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Постановка проблеми. Рівень володіння
англійської мови в Україні оцінюється 

у діапазоні від помірного до низького. Зокрема 
на даний момент наша країна займає 41 місце 
у рейтингу знання англійської мови EF English 
Proficiency Index, що відповідає низькому рівню 
[10]. Разом з тим вільне володіння англійською 
є критично важливою навичкою, яка необхідна 
сучасному фахівцю, особливо з огляду на Уго-
ду про асоціацію України з ЄС та поглиблення 
економічних і торговельних відносин між нашою 
країною та країнами ЄС.

За даними онлайн-дослідження, проведеного 
маркетинговою компанією TNS у 2015 році, 89% 
опитуваних українців вивчали англійську мову, 
однак лише 18% оцінили свій рівень володіння 
нею вище середнього [5]. Ураховуючи такі по-
казники можна стверджувати, що ефективність 
вивчення англійської мови на даний час є недо-
статньою. У зв’язку з цим виникає питання ви-
значення чинників, що впливають на успішність 
у вивченні англійської мови. Особливо актуаль-
ним воно стає у випадку навчання студентів «не-
мовних» спеціальностей. Адже вони від самого 
початку вступу до ВНЗ характеризуються ниж-

чим рівнем знання англійської та є не настільки 
зацікавленими, залученими у вивчення мови як 
студенти, які вибрали лінгвістичні спеціальності. 
У якості одного із таких чинників можна розгля-
дати мотивацію, оскільки за рахунок мотивації 
досягається успіх у діяльності навіть за умови 
недостатніх здібностей.

Аналіз останніх досліджень за темою. З по-
зиції структурно-динамічної моделі мотивації ді-
яльності, орієнтованої на досягнення, Т.О. Гордє-
єва виділяє чотири блоки мотиваційних змінних, 
що відрізняються за функцією, яку виконують 
і характером взаємодії з іншими компонентами 
структури мотивації: мотиваційно-смисловий, 
мотиваційно-регуляторний, когнітивно-мотива-
ційний і інтегративний [3, 4]. Перший включає 
в себе ієрархію внутрішніх та зовнішніх моти-
вів, які запускають діяльність, другий – процес 
визначення мети, включає в себе планування, 
саморегуляцію і самоконтроль при виконанні 
діяльності, третій – когнітивні предиктори, що 
запускають цілепокладання і наполегливість 
і включають уявлення про причини успіхів і не-
вдач, засобах досягнення цілей і міру володін-
ня ними, і четвертий – завзятість, концентрацію 
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і наполегливість при досягненні поставлених ці-
лей і зіткненні з труднощами і невдачами [3, 4].

До так званих когнітивних предикторів моти-
вації відносять атрибутивний стиль, тобто стиль 
пояснення успіхів і невдач, самоефективність, 
академічний контроль – віру у свою здатність 
контролювати академічні досягнення тощо [3, 4]. 
Самоефективність розглядається як уявлення 
людини про свою здатність успішно впоратися 
з конкретною діяльністю. Дане поняття займає 
центральне місце у теорії Альберта Бандури [1]. 
Коли людина усвідомлює власну ефективність 
у певній ситуації, вона починає докладати більше 
зусиль, може довше протистояти перешкодам, ви-
тримувати «ворожі» обставини і неприємні пере-
живання. Високу самоеффектівність пов’язують 
з очікуванням успіху, що призводить до гарних 
результатів і підвищує самоповагу. І, навпаки, 
низька самоефективності призводить до невдачі 
і таким чином може негативно впливати на моти-
вацію [1]. Однак уявлення про самоефективність 
не є глобальною диспозицією, тому у сучасній пси-
хології її окремо діагностують у різних сферах, 
зокрема у соціальній та академічній. У досліджен-
ні Шепєлєвої О.А. показано позитивний зв’язок 
академічної самоефективності, а саме віри у свій 
академічний потенціал, уявлення про здатність 
успішно долати труднощі, що виникають в про-
цесі навчання у ВНЗ, і конструктивних копінг-
стратегій з навчальною успішністю і суб’єктивним 
шкільним благополуччям підлітків [9].

Дослідженню мотивації навчання англійської 
мови студентами «немовних» спеціальностей 
присвячена низка робіт українських та зарубіж-
них дослідників. Зокрема, у попередньому на-
шому дослідженні виявлено, що найсуттєвішою 
причиною вивчення англійської мови на думку 
самих студентів є прагнення отримати в май-
бутньому більш престижну роботу та стати ви-
сокооплачуваним фахівцем [8]. У дослідженнях 
Чепурної О.В. визначено, що у переважної біль-
шості студентів медичних, економічних та інже-
нерних спеціальностей домінуючими мотивами 
вивчення англійської мови стали професійний 
інтерес, важливість комунікації з однолітками 
з інших країн, можливість досягнення успіху, а 
також престижність знання іноземної мови [10]. 
У роботі Рижової Є.В. на прикладі вивчення ні-
мецької мови показано, що відсутність бажання 
вивчати мову пов’язано з тим, що вона оцінюєть-
ся як складна, немає зацікавленості, також його 
знижують недостатня впевненість у власних си-
лах, страх помилитися і страх негативної оцінки 
з боку викладача і одногрупників [7]. У якості 
чинників, які підвищують інтерес до вивчення 
іноземної мови у цьому ж дослідженні студен-
ти назвали можливість подорожувати і відвіда-
ти країну, мову якої вивчають та познайомитися 
з її культурою, можливість застосування отри-
маних знань у професійній діяльності тощо [7]. 
У роботі Безлюдної В. запропоновано поділяти 
мотивацію вивчення англійської мови на два різ-
новиди – комунікативну та лігвопізнавальну. Ко-
мунікативна базується на бажанні спілкуватися 
іноземною мовою, а лігвопізнавальна означає за-
цікавленість у вивченні мови як системи знаків 
та символів. І традиційно знаходиться на низько-
му рівні у студентів немовних спеціальностей [2].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
Існуючі дослідження мотивації навчання англій-
ської мови можна розділити на дві великі групи. 
Перші – глибинні і всебічні дослідження моти-
вації навчальної діяльності, що здійснюються 
у рамках психології, і стосуються більшою мірою 
мотивації навчальної діяльності взагалі. У тако-
му випадку не враховується специфіка англій-
ської мови як навчальної дисципліни. Друга 
група – дослідження, які проводяться у рамках 
педагогіки. Вони зосереджені в основному на ди-
дактичних аспектах вивчення англійської мови 
і не роблять акцент на проблемі мотиваційних 
чинників, які обумовлюють досягнення успішнос-
ті у вивченні мови з огляду на сучасні напрацю-
вання у психології мотивації. У зв’язку з цим не-
обхідним є дослідження мотиваційних чинників, 
які сприяють успішності у вивченні англійської 
мови студентами «немовних» спеціальностей.

Формулювання цілей статті. Мета статті по-
лягає у визначенні мотиваційних чинників, які 
сприяють успішності у вивченні англійської мови 
студентами «немовних» спеціальностей.

У дослідницьку вибірку увійшли студенти 
другого-четвертого курсів технічних та економіч-
ного факультету Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут», які вивчають англійську 
мову. Загальний об’єм вибірки склав 39 осіб.

Методи дослідження: для діагностики особли-
востей наполегливості використовувався опиту-
вальник наполегливості (Grit) А. Дакворт у адап-
тації Т.О. Гордєєвої та Є.М. Осіна, який включає 
дві шкали – сталість інтересів та наполегливість 
зусиль [4]. Перша шкала оцінює вміння концен-
труватися, зосереджуючи свої інтереси на одній 
діяльності, а друга – наполегливість в досягненні 
обраних цілей. Для діагностики самоефективнос-
ті були застосовані шкала академічного контро-
лю та академічної самоефективності [4], а також 
шкала загальної самоефективності Шварцера, 
Єрусалема, Ромека [4]. Також було використа-
но опитувальник «Контроль за дією» Ю. Куля, 
адаптований С.О. Шапкіним. Даний опитуваль-
ник складається із трьох шкал: контроль за ді-
ями при плануванні, контроль за діями при реа-
лізації та контроль при невдачі [6].

Математико-статистична обробка отриманих 
даних здійснювалась за допомогою кореляційно-
го аналізу за Спірменом. Комп’ютерна обробка 
результатів проводилась у програмі SPSS 17.0.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У якості показника успішності у вивченні ан-
глійської мови нами використовується кількість 
балів, які кожен студент отримав за роботу у се-
местрі. Було визначено, з якими чинниками із 
досліджуваних корелює оцінка студента за се-
местр, ураховувалась також кількість пропусків 
навчальних занять за семестр. Результати пока-
зано на рисунках 1 та 2.

Визначено позитивну кореляцію між акаде-
мічною самоефективністю та кількістю балів за 
роботу у семестрі. Отже висока академічна са-
моефективність сприяє досягненню успішності 
у вивченні англійської мови. Тобто чим вищою 
є переконаність студента, що він може успішно 
вивчати англійську мову, віра, що результати 
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навчання повністю залежать від власних зусиль, 
тим кращий результат він отримує. Також по-
зитивний зв’язок виявлено з наполегливістю зу-
силь, тобто здатністю тривалий час зосереджу-
ватись на своїй меті, попри невдачі та труднощі.

При цьому визначено негативний зв’язок балу 
за семестр із пропусками навчальних занять 
та загальною самоефективністю. Висока загальна 
самоефективність означає віру, що студенту до-
сить просто вдасться досягти своїх цілей, знайти 
вихід із безвихідних, на перший погляд, ситуацій, 
вирішити навіть складні проблеми та непередба-
чувані труднощі. Тобто чим менше занять пропус-
кає студент та чим менше впевнений у ефектив-
ності власної поведінки у складних ситуаціях, тим 
кращу оцінку отримує за роботу у семестрі.

Таким чином, досягненню успішності у ви-
вченні англійської мови сприяє висока академіч-
на самоефективність та стійкість 
зусиль. У той же час як висока за-
гальна самоефективність, навпаки, 
є несприятливим чинником. На наш 
погляд, причина в тому, що вона 
може стати джерелом ілюзорного 
оптимізму для студента. Тоді він 
пропускає заняття, не тривожа-
чись стосовно отримання залікової 
оцінки, бо переконаний, що зможе 
досить просто впоратись навіть зі 
складними ситуаціями. Це вірогідно 
пов’язано з тим, що самоеффектив-
ність – не є глобальною диспозиці-
єю, і може мати різний рівень в за-
лежності від сфери функціонування 
особистості.

Було визначено, з якими чинни-
ками пов’язаний відсоток пропусків 
занять. Так велика кількість про-
пусків занять негативно пов’язана 
з академічним контролем, академіч-
ною самоефективністю та контролем 
за діяльністю при плануванні. Отже 
відсоток пропусків занять корелює 
зі зниженням переконаності, що 
саме від зусиль самого студента, а 
не від неконтрольованих зовнішніх 
чинників, залежать успіхи і досяг-
нення у вивченні англійської мови.

Визначено також негативну ко-
реляцію з контролем за діями при 
плануванні. За низького контролю 
за діями при плануванні перешкоди 
та труднощі, що виникають у проце-
сі діяльності, викликають емоційний 
стан, який перешкоджає виконанню 
діяльності. Зокрема, студент є дуже 
вразливим для труднощів та не-
вдач під час вивчення англійської 
мови, при цьому труднощі є дуже 
суб’єктивним поняття. Він довго 
переймається невдачами, відчуває 
досаду, витрачає більше часу, щоб 
з ними впоратися. Такому студенту 
складно переключатися та концен-
труватись на іншій діяльності. У ре-
зультаті цього може падати бажання 
виконувати діяльність, а відповідно 
і відвідувати навчальні заняття.

Базуючись на тому, що значним джерелом до-
сягнення успішності у вивченні англійської мови 
є академічна самоефективність, пропонуємо на-
ступні рекомендації для її підвищення у студентів. 
А. Бандура виділяє чотири шляхи набуття самое-
фективності, які можна комбінувати. Перший і най-
більш вагомий – успішний досвід, тобто завдання 
викладача полягає в тому, щоб допомогти студенту 
отримати навіть мінімальний успішний досвід при 
вивченні англійської мови, при цьому акцентуючи 
увагу, що успіх є результатом його власних дій. 
І при наданні зворотного зв’язку студентам з низь-
кою академічною самоефективністю краще відда-
вати перевагу похвалі в противагу критиці.

Другий шлях – непрямий досвід, тобто спо-
стереження за іншими студентами, які досягають 
успіху у вирішенні навчальних завдань під час 
вивчення англійської мови. Третій – вербальні 

Бал за 
семестр

Академічна 
самоефек-
тивність 
(0,391**)

Відсток 
пропусків 

занять
(-0,485**)

Наполег-
ливість 
зусиль 

(0,260*)

Загальна 
самоефек-
тивність 
(-0,311** 

при )

Відсток 
пропусків 

занять

Загальна 
само-

ефектив-
ність (0,288*)

Бал за 
семестр

(-0,485**)

Академічна 
само-

ефектив-
ність 

(-0,502**)

Академічний 
контроль 
(-0,268*)

Контроль за 
діями при 

плануванні 
(-0,298*)

Рис. 1. Змінні, з якими пов’язаний бал за семестр, 
де ** р = 0,01; * р = 0,05

Рис. 2. Змінні, з якими пов’язаний відсоток пропусків 
занять з англійської мови, де ** р = 0,01; * р = 0,05
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переконання, які можуть бути реалізовані в ін-
дивідуальних розмовах викладача зі студентом, 
у ході яких необхідно переконувати, що студент 
здатен впоратися із вивченням англійської мови. 
Четвертий – емоційний стан, студенти з біль-
шою вірогідністю досягатимуть успіху, якщо 
будуть емоційно спокійними,а не напруженими. 
Тобто вагомим завданням для викладача є ство-
рення сприятливою психологічної атмосфери 
при вивченні англійської мови.

Старання і наполегливість перед перепонами 
і невдачами регулюються очікуванням ефектив-
ності у певній ситуації. Отже підвищення ака-
демічної самоефективності допоможе студентам 
здійснювати кроки, які зроблять вивчення ан-
глійської мови більш успішним.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. У ре-
зультаті дослідження визначено, що досягненню 

успішності у вивченні англійської мови сприяє 
висока академічна самоефективність та стійкість 
зусиль у процесі вивчення мови. При цьому не-
гативну роль відіграють загальна самоефектив-
ність та пропуски занять. У свою чергу пропуски 
занять підвищуються при зниженні академіч-
ної самоефективності, академічного контролю 
і контролю за діяльністю при плануванні, тоб-
то зі зниженням віри студента в те, що здатен 
досягти успіху у вивченні мови, та нездатності 
подолати невдачі і труднощі, які виникають при 
вивченні англійської мови.

Перспективною подальшого розвитку в цьо-
му напрямку є детальне вивчення особливос-
тей реакції на невдачу та подолання труднощів 
у структурі мотивації навчання англійської мови 
студентів, а також особливостей особистості сту-
дентів з високим відсотком пропусків навчаль-
них занять.
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ УСПЕШНОСТИ 
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
«НЕЯЗЫКОВЫХ» СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Аннотация
В статье приведены исследования мотивационных факторов, которые способствуют успешности в из-
учении английского языка студентами «неязыковых» специальностей. Определены мотивационные 
переменные, с которыми коррелирует оценка за работу в семестре. Выявлено, с которыми мотиваци-
онными факторами связаны пропуски учебных занятий. Предложены рекомендации по повышению 
успеваемости изучения английского языка студентами.
Ключевые слова: мотивация учения, английский язык, успешность обучения, настойчивость, академи-
ческая самоэффективность, общая самоэффективность, студенты.
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MOTIVATION FACTORS WHICH ENCOURAGE SUCCESS 
IN STUDYING ENGLISH LANGUAGE BY THE STUDENTS 
OF «UNLINGUISTIC» SPECIALITIES

Summary
The article presents the research of motivation factors which encourage success in studying English 
language by the students of technical specialties. Motivation variables which are correlated with semester 
mark have been determined. The factors which are connected to absences have also been identified. 
Recommendations for increasing success in studying English language by students of technical specialties 
have been given.
Keywords: educational motivation, English language, educational success, determination, academic self-
efficacy, general self-efficacy, students.


