
«Young Scientist» • № 5 (32) • may, 2016 363
УДК 378.147+811.111

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦIЇ ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНОЇ МОВИ  
У СТУДЕНТIВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Левандовська І.З., Дудар О.В.
Тернопільський національний економічний університет

Актуальність статті зумовлена підвищеним попитом на фахівців, які володіють іноземною мовою та навичка-
ми міжкультурної комунікації. У статті визначено і обґрунтовано поняття ‘мотив’ та охарактеризовано типи 
навчальної мотивації. Розглянуто необхідність наявності позитивної мотивації у студентів вищого навчаль-
ного економічного закладу під час вивчення іноземної мови. Стаття виділяє два типи мотивації (внутрішню 
і зовнішню) та підкреслює важливість наявності у студентів саме внутрішньої мотивації. Вміщено поради 
для студентів, щоб залишатись вмотивованими та викладачів, щоб підтримувати мотивацію.
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Постановка проблеми. Cучаснi процеси 
глобалiзацiї ринку iнтелектуальної працi 

та послуг формують нові, вищi вимоги щодо 
освiтнього та професiйного рiвня особистостi. 
В умовах розширення мiжнародних зв’язкiв 
найбiльш конкурентоспроможними є фахiвцi, 
якi володiють iноземною мовою i навичками 
мiжкультурної комунiкацiї на рiвнi мiжнародних 
стандартiв, у тому числi i в професiйнiй сферi. 
Сучасний професiонал повинен не лише володiти 
спецiальними знаннями i вмiннями, а й бути го-
товим до творчого виконання своїх професiйних 
обов’язкiв та особистiсного саморозвитку, що 
є можливим лише за умов високого рiвня 
професiйної мотивацiї.

З огляду на це, вiльне володiння iноземною 
мовою є однiєю зi складових економiчної 
компетентностi, якi ставляться перед випускни-
ками економiчного вузу. Як наслiдок, формуван-
ня ефективної мотивацiї студентiв економiчного 
профiлю до вивчення iноземної мови є однiєю 
з актуальних проблем у процесi становлення 
особистостi майбутнього спецiалiста.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучаснiй науцi iснує безлiч пiдходiв до розумiння 
сутностi проблеми формування мотивацiї, струк-
тури мотивацiї, а також до методiв її вивчен-
ня. Проблема формування мотивацiї навчальної 
дiяльностi розглядалася у працях Л.I. Божович, 
О.М. Леонтьєва, С.Л. Рубiнштейна, Є.П. Iльїна, 
П.М. Якобсона, Д.М. Узнадзе та iн., якi обґрунту-
вали поняття ‘мотив’, ‘мотивацiя’, ‘мотивацiйна 
сфера’. Проте проблема дослiдження мотивiв, 
формування мотивацiйної сфери у сучасних 
студентiв немовних спецiальностей до навчан-
ня iноземної мови є недостатньо вивченою та 
потребує спецiальних розвiдок у психолого-
педагогiчному аспектi.

Метою статті – є дослiдження типiв навчаль-
ної мотивацiї у сучасному суспiльствi та ви-
значення причин зниження мотивацiї вивчення 
iноземної мови у студентiв економiчного вузу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За визначенням С.У. Гончаренка, мотивацiя – 
це ‘система мотивiв, або стимулiв, яка спону-
кає людину до конкретних форм дiяльностi або 
поведiнки’. На його думку, ‘мотивами можуть ви-
ступати: уявлення й iдеї, почуття й переживан-
ня, що виражають матерiальнi або духовнi по-
треби людини. Одна й та сама дiяльнiсть може 
здiйснюватись з рiзних мотивiв’ [3, с. 217].

Досить часто мотивацiю визначають як 
психологiчну якiсть, що веде людину до 
здiйснення цiлi. Так, бiльшiсть психологiв вва-
жає, що мотив – це те, що зумовлює праг-
нення людини до конкретно визначеної, а не 
будь-якої мети. Сучаснi погляди на мотивацiю 
беруть свiй початок з концепцiй О.М. Леонтьєва, 
С.Л. Рубiнштейна, Д.М. Узнадзе. 

Так, О.М. Леонтьєв визначає, що мотив є не 
переживанням потреби, але тим об’єктивним, на 
що направлена дiяльнiсть. Вiн розрiзняє поняття 
мотиву i мети. Мета – це заздалегiдний резуль-
тат, що уявляє людина. Мотив – це спонукання 
для досягнення мети. На його думку, мотивами на-
зивають iнстинктивнi iмпульси, бiологiчнi потяги, 
бажання, iнтереси, переживання емоцiй, iдеали [9].

С.Л. Рубiнштейн вважає, що предмети i явища 
зовнiшнього свiту виступають не тiльки об’єктами 
пiзнання, а й своєрiдними двигунами поведiнки, 
що спонукають людину. Стрижневим питанням 
мотивацiї вважає питання, яким чином мотиви, 
що визначають обставини, перетворюються на те 
стiйке, що характеризує особистiсть [12].

Д.М. Узнадзе визнає, що мотив змiнює ха-
рактер поведiнки на iнший: менш прийнятний 
на бiльш прийнятний – i таким чином створює 
можливiсть здiйснення нової дiяльностi [14].

На даний час iснують рiзнi трактування по-
няття мотивацiї як психолого-педагогiчного яви-
ща: 1) сукупнiсть спонукань, що викликають 
i визначають активнiсть; 2) процес утворення, 
формування мотивiв, характеристика процесу, 
який стимулює i пiдтримує активнiсть на певно-
му рiвнi [7, с. 117].

Є.П. Iльїн розумiє пiд мотивацiєю психiчнi 
процеси, що перетворюють зовнiшнi впливи у 
внутрiшнє спонукання [8, с. 65]. Психолог В. Они-
щук, також, трактує мотив як динамiчне явище, 
що змiнюється i на яке впливають тi зрушення, що 
вiдбуваються у внутрiшнiй структурi особистостi 
та у зовнiшнiх обставинах її життєдiяльностi [11].

Таким чином, бiльшiстю науковцiв мотивацiя 
розумiється як спонукальний процес, реалiзацiя 
в дiї та поведiнцi тих чи iнших потреб.

Особливе мiсце у психолого-педагогiчних 
дослiдженнях займає проблема навчальної 
мотивацiї, яка визначається як особистий вид 
мотивацiї навчання. Так, Є.П. Iльїн до мотивiв 
навчальної дiяльностi вiдносить усi фактори, що 
зумовлюють прояв навчальної активностi (потре-
би, цiлi, установки, почуття обов’язку) [8, с. 253].
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Головним завданням мотивацiї навчання 
Б. Вернер вважає таку органiзацiю навчально-
го процесу, що максимально сприяє розкрит-
тю внутрiшнього мотивацiйного потенцiалу 
особистостi студента [21, с. 14]. Навчальна 
мотивацiя характеризується складною структу-
рою. В якостi основних її компонентiв вiн видiляє: 

• цивiльнi мотиви (вчення як пiдготовка до 
майбутнього життя в суспiльствi);

• пiзнавальнi мотиви (придбання знань i на-
вичок);

• соцiальнi iдентифiкацiї з викладачем 
(вiдповiдає вимогам викладача i високим на-
вчальним досягненням студентiв);

• соцiальнi iдентифiкацiї з батьками 
(спiввiдноситься з очiкуваннями батькiв у сферi 
навчання i поведiнки);

• переживання (пов’язанi з привабливiстю 
навчального матерiалу, його рiзноманiтнiстю i 
цiкавiстю);

• матерiальнi мотиви (передумова 
матерiальної забезпеченостi в майбутньому);

• значення (отримання високого соцiального 
престижу серед однолiткiв) [21].

Отже, навчальна дiяльнiсть збуджується не 
одним мотивом, а цiлою системою рiзноманiтних 
мотивiв, якi доповнюють один одного, знаходять-
ся у певному спiввiдношеннi мiж собою. Однак не 
всi мотиви мають однаковий вплив на навчальну 
дiяльнiсть. Однi з них провiднi, iншi – другоряднi. 
Провiднi мотиви пов’язанi з внутрiшнiм набут-
тям особистiсних змiстiв до навчальної дiяльностi 
студентiв, в той час як другоряднi мотиви 
обумовленi зовнiшнiми факторами i не пов’язанi 
безпосередньо зi змiстом процесу навчання.

У цьому вiдношеннi Л.I. Божович видiлила два 
основних типи навчальних мотивiв: пiзнавальнi 
(пов’язанi зi змiстом навчальної дiяльностi i про-
цесом її виконання) та соцiальнi (обумовленi 
вiдносинами з iншими людьми) [2, с. 30].

До пiзнавальних мотивiв вiдносяться широкi 
пiзнавальнi, якi орiєнтують людину на засвоєння 
нових знань та навчально-пiзнавальнi мотиви, якi 
орiєнтують на засвоєння способiв здобуття знань, 
а також мотиви самоосвiти – спрямованiсть на 
самостiйне вдосконалення способiв одержання 
знань. До соцiальних мотивiв вiдносять: широкi 
пiзнавальнi мотиви (прагнення бути корисним 
суспiльству), вузькi (бажання зайняти визна-
чну позицiю в соцiумi, заслужити авторитет), 
та мотиви соцiального спiвробiтництва (праг-
нення до усвiдомлення, аналiзу способiв i форм 
спiвробiтництва з оточуючими, постiйного вдо-
сконалення цих форм) [2].

Ґрунтуючись на класифiкацiї Л.I. Божо-
вич, А.К. Маркова запропонувала бiльш по-
вну i диференцiйовану класифiкацiю навчаль-
них мотивiв. До рiвнiв (пiдвидiв) пiзнавальної 
мотивацiї були вiднесенi: широкi пiзнавальнi 
мотиви (орiєнтацiя на оволодiння новими зна-
ннями, фактами, явищами, закономiрностями); 
навчально-пiзнавальнi мотиви (спрямованiсть на 
засвоєння знань); мотиви самоосвiти (придбан-
ня додаткових знань з метою побудови програ-
ми самовдосконалення). Соцiальнi мотиви вклю-
чають такi рiвнi: широкi соцiальнi (обов’язок i 
вiдповiдальнiсть, розумiння соцiальної значущостi 
навчання); вузькi соцiальнi або позицiйнi мотиви 

(прагнення зайняти певну позицiю у вiдносинах 
з оточуючими, отримати їх схвалення); моти-
ви соцiального спiвробiтництва (орiєнтацiя на 
взаємодiю з iншими людьми) [10, c. 52].

П.М. Якобсон визначає три типи мотивацiї на-
вчання [16]. По-перше, мотивацiя, яка може бути 
названа ‘негативною’, пiд якою вiн розумiє спо-
нукання студента, спричинене усвiдомленням 
певних незручностей i неприємностей, якi ви-
никнуть, якщо вiн не буде навчатися (дорiкання 
з боку батькiв, викладачiв та одногрупникiв). 
Така мотивацiя навряд чи приведе до успiшних 
результатiв. По-друге, мотивацiя, яка має пози-
тивний характер, але не пов’язана з мотивами 
закладеними в самiй навчальної дiяльностi. Ця 
мотивацiя визначається вагомими для особистостi 
соцiальними прагненнями, коли навчання розгля-
дається як шлях до здiйснення свого призначен-
ня в життi. Третя форма мотивацiї визначається 
вузькоособистими мотивами: схвалення людей з 
його оточення, шлях до власного благополуччя 
i т.д. На думку П.М. Якобсона, навчатися спону-
кає сам процес набуття знань, i студент зазнає 
насолоди вiд процесу i результатiв пiзнавальної 
дiяльностi, вiдкриття нового, реалiзацiї своїх 
можливостей i здiбностей [16].

Iснує й iнша, досить поширена класифiкацiя, 
в якiй мотиви до навчальної дiяльностi дiляться 
на ‘зовнiшнi’ та ‘внутрiшнi’. У психолого-
педагогiчнiй науцi загальноприйнятими є два 
пiдходи до визначення внутрiшньої i зовнiшньої 
мотивацiї. Перший з них використовує у якостi 
критерiю подiлу характер зв’язку мiж навчаль-
ним мотивом та iншими компонентами навчан-
ня (метою, процесом). Якщо мотив реалiзує 
пiзнавальну потребу, i пов’язаний iз засвоєними 
знаннями та подальшою дiяльнiстю (збiгається з 
кiнцевою метою навчання), то вiн є ‘внутрiшнiй’. 
Якщо ж мотив реалiзує непiзнавальну (соцiальну 
за класифiкацiєю) потребу i безпосередньо не 
пов’язаний з отриманням знань (не збiгається з 
метою навчання), то вiн називається ‘зовнiшнiм’. 
У такому випадку внутрiшнiми є тiльки 
пiзнавальнi мотиви, спрямованi на оволодiння 
новими знаннями та можливостями їх здобуття. 
Такої точки зору дотримуються Н.В. Єлфiмова, 
Н.Ф. Тализiна [5; 13]. 

В основi другого пiдходу, поряд iз вищев-
казаним критерiєм, видiляється й iнший – ха-
рактер особистiсного сенсу (утилiтарно прагма-
тичний та/або цiннiсний). Якщо мотив має для 
особистостi утилiтарно прагматичний сенс, тобто 
реалiзує потреби в зовнiшньому благополуччi 
(матерiальному та/або соцiальному), його нази-
вають ‘зовнiшнiм’. Якщо ж мотив для особистостi 
має цiннiсний змiст i з його допомогою реалiзується 
потреба в духовному благополуччi, в гармонiзацiї 
внутрiшнього свiту, в оцiнцi, корекцiї, формуваннi 
системи особистiсних переконань, установок, до-
магань, самооцiнки, то такий мотив позначається 
як ‘внутрiшнiй’. Вiдтак, до внутрiшнiх мотивiв 
додається ще один – мотив самовдосконалення. 
Прихильниками такого пiдходу є Д.Б. Ельконiн, 
Г.Є. Залеський, А.К. Маркова [6; 10; 15].

У зарубiжнiй психолого-педагогiчнiй науцi, 
також, iснує точка зору щодо подiлу навчальних 
мотивiв на ‘зовнiшнi’ та ‘внутрiшнi’. Американськi 
вченi Едвард Л. Десi та Рiчард М. Раян видiляють 
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внутрiшню (процес i результат) та зовнiшню (на-
города, уникнення) форми навчальної мотивацiї 
та вiдповiднi їм типи поведiнки:

• внутрiшня мотивацiя (intrinsic motivation) 
i, вiдповiдно, внутрiшньо мотивована поведiнка 
(intrinsic motivated behavior);

• зовнiшня мотивацiя (extrinsic motivation) i, 
вiдповiдно, ззовнi мотивована поведiнка (extrinsic 
motivated behavior) [20].

Проте, деякi вченi заперечують правомiрнiсть 
вживання термiнiв ‘зовнiшнiй’ та ‘внутрiшнiй’ по 
вiдношенню до мотивiв i мотивацiї. Так, Є.П. Iльїн 
стверджує, що мотиви завжди внутрiшнi, на 
вiдмiну вiд стимулiв, що викликають про-
цес мотивацiї, якi можуть бути i зовнiшнiми, i 
внутрiшнiми. Коли ж говорять про зовнiшню 
мотивацiю та мотиви, то мають на увазi або 
зовнiшнi впливи iнших осiб, або привабливiсть 
об’єктiв [8, с. 68].

Однак видiлення внутрiшнiх i зовнiшнiх 
аспектiв (навчальної) мотивацiї дозволяє не тiльки 
бiльш детально зрозумiти її сутнiснi особливостi, 
але й сприяє конкретизацiї вибору педагогiчних 
стратегiй i тактик формуючого розвитку даного 
iндивiдуально-особистiсного феномену, в тому 
числi, i в аспектi вивчення iноземної мови.

Американськi психологи Р. Гарднер та У. Лам-
берт розглядали низку змiнних чинникiв при-
четних до успiшного вивчення iноземної мови, 
а саме: ставлення до предмета та мотивацiя, 
бажання навчатися мовi, самовпевненiсть, 
незалежнiсть, особистiснi змiннi (необхiднiсть до-
сягнень, мовнi здiбностi, мовнi стратегiї). Проте, 
мотивацiя є найважливiшим чинником реалiзацiї 
всiх змiнних, що впливають на процес вивчен-
ня iноземної мови. Р. Гарднер зазначав, що 
‘мовнi навчальнi стратегiї, iмовiрно, не спрацю-
ють, якщо iндивiд не мотивований на вивчення 
iноземної мови’ [19]. 

Вони видiляють два типи мотивацiї, якi є дiєвими 
чинниками у процесi навчання iноземної мови: 
iнтегративну та iнструментальну. На їхню думку, 
особи з iнструментальною мотивацiєю вивчають 
мову з практичних та прагматичних мiркувань 
(з метою вступу до навчального закладу, зара-
ди отримання пiльг тощо). Вченi вважають, що 
бiльшiсть студентiв, згiдно з дослiдженнями, ма-
ють чiтко сформовану iнструментальну мотивацiю 
до вивчення iноземної мови. А особи, котрi вивча-
ють мову з метою пiдвищення освiтнього i куль-
турного рiвня, мотивуються iнтегративним типом 
мотивацiї [17; 18].

Проблемi формування мотивацiї студентiв 
до вивчення iноземної мови присвяченi роботи 
багатьох сучасних вiтчизняних вчених. Так, на-
приклад, Н.О. Аристова основними критерiями 
її формування вважає наявнiсть пiзнавальних 
мотивiв i цiлей, наявнiсть позитивних емоцiй, якi 
викликають процес навчання, умiння i бажан-
ня вчитися, вмiння i можливостi застосовувати 
здобутi знання на практицi [1]. 

На думку Р.О. Гришкової, система управлiння 
формуванням мотивацiйних механiзмiв ви-
вчення iноземної мови не буду ефективною, 
якщо у навчально-виховному процесi не бу-
дуть створенi сприятливi педагогiчнi умови для 
творчої навчальної дiяльностi студентiв, їхньої 
самореалiзацiї. А можливi вони лише за таких 

психолого-педагогiчних умов: створення на-
вчальних педагогiчних ситуацiй, що спонукають 
студентiв до усвiдомлення свого образу-Я та 
адекватної самооцiнки; перевазi дiалогу над мо-
нологом у спiлкуваннi викладача зi студентами; 
створення ситуацiй успiху, формування позитив-
ної Я-концепцiї студента; технологiзацiї процесу 
вивчення iноземної мови; змiна позицiї виклада-
ча вiдносно студента [4]. 

Разом з тим, складнiсть дослiджуваної пробле-
ми формування мотивацiї студентiв до вивчення 
iноземної мови передбачає стале звернення до неї 
вчених i практичних працiвникiв вищої школи. 
Багато в чому це зумовлено необхiднiстю подо-
лання вже iснуючих суперечностей мiж: 1) зрос-
таючим обсягом iнформацiї, можливiстю вико-
ристовувати зарубiжнi джерела, спiлкуванню 
з колегами з рiзних країн та недостатньо ви-
соким рiвнем володiння iноземною мовою ви-
пускниками вузiв; 2) необхiднiстю пiдвищення 
рiвня iншомовної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв 
i потребою педагогiчної теорiї i практики у 
подальшiй розробцi адекватних методик, що 
сприяють позитивнiй динамiцi формування 
мотивацiї вивчення iноземної мови у студентiв 
немовних спецiальностей; 3) бажанням студен-
та засвоювати iноземну мову як найважливiшу 
складову компетентного розвитку особистостi су-
часного фахiвця та необхiднiстю подальшої на-
уково методичної оптимiзацiї освiтнього процесу 
вузу у даному напрямку.

Таким чином, можна зробити висновок, що на 
формування мотивiв навчальної дiяльностi сту-
дента в цiлому та вивчення iноземної мови зо-
крема впливає багатогранний комплекс причин, 
пов'язаний з об'єктивно суб'єктивними фактора-
ми педагогiчного та iндивiдуально-особистiсного 
процесу, що зумовлюють мотивацiю навчання. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. З практики роботи зi студентами еконо-
мічного вузу можна видiлити три групи при-
чин зниження мотивацiї до вивчення iноземної 
мови, що спiввiдносяться з особливостями 
внутрiшньої i зовнiшньої мотивацiї навчання. 
Серед факторiв, що ускладнюють формування 
розвитку внутрiшньої мотивацiї студентiв, мож-
на вiдзначити:

• низький рiвень мовної пiдготовки отриманої 
в школi, несформованiсть мотивiв до навчальної 
дiяльностi i, насамперед, до самостiйного при-
дбання знань;

• ступiнь емоцiйної комфортностi 
мiжособистiсних вiдносин з колективом або з ви-
кладачем, евристичнi аспекти органiзацiї та про-
ведення занять;

• недостатнiй рiвень володiння викла-
дачем сучасними iнтерактивними освiтнiми 
технологiями, не завжди адекватний пiдбiр на-
вчального матерiалу.

Змiст зовнiшнiх мотивiв в основному форму-
ється пiд впливом таких стимулюючих факторiв, 
як ‘хороша оцiнка’ або ‘стипендiя’. Внутрiшнi мо-
тиви переважно пов'язанi iз задоволенням осо-
бистих потреб студентiв у вивченнi iноземної 
мови (iнтерес, отримання морального задоволен-
ня вiд самого процесу навчання i т. д.).

Оскiльки внутрiшня мотивацiя є найбiльш 
особистiсно важливою i педагогiчно значущою, 
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основне завдання викладача iноземної мови по-
лягає у забезпеченнi умов освiтнього переходу 
студентiв вiд зовнiшньої до внутрiшньої мотивацiї 
при вивченнi iноземної мови. Як варiант, одним з 
напрямкiв такої дiяльностi є створення розвива-
ючого освiтнього середовища, де кожен студент 
змiг би реалiзувати свої можливостi i потре-
би у вивченнi iноземної мови за рахунок фор-
мування особистiсного сенсу iншомовних знань. 
В якостi одного з варiантiв можливе створення 
i проектування вiртуально освiтнього середови-
ща iншомовного спiлкування, яке не тiльки являє 
собою сукупний iнформацiйно-технологiчний ре-
сурс дистанцiйної освiти, але i володiє значущим 
потенцiалом особистiсно змiстовної актуалiзацiї 
освiтнього знання як такого. Особлива роль в цьо-
му вiдношеннi належить так званим ‘соцiальним 
мережам’, що дозволяє спiлкуватися групi 
користувачiв, об'єднаних спiльним iнтересом.

У дидактичному вiдношеннi головна роль тут на-
лежить створенню групи учнiв, забезпечення вхо-
дження до неї нових учасникiв, спрямованiсть на 
комунiкативну взаємодiю у сферi iноземної мови, 
розмiщення необхiдного навчального матерiалу, 
посилань на аудiо та вiдеоролики, рiзнi навчальнi 
сайти i т.п. При цьому мережевим учасникам на-
дається можливiсть виконувати завдання в рiзних 
електронних форматах (текст, графiчний матерiал, 
аудiо записи, вiдеозаписи), обмiнюватися освiтньої 
iнформацiєю з учасниками групи ON LINE, знайти 
англомовних друзiв з метою вдосконалення нави-
чок iншомовного говорiння.

Використання соцiальних мереж як вiртуально 
освiтнього середовища iншомовного спiлкування 
забезпечує безперервну взаємодiю членiв 
освiтнього процесу, враховуючи їх iнтереси, i 
тим самим сприяє формуванню внутрiшньої 
мотивацiї до вивчення iноземної мови.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Аннотация
Актуальность статьи определяется повышенным спросом на специалистов, владеющих иностранным 
языком и навыками межкультурной коммуникации. В статье определено и обосновано понятие ‘мо-
тив’, а также охарактеризовано виды учебной мотивации. Рассматривается необходимость наличия 
позитивной мотивации у студентов высшего учебного экономического заведения во время обучения 
иностранному языку. Статья выделяет два вида мотивации (внутреннюю и внешнюю) и подчеркивает 
важность именно внутренней мотивации у студентов. Включены советы для студентов, чтобы оста-
ваться мотивированными, и преподавателей, чтобы мотивацию поддерживать.
Ключевые слова: иностранный язык, внешняя мотивация, внутренняя мотивация.
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FORMATION OF HIGH SCHOOL STUDENT’S POSITIVE MOTIVATION 
IN STUDYING FOREIGN LANGUAGE

Summary
An increasing demand in foreign language speaking employees with intercultural communication skills 
is caused the necessity of this paper. The paper identifies and explains the definition ‘motive’ and 
characterizes types of learning motivation. It describes the importance of positive motivation for high 
economic school students at the time of foreign language learning. Two types of motivation (intrinsic and 
extrinsic) are distinguished, and intrinsic motivation is appeared to be the most important. There are also 
advices for students how to stay motivated and for teachers how to enhance motivation.
Keywords: foreign language, extrinsic motivation, intrinsic motivation.


