене свідчить про те, що першочергове завдання викладача полягає в 

необхідності шукати ефективні шляхи підвищення мотивації студентів.  

Слід зазначити, що для стійкості мотивації необхідно мати адекватне 

уявлення про необхідність володіння в наш час хоча б однією іноземною 

мовою. У ряді досліджень доведено, що сила мотиву і ефективність діяльності 

залежать від того, наскільки ясно усвідомлюється людиною мета, сенс 

діяльності. Однак є ряд станів людини, які різко зменшують його мотиваційний 

потенціал. Так, при монотонності життя, психічному пересичення, стомленні 

зникає бажання виконувати роботу, до якої спочатку мав місце позитивний 



мотив. [1, 42] А саме такий спосіб життя, на жаль,  і притаманний найчастіше 

нашому молодому поколінню.  

Мотивація вивчення іноземної мови обумовлюється комунікативним 

мотивом, заснованим на прагненні студента до іншомовного спілкування. 

Також велику роль відіграють когнітивні, або пізнавальні мотиви. Крім того, 

вивчення іноземної мови збуджується такими мотивами, як утилітарний, а саме 

бажання через оволодіння мовою отримати для себе якусь вигоду, мотиви 

престижу та матеріальної вигоди, мотив зобов'язання, самоствердження, «мотив 

отримання диплома». Потрібно підкреслити, що ці мотиви ніколи не діють 

ізольовано один від одного, їх можна розглядати лише в системі. В процесі 

навчальної діяльності з оволодіння мовою їх місце розташування в ієрархії 

мотивації може варіюватися.  

Негативні установки стосовно освоєння іноземної мови (невпевненість у 

можливості вивчити мову, недостатнє усвідомлення ії важливості у професійній 

діяльності, занижені стандарти відносно бажаного рівня володіння мовою, 

неприйняття методів навчання) найчастіше ускладнюють студентам технічних 

спеціальностей процес оволодіння цим предметом.  

Ситуація загострюється тим фактом, що в переважній більшості випадків 

викладач має справу з «різношерстими» студентами, а саме студентами із 

різними, часом діаметрально протилежними рівнями мовної підготовки, так 

само як і різними здібностями до оволодіння іншомовною компетенцією. При 

цьому можна стверджувати, що неоднорідність групи є ще однією суттєвою 

перешкодою, що суттєво ускладнює роботу викладача, як в прищепленні 

навичок володіння іноземною мовою, так і в підвищенні мотивації до вивчення 

цієї самої іноземної мови. Завдання викладача полягає в тому, щоб допомогти 

студенту сформулювати мету навчання якомога конкретніше, при цьому 

формулювання має бути обов'язково позитивно сформульованим, а досягнення 

мети має цілком і повністю відповідати зусиллям і ресурсам студента. 

Саме неоднорідність академічної групи може дуже негативно відбитися 

на успішному процесі навчання студентів, особливо якщо мова йде про 

студентів із заниженою самооцінкою і підвищеним рівнем тривожності, тобто 

людей, які відчувають психологічний дискомфорт в будь-яких ситуаціях, 

пов'язаних з оцінкою оточуючими їх діяльності. Робота в неоднорідних групах  

становить велику складність, як для викладача, так і для студентів. Одним з 

можливих виходів з даної ситуації є організація диференційованого навчання з 

урахуванням особливостей неоднорідних груп, розробка навчальних програм і 

нових методів, націлених на ефективне вирішення проблем різнорівневих груп. 

Без сумніву будь-який процес навчання повинен бути особистісно-

орієнтованим, тобто в процесі навчання до кожного студента необхідний свій 

унікальний підхід, що враховує особистісні особливості кожного індивідуума, 

його індивідуальні пізнавальні стратегії. В особистісно-орієнтованої методиці 

викладання достатньо загальноприйнятим є положення про те, що кожен тип 

особистості має власні, найбільш успішні для нього, стратегії вивчення 

іноземної мови. Раніше викладання будувалося без врахування цих самих 



особистісних особливостей: способу мислення, цілей, мотивації, наявності 

здібностей до навчання, віри в себе, накопичених знань тощо. 

Слід розуміти, що задля успішної реалізації процесу навчання іноземної 

мови студентів немовних спеціальностей необхідно враховувати спосіб 

мислення. Оскільки у студентів технічних спеціальностей превалює так званий 

математичних склад мислення, тобто повинні бути добре розвиненими 

здібності до аналізу та логічних висновків, ефективним методом пояснення 

нового матеріалу може безперечно стати саме індуктивний метод, який полягає 

у такому ознайомленні студентів з навчальним матеріалом, при якому в 

результаті спостереження за закономірностями мови учні самостійно приходять 

до узагальнень і висновків за допомогою логічних умовиводів. 

Врахування всіх вищезазначених факторів може стати незамінним 

помічником у процесі навчання іноземної мови, зробити цей процес набагато 

простішим, цікавішим, а найголовніше, значно більш ефективним. 
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