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У статті досліджено проблему формування мотиваційної компетентності курсантів вищих військових на-
вчальних закладів на заняттях з іноземної мови професійного спілкування (ІМПС). Розглянуто поняття 
«мотивація» і «мотиваційна компетентність», компоненти і види мотивації у контексті вивчення ІМПС. 
Увагу акцентовано на практичних засобах активізації мотиваційно-пізнавальної діяльності курсантів на 
заняттях і під час самостійного оволодіння іноземною мовою. На основі вивчення нетрадиційних форм 
навчання, використання візуальних ресурсів і інформаційних комп’ютерних технологій, встановлено, 
що новітні технології є дієвим способом мотивації і підвищення інтересу. Окремо розглянуто створення 
«ситуацій успіху» для підвищення мотивації і збільшення продуктивності навчальної роботи.
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Постановка проблеми. Проблеми забезпе-
чення національної безпеки, обороноздат-

ності нашої держави, формування принципово 
нової, перспективної форми Збройних сил Укра-
їни потребують від системи вищої військової 
освіти підготовки майбутніх офіцерів, професіо-
налів у своїй сфері діяльності. Необхідно також 
пам’ятати, що за умов швидкої інтеграції нашої 
країни до ЄС, у вищих військових навчальних 
закладах (ВВНЗ) постає питання виховання не 
просто висококваліфікованих курсантів-випус-
кників, але фахівців, які гідно представляти-
муть нашу державу у сфері міжнародних відно-
син, створюватимуть позитивний імідж держави 
і Збройних сил України. Зважаючи на це, важли-
вим є виховання не тільки військовослужбовців, 
які успішно виконуватимуть свої функціональні 
обов’язки, але й володітимуть іноземною мовою. 
Однією з умов якісного рішення цього питання 
є наявність у курсантів мотиваційної компетент-
ності, що впливає на ефективність їх мовної під-
готовки і діяльності.

Формування у курсантів стійкої мотивації на 
заняттях з іноземної мови професійного спілку-

вання (ІМПС) є основою для прояву в них постій-
ного прагнення до покращення та удосконалення 
вмінь і навичок в процесі вивчення іноземної мови 
не тільки на заняттях, але й, що важливо, під час 
самостійного отримання знань і самовдосконален-
ня. Мотивація виступає потужним двигуном на-
вчальної діяльності курсантів, дозволяє не тільки 
спрогнозувати результати роботи на заняттях, 
але і глибше зрозуміти особистість курсанта.

Актуальність дослідження підтверджується 
вимогами сьогодення, а саме тим фактом, що су-
часний фахівець повинен володіти не тільки зна-
ннями та навичками, що є необхідними для його 
безпосередньої професійної діяльності, у нього 
також повинне бути бажання і мотивація опану-
вати суміжні знання, що підвищить рівень його 
професійної компетентності і допоможе побуду-
вати успішну кар’єру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мо-
тивацію навчання досліджували такі науковці: 
О. Лєонтьєв, А. Маркова, І. Сімонова, П. Якоб-
сон та ін. Компетентнісний підхід у викладанні 
іноземних мов теж не є новим поняттям – ідеї 
компетентнісного навчання виникли в США ще 



«Молодий вчений» • № 10 (50) • жовтень, 2017 р. 488

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

в середині минулого сторіччя з ідей біхейвіорис-
тів, поширюючись в роботах Бенджаміна Блу-
ма (Benjamin Bloom, 1956), Авербаха (Auerbach, 
1986), Грогнетта та Крендола (Grognet and 
Crandall, 1982), та лягли в основу Болонської 
Декларації (1999). Всі ці науковці досліджували 
різні засоби впливу педагога на розвиток моти-
вації та потреб студентів, на формування їх ком-
петентності. Проте, проблема формування мо-
тиваційної компетентності студентів і курсантів 
і сьогодні є недостатньо дослідженою, хоча і над-
звичайно актуальною й важливою.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Світові тенденції до інтеграції 
та реалії сьогодення формують мовну політику 
ЄС, що концентрується на трьох стратегічних 
напрямках: вивчення іноземних мов упродовж 
життя, покращення викладання іноземних мов, 
створення сприятливого середовища для вивчен-
ня мов. Розвиток системи безперервної освіти 
та навчання протягом життя є одним із пріори-
тетних напрямів державної політики України 
щодо розвитку освіти у 21 сторіччі.

В основі навчання протягом життя лежить 
мотивація тих, хто навчається, їхня націленість 
на отримання якісного результату, бажання са-
мовдосконалення в певній сфері та вміння отри-
мувати позитивні результати самостійно.

Розглядаючи процес отримання вищої освіти 
студентами та курсантами ВВНЗ, можна зазна-
чити, що формування мотиваційної компетент-
ності до навчання і самонавчання та саморозвит-
ку має ще більше значення, ніж у звичайному 
вищому навчальному закладі. Враховуючи осо-
бливості побудови навчального процесу у ВВНЗ, 
не завжди курсант має можливість відвідувати 
всі заняття і деякі теми йому приходиться опа-
новувати самостійно. Тому питання формування 
та підтримання мотивації до отримання знань 
починає відігравати ще більшу роль, адже легко 
бути зацікавленим на занятті і складніше, коли 
опановуєш навчальний матеріал самостійно.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є ви-
значення практичних шляхів формування моти-
ваційної компетентності курсантів на заняттях 
з ІМПС у ВВНЗ.

Виклад основного матеріалу. З розвитком 
новітніх інформаційних технологій, аудіо, відео, 
комп’ютерного та мобільного забезпечення на-
вчання, здавалося би, проблема мотивації сту-
дентів і курсантів до вивчення іноземної мови 
повинна була зникнути. Але, на жаль, вона про-
довжує бути досить актуальною. Тому важливим 
є визначення шляхів для підтримання зацікав-
леності курсантів на заняттях з ІМПС. Для цьо-
го необхідно розглянути поняття «мотивації», її 
складові і види.

Проаналізувавши наукові праці і дослідження 
вітчизняних і зарубіжних авторів, можна зазна-
чити, що сам термін «мотивація» є багатогранним. 
Так, А. К. Маркова зазначає, що навчальна мо-
тивація складається з ряду спонукань (потреби 
і смисл навчання, його мотиви, цілі, емоції, інтер-
еси), які постійно змінюються і вступають у нові 
зв’язки один з одним [4, с. 3]. Е. Еліот у своїй робо-
ті «Handbook of competence and motivation» під-
креслює, що найвизначніші підходи до вивчення 
питання мотивації сьогодні розглядають і поняття 

«компетентності». Він вивчає мотивацію як «моти-
вацію до професійного удосконалення» [6, с. 297]. 
Багато дослідників також вивчають питання мо-
тивації як невід’ємну частину саморозвитку. 
Л.С. Виготський розглядає розвиток особистості 
як самостановлення, саморух, який знаходить вті-
лення в теоріях творчої еволюції, яка направля-
ється автономним, внутрішнім життєвим поривом 
цілеспрямованої особистості, волею до самоствер-
дження і самовдосконалення [2, с. 248].

Основними складовими формування мотива-
ційної компетентності вважаються:

– потреби;
– стимул;
– мотив;
– інтерес;
– мета.
Розглянемо кожен з цих елементів у контексті 

вивчення курсантами ІМПС. Згідно з ієрархією 
потреб А. Маслоу, потребу у вивченні іноземної 
мови можна віднести до трьох вищих рівнів: піз-
навальні, естетичні і потреби у «самоактуаліза-
ції». Ці три останні сходинки належать до по-
треб у самовираженні. Але вони тісно пов’язані 
з нижніми рівнями потреб: фізіологічними, по-
требами у безпеці і повазі. Сьогодні серед важли-
вих умов успішної професійної кар’єри військо-
вого не останнє місце займають знання іноземних 
мов. Володіння англійською мовою робить пра-
цівника конкурентоспроможним на ринку праці, 
що дозволяє через задоволення потреб у само-
актуалізації задовольнити потреби фізіологічні 
(заробити гроші на їжу, одежу) [7, с. 383].

Але самі потреби ще не є спонуканням до ді-
яльності, і для того, щоб потреба виконала роль 
рушійної сили поведінки, необхідна наявність 
особливого «пускового механізму» – стимулу. 
Стимулом для вивчення іноземної мови може 
бути гарна оцінка, звільнення, майбутня успішна 
кар’єра, користування світовими інформаційни-
ми електронними ресурсами, читання книг і пе-
регляд фільмів в оригіналі. Таким чином, сти-
мул – це «предмет», який задовольнити потреби.

Мотив, за думкою Каверіна, – це образ успіш-
ної завершеної дії з реалізації потреби, перед-
чуття досягнутого, що стає тією внутрішньою 
силою, яка змушує діяти [3, с. 24]. Сила моти-
ву більш за все залежить від емоційного ста-
ну, отже, для формування мотивації навчанням 
необхідно, перш за все, вміти викликати емоції 
і почуття у курсантів під час вивчення іноземної 
мови. І тут мотив тісно пов’язаний із зацікавле-
ністю курсантів на занятті.

Інтерес вважається потенційно важливим 
компонентом формування мотиваційної компе-
тентності. Для того, щоб викликати у курсантів 
інтерес до вивчення іноземної мови, необхідно 
організувати навчальний процес таким чином, 
щоб була висока мотивація, розширити їх кру-
гозір, забезпечити їх пізнавальну активність на 
занятті і допомогти розвинути креативність.

Інформаційні комп’ютерні технології все впев-
неніше завойовують навчальний простір. Засоби 
нових інформаційних технологій – інтерактив-
не відео, телеконференція, електронна пошта – 
дозволяють в поєднанні з методом ділової гри 
підвищити якість навчального процесу. Зовсім 
недавно мультимедійні засоби в методичному 
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контексті включали в себе підручники з текста-
ми і малюнками, аудіокасети та відеоматеріали, 
то на сьогоднішній день комп’ютер став синтеза-
тором всіх названих засобів в одному пристрої. 
Для вирішення проблеми зацікавленості курсан-
тів на занятті підходить використання веб-квест 
(Web-Quest). Веб-квест – один з найбільш ефек-
тивних способів управління самостійною роботою 
студентів в Інтернеті. Цей проект містить про-
блемні і одночасно творчі завдання, для виконан-
ня яких використовуються інформаційні ресурси 
Інтернету. Веб-квест-технології сприяють досяг-
ненню не лише практичних цілей (вміння читати, 
слухати і говорити іноземною мовою), а й освіт-
ніх, розвиваючих і виховних. Курсанти успішно 
знайомляться з загальнолюдськими цінностями, 
підвищуючи пізнавальну мотивацію [1, с. 21].

Не можна не згадати про використання інтер-
активної дошки. ЇЇ використання підвищує рі-
вень викладання ІМПС, збільшує ефективність 
навчання, має більший потенціал розкриття теми 
заняття, ніж проста дошка. Вона дозволяє вико-
ристовувати найрізноманітніші матеріали одно-
часно: і зображення, і звук, і відео, і текст, і інші 
необхідні матеріали. Це – візуальний ресурс, 
який може допомогти викладачеві зробити за-
няття живими і привабливими для курсантів.

Сприяє формуванню інтересу до вивчення іно-
земної мови і використання нетрадиційних форм 
навчання. Навчальні рольові ігри зарекомендува-
ли себе як ефективні види роботи для підвищення 
інтересу і мотивації курсантів на занятті. Пeрeвaгa 
дiлoвих iгoр нa зaняттях з IМПC пoлягaє в тoму, 
щo курcaнти вiдпрaцьoвують тaкi прoфeciйнi 
cитуaцiї, якi мoжуть знaдoбитиcя мaйбутньoму 
cпeцiaлicтoвi у пoдaльшiй прaктичнiй дiяльнocтi. 
Пiд чac дiлoвoї гри ocoбливa увaгa придiляєтьcя 
фoрмувaнню нaвичoк i вмiнь ухвaлeння рiшeнь 
зa умoви взaємoдiї, cупeрництвai кoнкурeнцiї 
мiж aктивнo дiючими ocoбaми. В дiлoвих iгрaх 
курcaнти мaють мoжливicть викoнувaти рoлi 
учacникiв пeвних cитуaцiй, прoтибoрчих чи 
взaємoдiючих cтoрiн.

Тaкoж рольові iгри дoзвoляють oбрaти 
прaвильну мoвну фoрму, специфічні рoлi (коман-
дир – пiдлeглий, мирoтвoрeць – мicцeвий житeль, 
вiйcькoвocлужбoвeць НГУ – вiйcькoвocлужбoвeць 
iншoї дeржaви), мoвний cцeнaрiй (прибут-
тя дo вiйcькoвoї чacтини, прoвeдeння лeкцiї 
з oзнaйoмлeння зi cтруктурoю Збрoйних cил 
Укрaїни, збрoєю тa вiйcькoвoю тeхнiкoю, 
дoпoмoгa пoрaнeним), мoвнi aкти (знaйoмcтвo, 
нaдaння кoмaнд, збiр iнфoрмaцiї, пeрeгoвoри) i 
знaння нoрм cпiлкувaння в кoнкрeтнiй cитуaцiї.

Дієвим способом мотивації і підвищення інтер-
есу курсантів на заняттях з ІМПС є використання 
відеоматеріалу, адже aвтeнтичнi вiдeoмaтeрiaли 
нaдaють зрaзки мoви i мoвлeння, зaгaльнoвживaну 
i cпeцiaльну лeкcику, iдioми, мeтaфoри та ін., як 
їх викoриcтoвують нociї мoви. Переглядаючи ві-
деофільми курсанти починають порівнювати себе 
з носіями мови, занурюються в життя та мовні 
особливості іншомовної держави, знайомляться 
з військовими реаліями інших країн, що само по 
собі не може не мотивувати, не зацікавити.

І, нарешті, мета є одним з найважливіших 
компонентів мотивації. Мета встановлюється са-
мою людиною і є дійсно сильним мотиватором 

для неї. Якщо курсант вирішив вивчити інозем-
ну мову незалежно від будь-яких обставин і зо-
внішніх мотивів, то це найсильніша і найдієві-
ша мотивація. Викладач може тільки допомогти, 
зацікавити, показати всі плюси досягнення мети 
і підштовхнути курсанта до отримання бажаного.

Слід розрізняти також види мотивацій:
– зовнішня (коли курсант бачить, як працю-

ють інші і отримують за це гарні оцінки, і в нього 
виникає бажання бути одним з них);

– внутрішня (яка не має зв’язку з зовнішніми
обставинами і якщо курсант вирішив для себе 
вчити іноземну мову, то він цілеспрямовано ру-
хається до свої мети);

– стійка (ця мотивація постійно підкріплюєть-
ся зовнішніми чи внутрішніми стимулами);

– нестійка (в цьому випадку курсанта необ-
хідно постійно мотивувати чимось);

– позитивна (мотивація, яка спирається тіль-
ки на позитивні стимули. Наприклад, отримання 
звільнення за гарну оцінку);

– негативна (цей вид мотивації ґрунтується
від протилежного – якщо курсант отримає по-
гану оцінку, він не піде у звільнення) [5, с. 32–33].

Авжеж найпродуктивнішими і найпотужніши-
ми для формування мотиваційної компетентності 
курсантів є позитивна і внутрішня види мотива-
ції, які допоможуть отримати значущий резуль-
тат і заохотити до вивчення іноземної мови.

У процесі формування мотиваційної ком-
петентності окреме місце посідає cтвoрeння 
cитуaцiй уcпiху нa зaняттях з IМПC у ВВНЗ, 
при яких прoцec oтримaння знaнь будe цiкaвим, 
кoмфoртним i нeoбхiдним, в пeршу чeргу, для 
caмих курcaнтiв.

Пoшук нoвих oптимaльних, нaйбiльш 
eфeктивних cпocoбiв в ocтaннi рoки 
рoзширюєтьcя. Cьoгoднi пocтiйнo зрocтaє 
нaукoвий iнтeрec дo aкмeoлoгiї. Aкмeoлoгiчнa 
тeхнoлoгiя нaвчaння – цe тeхнoлoгiя дocягнeння 
уcпiху i виcoких рeзультaтiв у нaвчaннi тa 
рoзвитку учня на ocнoвi cтiйкoї мoтивaцiї; це 
cиcтeмнo-oрiєнтoвaнe рoзвивaльнe нaвчaння, 
пoбудoвaнe шляхoм прoeктувaння нaвчaльнoгo 
прoцecу тa пoeтaпнoї дiaгнocтики.

Cтвoрюючи cитуaцiю уcпiху нa урoкaх, 
виклaдaч дoпoмaгaє курcaнтaм пoдoлaти 
нeвпeвнeнicть у влacних cилaх. Вiн учить їх 
нe бoятиcя влacних пoмилoк, пeрeкoнує, щo нe 
пoмиляєтьcя тiльки тoй, хтo нiчoгo нe рoбить, мо-
тивує до навчання і самопізнання.

Під час створення ситуацій успіху на занят-
тях з ІМПС необхідно дотримуватися декіль-
кох умови. По-перше, необхідно дозволяти кур-
сантам бачити результати своєї праці. Відомий 
американський психолог Д. Аріелі провів ціка-
вий експеримент, в ході якого попросив учасни-
ків складати фігурки з конструктора Lego. За 
кожну фігурку учасники отримували гроші, але 
сума зменшувалася: за першу їм платили 3$, за 
другу – 2,70$ і т. д. Працювали учасники в двох 
групах. В першій групі зібрані фігурки відкла-
дали, а в іншій – одразу ж розбирали на очах. 
В результаті, перша група зібрала 11 фігурок, а 
друга – 7. Як виявилося, людям достатньо мати 
результат своєї діяльності перед очима просто 
для того, щоб надихатися, бути мотивованими 
і продуктивними.
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По-друге, не можна забувати про нагороду – 
як матеріальну, у вигляді оцінки, так і моральну, 
у вигляді похвали. Важливою є також позитивна 
оцінка можливостей. Для цього необхідно робити 
наголос на те, що у курсанта виходить добре, а що 
йому слід «підтягнути». Також треба пам’ятати 
про правило «потрійної задоволеності»: задово-
леність діяльністю, робочою середою та робочим 
місцем. І, мабуть, найважливішою умовою для 
підвищення ефективності пізнавальної активнос-
ті і мотивації курсантів є надання виразних і ви-
правданих завдань. Для того щоб людина була мо-
тивована, вона повинна розуміти, що вона робить, 
навіщо і наскільки добре виконує свою роботу. 
Курсанти повинні не просто відсидіти на занятті, 
виконуючи завдання, які вони не розуміють, але 
щиро цікавитися навчальним процесом і майбут-
німи результатами своєї роботи [8].

Висновки і пропозиції. Тaким чинoм, 
рoзширeння мiжнaрoдних зв’язкiв Укрaїни 
з iншoмoвними дeржaвaми, учacть у мiжнaрoднoму 

cпiврoбiтництвi тa мирoтвoрчих мiciях виcувaє 
дo випуcкникiв вищих вiйcькoвих нaвчaльних 
зaклaдiв нoвi вимoги, зoкрeмa, вoлoдiння iнoзeмнoю 
мoвoю. У зв’язку з цим aктуaльним стає форму-
вання мотиваційної компетентності курсантів на 
заняттях з ІМПС, адже першочерговим завдан-
ням є не просто змусити їх набувати знань, але 
відкрити їм світ можливостей, показати, чого вони 
можуть досягнути у своїй військовій кар’єрі, ви-
вчаючи іноземну мову, закласти фундамент для 
їх стійкої внутрішньої мотивації. Успіх і моти-
вація курсантів ВВНЗ під час вивчення інозем-
ної мови професійного спілкування залежить від 
багатьох факторів: їх власних потреб і стимулів, 
наявності інтересу до процесу навчання і його 
підтримання, вибору викладачем новітніх пізна-
вальних і захоплюючих форм навчання, уміння 
створювати на занятті комфортну і дружню ат-
мосферу. Виклaдaч пoвинeн стимулювати само-
контроль, зaoхoчyвaти i рoзвивaти рiзнi спoсoби 
продуктивної спiвпрaцi з курсантами.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Аннотация
В статье исследована проблема формирования мотивационной компетентности курсантов высших во-
енных учебных заведений на занятих по иностранному языку профессионального общения (ИЯПО). 
Рассмотрены понятия «мотивация» и «мотивационная компетентность», компоненты и виды мотивации 
в контексте изучения курсантами ИЯПО. Внимание акцентировано на практических способах активи-
зации мотивационно-познавательной деятельности курсантов на занятиях и во время самостоятель-
ного овладения иностранным языком. На основе изучения нетрадиционных форм обучения, исполь-
зования визуальных ресурсов и информационных компьютерных технологий, установлено, что новые 
технологии являются действенным способом мотивации и повышения интереса. Отдельно рассмотрено 
создание «ситуаций успеха» для повышения мотивации и увеличения продуктивности учебной работы.
Ключевые слова: мотивация, мотивационная компетентность, компонент, формирование, курсант, ИЯПО.
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FORMING THE CADETS’ MOTIVATIONAL COMPETENCE 
AT THE LESSONS OF ENGLISH FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION

Summary
The problem of forming the motivational competence of cadets’ at the lessons of English for Professional 
Communication (EPC), at the highest military educational establishments was investigated in the article. 
The concepts «motivation» and «motivational competence», components and types of motivation were 
considered in the concept of studying EPC. Much attention was given to practical ways of activating 
cadets’ motivational and cognitive activity at the lessons and during self-studying a foreign language. 
Based on consideration of alternative forms of education, visual resources and informational computer 
technologies, it was found that new technologies are the efficient and effective way to motivate and 
heighten interest. Creating the «situations of success» for motivation and productivity increase during 
studies was separately considered in the article.
Keywords: motivation, motivational competence, component, formation, cadet, EPC.


