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Постановка проблеми. Аналіз змісту й особливостей професійної діяльності 
сучасного інженера свідчить про істотне розширення спектру її функцій і завдань. 
Окрім традиційних видів інженерної діяльності, таких як проектно-конструкторська, 
технологічна, експлуатаційна і управлінська, її сучасна структура містить також науко-
во-дослідні й пошукові роботи, маркетинговий аналіз, організацію збуту, передпродаж-
ного і післяпродажного сервісу продукції. При цьому в умовах глобалізації практично 
всі види інженерної діяльності передбачають необхідність володіння іноземними мова-
ми і навичками міжкультурної комунікації, у тому числі і в професійній сфері. 

Ці особливості професійної діяльності значною мірою зумовлюють структуру, 
цілі, зміст і характер навчально-виховного процесу, мотиваційні механізми, сприятливі 
педагогічні умови забезпечення професійної підготовки майбутнього фахівця, її рівень 
і якість. А це, у свою чергу, висуває на рівень серйозної педагогічної проблеми пошук 
ефективної мотивації студентів до вивчення іноземної мови.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Згідно з визначенням С.У. Гончаренка, 
мотивація – це “система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних 
форм діяльності або поведінки”. На його думку, “як мотиви можуть виступати: уявлення 
й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини. 
Одна й та сама діяльність може здійснюватись з різних мотивів” [1, с. 217].  
 Досить часто мотивацію визначають як психологічну якість, що веде людину до 
здійснення цілі. У вітчизняній психології вивчення мотивації має давні традиції. Су-
часні уявлення про мотивацію беруть свій початок з концепцій О.М. Леонт’єва, 
С.Л. Рубінштейна, Д.М. Узнадзе [2, 3, 4]. Так, О.М. Леонт’єв визначає, що мотив є не  
переживанням потреби, але тим об’єктивним, у чому ця потреба конкретизується за та-
ких умов і на що направлена діяльність. Він розрізняє поняття мотиву і мети. Мета – це 
заздалегідний результат, що уявляє людина. Мотив – спонука для досягнення мети. 
С.Л. Рубінштейн вважає, що предмети і явища зовнішнього світу виступають не тільки 
об’єктами  пізнання, а й своєрідними двигунами поведінки, переможцями, що наро-
джують у людині певні спонуки до дії. Д.М. Узнадзе  визнає, що мотив замінює один 
характер поведінки на  інший: менш прийнятий на більш прийнятий – і таким чином 
створює можливість здійснення певної діяльності. С.Л. Рубінштейн стрижневим питан-
ням мотивації вважає питання, яким чином мотиви, що визначають обставини, перет-
ворюються на те стійке, що характеризує особистість.  

У педагогіці мотивація вважається найбільш безперечним і вивченим чинником 
успішності навчання в цілому і вивчення іноземної мови зокрема. Вона є пусковим меха-
нізмом будь-якої діяльності, чи то праця, чи спілкування, чи пізнання. П.М. Якобсон ви-
значає три типа мотивації навчання [5]. По-перше, на його переконання, існує мотивація, 
яка може бути названа “негативною”, під якою він розуміє спонуку студента, спричинену 
усвідомленням певних незручностей і неприємностей, які можуть виникнути, якщо він 
не буде навчатися (дорікання з боку батьків, викладачів та однокурсників). Подібна мо-
тивація навряд чи приведе до успішних результатів. По-друге, мотивація, яка має пози-
тивний характер, але також пов’язана з мотивами, що закладені не в самій навчальній ді-
яльності. Ця мотивація виступає у двох формах. В одному випадку вона визначається ва-
гомими для особистості соціальними прагненнями, у зв’язку з чим навчання розглядаєть-
ся як шлях до здійснення свого призначення у житті. Подібна настанова в навчанні, якщо 
вона достатньо стала і посідає значне місце в особистості студента, дає йому наснагу для 
подолання труднощів, для виявлення терпіння і старанності. Це найбільш цінна мотива-
ція. Однак, якщо в процесі навчання дана настанова не буде підкріплена іншими мотива-



ційними чинниками, то вона не забезпечить максимального ефекту. Третя форма моти-
вації визначається вузькоособистими мотивами студента: схвалення людей з його ото-
чення, шлях до власного благополуччя і т.п. На думку П.М. Якобсона, спонукає навчати-
ся сам процес набуття знань, і студент зазнає насолоди від процесу і результатів пізнава-
льної діяльності, відкриття нового, реалізації своїх можливостей і здібностей [5]. Отже, 
спонуки навчання походять у даному випадку з його цілей. 

Американський учений Р. Гарднер розглядає питання мотивації при вивченні 
іноземної мови в динаміці розвитку своїх поглядів на проблему. Він згадує, що у 
1956 році, коли він починав дослідження чинників, що впливають на ефективність ви-
вчення іншої мови, із своїм колегою В. Ламбертом вони однозначно вирішили, що це 
розумові і мовні здібності того, хто вивчає. Такі поняття, як ставлення, мотивація, ба-
жання не розглядались як важливі взагалі. З часом, у процесі дослідження їх  погляди 
змінювались і виявилось, що існує низка змінних чинників, які до цього часу вважалися 
неважливими, насправді причетні до успішного вивчення іноземної мови. Ними висту-
пають ставлення до предмета та мотивація, бажання навчатися мові, самовпевненість, 
незалежність, особистісні змінні (необхідність досягнень, мовні здібності, мовні стра-
тегії). Але Гарднер вважає, що мотивація є найважливішим чинником реалізації всіх 
змінних, що впливають на процес вивчення іноземної мови. На його думку, “мовні на-
вчальні стратегії, імовірно, не спрацюють, якщо індивід не мотивований на вивчення 
мови” [6]. Проблему мотивації американський учений розглядає з трьох сторін – з по-
зицій студента, викладача і дослідника, – намагаючись зрозуміти  внесок кожної сторо-
ни, з точки зору мотивації, у процес вивчення іноземної мови. Під час дослідження він 
доходить висновку, що важливим внеском у мотиваційний процес вивчення іноземної 
мови є перш за все сам студент, по-друге –  його оточення, а потім – такий важливий 
зовнішній  чинник, як викладач. Внесок дослідника в успіх окремого студента, що ви-
вчає іноземну мову, є мінімальним, але він здатен зрозуміти зв’язок між чинниками, які 
допоможуть студенту і викладачу досягти більш високих рівнів успіху. 

Cучасні українські дослідники проблем мотивації студентів, у тому числі при 
вивченні іноземної мови, зокрема Н.О. Аристова, основними критеріями її формування 
вважають наявність пізнавальних мотивів і цілей, наявність позитивних емоцій, які ви-
кликає процес навчання, уміння і бажання вчитися, вміння і можливості застосовувати 
здобуті знання на практиці. На основі комплексного врахування цих показників дослід-
ник визначив чотири рівні сформованості мотивації вивчення іноземної мови: рівень 
відсутності мотивації (негативна внутрішня мотивація учіння, закладена у навчальну 
діяльність суб’єктів навчання); низький (негативна зовнішня мотивація учіння, яка зна-
ходиться поза навчальною діяльністю суб’єктів навчання); середній (позитивна зовні-
шня мотивація учіння, яка безпосередньо знаходиться поза навчальною діяльністю 
суб’єктів навчання) та високий (позитивна внутрішня мотивація учіння, закладена у на-
вчальну діяльність суб’єктів навчання) [7].  

А.Н. Щукін вважає, що принцип мотивації базується на розумінні мотиву як 
спонуки до діяльності,  пов’язаної із задоволенням певних потреб людини. Викладачу 
важливо знати мотиви, що лежать в основі діяльності студентів, і вміти підтримувати 
позитивну мотивацію навчання на досить високому рівні. Цього можна досягти завдяки 
доцільній організації занять, у процесі яких максимально враховуються інтереси студе-
нтів, їх мотиви навчання (пізнавальні, професійні та ін.). Із цією метою важливо  орга-
нізувати емоційно-позитивне ставлення студентів до самого процесу навчання. А це 
багато в чому залежить від індивідуально-особистісних уявлень студентів, від педагогі-
чної майстерності та поведінки викладача на заняттях, від способів і технологій на-
вчання, які він використовує (колективні форми роботи, рольови ігри, перегляд відео-
фільмів). Істотну роль відіграє внутрішня мотивація, коли діяльність студентів спрямо-
вана на вивчення змісту навчального предмета і оволодіння цим змістом (пізнавальна 
мотивація), на використання мови у професійних цілях (предметно-функціональна мо-
тивація), на перегляд фільмів, знайомство з визначними пам’ятками культури (розва-



жальна мотивація), на використання мови з метою підвищення загального рівня освіче-
ності (навчальна мотивація) тощо. 

Розрізняють зовнішню та внутрішню мотивації. Внутрішня залежить від внут-
рішнього середовища (викладач, навчальна група, оточення). Зовнішня мотивація обу-
мовлена значущістю інформації про країну, мова якої вивчається, її культуру та істо-
рію, усвідомленням важливості мови для реалізації потреб. Викладачу важливо знати 
потреби, якими керуються студенти, він повинен постійно підтримувати мотивацію на-
вчання на високому рівні [8]. 

На думку Н.Д. Гальськової і Н.І. Гез, мовна особистість становить собою бага-
тошаровий набір мовних здібностей, хисту, вмінь до здійснення мовленнєвих вчинків 
різного ступеня складності, вчинків, які виявляють та характеризують мотиви і цілі, що 
визначають розвиток особистості, її поведінку, а також управляють її текстовиробницт-
вом і, врешті-решт, у підсумку визначають ієрархію розумінь і значущості в мові моде-
лі світу. Звідси випливає, що процес навчання іноземній мові повинен створювати умо-
ви, які забезпечують студенту можливість:  

• вільно виявляти всі розумові операції та дії; 
• використовувати мовні засоби для реалізації особистих потреб; 
• долати так звані мовні бар’єри і перешкоди.  
Крім цього, дослідники наполягають на тому, що навчання іноземній мові повин-

но стимулювати високу особистісну мотивацію студентів у спілкуванні цією мовою та у 
її вивченні. Вільне використання мовних засобів не є повним засвоєнням цих засобів. Не 
кількість останніх, а їх якість дозволяють людині успішно здійснювати спілкування [9].  

Система управління формуванням мотиваційних механізмів вивчення іноземної 
мови не буде ефективною, якщо у навчально-виховному процесі не будуть створені 
сприятливі педагогічні умови для творчої навчальної діяльності студентів, самореалізації 
їхньої особистості. На думку Р.О. Гришкової, “реалізація студентом своїх творчих мож-
ливостей та розвиток особистості можливі лише за таких психолого-педагогічних умов: 

• створення навчальних педагогічних ситуацій, які спонукають студентів 
до усвідомлення свого образу-Я та адекватної самооцінки; 

• перевага діалогу над монологом у спілкуванні викладача зі студентами; 
• створення ситуацій успіху, формування позитивної Я-концепції студента; 
• технологізація процесу вивчення іноземної мови; 
• зміна позиції викладача відносно студента [10]. 
Постановка завдання. Питання управління якістю освіти при організації навча-

льного процесу з дисципліни “Англійська мова професійного спілкування” потребує 
обов’язкового розгляду мотиваційних механізмів, які є потужними чинниками, що сти-
мулюють процес її вивчення студентами.  

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи різні точки зору, автор намагається 
зрозуміти, що може спонукати студента плідно працювати над оволодінням іноземною 
мовою, що може бути потужним джерелом мотивації і як зробити так, щоб зовнішня 
мотивація переросла у стійку внутрішню. Відповідь на це знаходиться на поверхні – це 
механізм, запропонований Болонським процесом. Він полягає в реальності перспективи 
використання іноземної мови – навчання або перспективна робота, і робота не тільки  
за кордоном. Усвідомлюючи реальність цього, розумний студент перш за все візьметь-
ся за вивчення іноземної мови не тільки в аудиторії, але й самостійно буде опановувати 
матеріал з мови, знання якої, напевно, відкриє йому нові можливості майбутнього ус-
пішного життя, максимальної творчої та особистісної реалізації. Але викладач повинен 
пам’ятати, що недостатньо тільки окреслити студентам практичну мету використання 
їх знань – потрібно постійно підтримувати у студентів бажання навчатися та вдоскона-
лювати свої знання.  

Якщо для дисципліни “Іноземна мова” в мовному ВНЗ (факультеті) мотивація є 
природною, то, як правило, в немовних вищих навчальних закладах в умовах відсутно-



сті реального мовного оточення вкрай необхідна штучна мотивація. Мета викладача 
полягає не тільки і не стільки в тому, щоб ознайомити студентів з предметом на пер-
шому занятті, скільки зацікавити їх, створити умови для активізації пізнавальної діяль-
ності, розбудити бажання до неї. Для реалізації і популяризації цієї мети викладач по-
винен використовувати такі інструменти: а) організація інформації та зустрічей і студе-
нтами старших курсів і випускниками, що є еталоном успішності в професійній сфері, 
які можуть довести, що не тільки професійні знання, але і високий рівень володіння 
мовою дозволили їм досягти поставленої мети; б) створення оточення, де б знання іно-
земної мови вважалося  престижним, де б існувала здорова і студенти б бачили реальні 
можливості підвищення рівня знань; в) активізація самостійної роботи студентів через 
залучення їх до країнознавчих  конференцій та конференцій з фаху з використанням 
іноземної мови з метою розуміння ними, що знання мови дає можливість бути в курсі 
останніх подій у науці, професії і житті взагалі. На цьому етапі дуже важливу роль віді-
грають особистість викладача, його загальна і професійна культура та педагогічна май-
стерність. Саме в такому випадку він у змозі сформувати належні мету й мотиви на-
вчання, задати тон, показати напрямок навчального руху, визначити індивідуальну тра-
єкторію навчальної діяльності для кожного студента  

Викладач є основним учасником процесу навчання. Він його організовує і спря-
мовує. В сучасній методиці набув поширення підхід, центрований на учні. Його сут-
ність полягає у максимальній передачі ініціативи навчання самому студенту, що ство-
рює партнерські відносини між викладачем і студентами під час занять і максимально 
розкриває особистісний потенціал студентів завдяки особливій організації навчання. 
Але головна роль викладача – керування процесом навчання, засвоєння окремих навча-
льних завдань тощо – залишається. Особливість організації навчання іноземній мові 
полягає в тому, що навчання відбувається не рідною мовою, а мовою, що вивчається, 
оволодіння якою передбачає вирішення двох завдань: засвоєння системи мови й оволо-
діння засобами практичного користування нею в різноманітних ситуаціях спілкування.  
Успішне їх вирішення істотно залежить від професійної підготовки викладача та його 
педагогічної майстерності.  

Професіоналізм викладача досить часто також є мотивуючим механізмом у ви-
вченні студентами іноземної мови. Він передбачає високий рівень знання своєї дисцип-
ліни, психологічна спрямованість на педагогічну діяльність, досконале володіння педа-
гогічними технологіями, уміння виявляти та ефективно використовувати здібності та 
індивідуальні особливості студента. Окрім функцій викладача для ефективності педа-
гогічної діяльності велике значення мають його педагогічні здібності. Здібності – це 
індивідуальні особливості викладача, від яких значною мірою залежить характер і 
якість знань, навичок, умінь, що формуються, а також успішність виконання тієї чи ін-
шої педагогічної діяльності. 

Слід підкреслити роль професійно-педагогічних якостей викладача, що сприяють 
підвищенню мотивації студента при вивченні іноземної мови і наявність яких забезпечує 
оптимальні можливості для управління якістю навчального процесу. Серед них: загальна 
і  педагогічна ерудиція, педагогічне мислення, спостережливість, дотепність і гнучкість 
мислення, рефлексія, педагогічне передбачення (педагогічний  прогностицизм). 

Як було сказано вище, Болонський процес сприяє виникненню нових, додатко-
вих джерел мотивації при вивченні іноземної мови професійного спілкування – у сту-
дентів з’являється можливість обирати найкращі вищі навчальні заклади Європи і про-
довжувати там навчання  за фахом. Деякі ВНЗ України, розуміючи перспективи, що ві-
дкриває Болонський процес, перейшли на викладання загальних і спеціальних дисцип-
лін англійською мовою, частково  це вирішує  проблему подальшого навчання і праце-
влаштування студентів за кордоном. Такими вищими навчальними закладами є Націо-
нальний технічний університет “ХПІ” – факультети бізнесу і фінансів: інформатики і 
управління; Національний аерокосмічний університет – факультет авіації і космонавти-
ки, Харківський національний університет радіоелектроніки – факультет комп’ютерної 



інженерії і управління, деякі медичні ВНЗ. Крім цього, кафедра АСУ НТУ “ХПІ” про-
понує своїм студентам більш поглиблене вивчення англійської мови через паралельне 
їх навчання на заочному  відділенні спеціальності “Переклад”, оскільки студент не в 
змозі навчатися на двох очних спеціальностях одночасно. Таким чином, паралельно з 
основною спеціальністю він отримує диплом бакалавра технічного перекладу. Зрозумі-
ло, що це потребує високої організації самого студента і виділення часу на самостійне 
опанування мовного матеріалу. Але прикладів успішного поєднання денної і заочної 
форм навчання студентами достатньо. 

Зміст і технологія навчання іноземній мові повинні відповідати актуальним ін-
тересам і задовольняти потреби студента, тобто відтворювати оточення, найбільш на-
ближене до реального життя, а для цього викладач іноземної мови має виявляти біль-
ший інтерес до спеціальностей студентів тих факультетів, які ним обслуговуються, бу-
ти обізнаним в основних досягненнях у відповідних галузях. Необхідно постійно підт-
римувати зв’язок з викладачами спеціальних кафедр для визначення актуальних питань 
професії студента. Особливе значення для активізації самостійної пізнавальної діяльно-
сті студентів мають підручники, навчальні посібники та аудіовізуальні засоби навчан-
ня. Кафедри іноземних мов ведуть роботу із створення методичних матеріалів та термі-
нологічних словників з метою активізації самостійної роботи студентів та підвищення 
її ефективності. 

Система освіти готує інженера для роботи  не лише в найближчому майбутньо-
му, але і в досить віддаленій перспективі. Детальні умови і характер цієї діяльності сьо-
годні навіть  важко передбачити. Тому вибір і обґрунтування змісту освіти, у тому чис-
лі і вивчення іноземної мови,  повинні виконувати і деяку прогностичну функцію. Це 
означає, що викладач кожної навчальної дисципліни мусить орієнтуватися сам і орієн-
тувати студентів не лише на її вузько утилітарну роль, але і на перспективи ефективно-
го використання здобутих знань, умінь і навичок в майбутній діяльності, на формуван-
ня у них здатності і внутрішньої потреби у постійному самонавчанні, самовихованні та 
самовдосконаленні протягом усього активного трудового життя. 

Цілі будь-якої освіти успішно досягаються лише шляхом активної самостійної 
роботи та самоосвіти студентів. Саме вона здатна забезпечити постійне зростання про-
фесійної кваліфікації і самовдосконалення фахівця, сприяє вдосконаленню його стилю 
діяльності, спонукає до творчого пошуку. Отже, завдання вищої школи - виховання 
спеціаліста, здатного постійно вдосконалювати свої професійні навички. Тому завдання 
викладача –  не тільки передача студентам певної інформації, а насамперед навчання їх 
засобам самостійних дій для здобуття й осмислення нової інформації, практичного її 
застосування. 

Крім цього існує довготривала проблема багатьох викладачів іноземної мови, 
яка полягає у бажанні й необхідності дати студентам все і якомога скоріше. Але ми 
весь час забуваємо, що навчаємо не лінгвістів, а спеціалістів, які є лише користувачами 
мови. Тому треба чітко ставити цілі й завдання конкретного курсу і намагатися їх вико-
нати, відбираючи все найпотрібніше і методично доцільне. Слід навчитися розставляти 
пріоритети і відкидати другорядне, навчати студентів користуватися здобутими знан-
нями, сформувати в них звичку самостійно працювати. Загальновідомо, що навчальний 
матеріал засвоюється краще, а навички пізнавальної діяльності формуються у студентів 
інтенсивніше саме під час самостійної роботи. Отримані ж в результаті її здійснення 
позитивні результати стають потужним мотиваційним чинником подальшого поглиб-
лення та удосконалення знань, умінь і навичок. 

Кожен студент у групі є індивідуальністю, має свою виняткову структуру здат-
ностей, свої переваги при виборі тих чи інших тем, проблем, видів діяльності. Для бі-
льшої ефективності самостійної роботи на практичних заняттях викладач використовує 
індивідуальні завдання, під час яких він враховує рівень підготовки кожного студента і 
фактично проводить індивідуальну роботу з ним. Викладач, беручи до уваги індивідуа-
льні особливості розвитку студента, забезпечує йому успішне просування в опануванні 



нерідної мови. Індивідуальний підхід створює своєрідний механізм когнітивного резо-
нансу, який істотно посилює мотиви вивчення студентом іноземної мови й додає впев-
неності у своїх силах, можливостях і здібностях. У той же час, оскільки навчання іно-
земній мові є сукупністю рівнозначних процесів, кожен студент повинен усвідомлюва-
ти, що якісний результат його праці з оволодіння мовою визначається у першу чергу 
його власними зусиллями і прагненнями. Разом з викладачем він несе відповідальність 
за успішність та якість навчального процесу.  

Проблема мотивації студентів до виконання самостійної роботи з мовним ма-
теріалам постає з кожним роком все гостріше, особливо в умовах  скорочення аудитор-
ного часу на вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах технічного профі-
лю. Дійсно, сьогодні на їх викладання навчальними планами предбачається всього дві 
години  на тиждень протягом першого року навчання, що явно недостатньо і не може 
забезпечити можливості досягнення цілей їх вивчення. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На погляд автора, успіш-
ність досягнення  якісного володіння іноземною мовою полягає в необхідності забезпе-
чення безперервного навчання англійській мові професійного спілкування у вищому 
навчальному закладі. Згідно з Національною програмою з дисципліни “Англійська мо-
ва професійного спілкування” для досягнення рівня В2+ необхідно 270 годин аудитор-
ної і 120 годин самостійної роботи студентів [11]. Але дійсно ситуація складається та-
ким чином, що студенти навчаються мові протягом тільки першого року, а кількість 
годин аудиторних занять складає 80, самостійної роботи - 126. Більш того, після ви-
вчення  курсу настала трирічна перерва, а потім ті, хто приходять до магістратури, ска-
ржаться на те, що три роки поза мовою зводять нанівець всі попередні зусилля викла-
дачів і самих студентів. Феномен мови полягає в тому, що вона не пробачає забуття. Не 
можна, навчившись мові, потім забути про неї, а в потрібний момент життя “витягти” її 
із засік пам’яті і якісно спілкуватись. Мова потребує регулярних тренувань. 

Тому постає завдання, яким чином якщо не покращити, то хоча б утримати  гі-
дний рівень володіння мовою.  Як допомогти студенту, який хоче і в змозі навчатися, 
не загубити той рівень, що протягом довгих років формували викладачі? Як зберегти 
той стимул і зусилля, що були витрачені на досягнення цього рівня? 

Якщо викладач неспроможний підвищити кількість аудиторного часу,  він мо-
же і зобов’язаний націлити студентів на ефективну системну самостійну роботу у сфері 
іншомовної підготовки. При цьому цікавим мотиваційним механізмом виявляється ро-
бота з іноземними текстами зі спеціальності в науково-технічних журналах і моногра-
фіях, яка необхідна для виконання тих чи інших завдань, курсових робіт, виступу на 
практичних і семінарських заняттях, підготовки наукової статті чи доповіді на науковій 
конференції. Поняття самостійної роботи студентів можна розглядати як специфічний 
вид навчальної пізнавальної діяльності. Студент самостійно, під дією власних мотивів, 
оцінює предмет діяльності, визначає загальну мету і конкретні завдання, вибирає най-
більш придатні засоби їх вирішення для досягнення бажаного результату, здійснює не-
обхідний самоконтроль. Але варто зазначити, що саме цей вид діяльності, як-oт  самос-
тійна, викликає у студентів багато труднощів. 

Тому видається доцільним спланувати весь час, призначений на вивчення анг-
лійської мови професійного спілкування, таким чином, щоб протягом трьох років після 
закінчення обов’язкового вивчення мови студенти могли підтримувати цей рівень, а 
викладачі – його контролювати. На другому, третьому і четвертому курсах навчання 
для тих студентів денної форми, хто планує продовжити навчання в магістратурі й ас-
пірантурі, доцільно ввести так званий підтримуючий (або корегуючий) курс англійської 
мови професійного спілкування у формі заочного навчання. У серпні-вересні студенти, 
націлені на подальше вивчення англійської мови професійного спілкування, будуть ма-
ти можливість відвідування настановних лекційно-практичних занять, де вони отрима-
ють  контрольні завдання від викладачів, розраховані на самостійне виконання, яке по-
требує для цього вивчення певного матеріалу та оволодіння новими мовними засобами 



і конструкціями. Але викладач дає теоретичну частину і практичні поради щодо самос-
тійного  оволодіння дисципліною. На модульному тижні, у середині семестру, студенти 
надсилають виконані контрольні роботи, зустрічаються у консультаційному порядку з 
викладачами, одержують  залікову оцінку і отримують нове контрольне завдання. У 
зимову сесію процедура повторюється, і так протягом наступних п’яти семестрів. Ав-
тор впевнена, що така система поєднання денної форми навчання з заочною буде доб-
рим мотиваційним елементом підтримання зацікавленості студентів у вивченні інозем-
ної мови, особливо для тих студентів, які націлені на практично значущий результат її 
використання, а не тільки на опанування певної суми знань.  

Таким чином, можна констатувати, що тільки свідома самостійна робота, ске-
рована викладачем, дає позитивні наслідки і можливість розвитку самостійності, висо-
кої самоорганізації, творчого підходу, підпорядкування навчальної діяльності майбут-
ній професіональній діяльності. Вона не тільки плідно використовує наявні мотиваційні 
механізми, а й сама виступає одним з найбільш ефективних з них, істотно розширює 
мотиваційну сферу студента та спрямовує її на оволодіння іноземною мовою. 
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МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК  
СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассматриваются проблемы мотивирующих факторов при изучении английского 

языка профессионального общения. Предлагается подход, который позволит поддер-
живать уровень знаний студентов по дисциплине “Английский язык профессионально-
го общения” на должном уровне. 
 

T. Goncharenko  
 

MOTIVATION AT STUDYING FOREIGN LANGUAGES AS EDUCATION  
SOCIAL FUNCTION 

 
The paper deals with the factors of motivation while studying English for Specific 

Purposes (ESP). A new approach of maintaining students’ knowledge on ESP at  а proper 
level is shown. 
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