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психологічні чинники, які перешкоджають досягненню 
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у статті здійснено огляд психологічних чинників, які перешкоджають досягненню успішності у вивченні 
англійської мови студентами нелінгвістичних спеціальностей. розглянуто мотивацію досягнення у контек-
сті вивчення англійської мови та чинники, які приводять до її зниження. описано зв’язок задоволення 
базових психологічних потреб з успішністю вивчення англійської мови та приведено основні причини їх 
фрустрації. здійснено аналіз ролі академічної самоефективності та наполегливості у процесі вивчення 
іноземної мови. запропоновано рекомендації щодо урахування психологічних чинників, які перешкоджа-
ють досягненню успішності у вивченні англійської мови у навчальному процесі.
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Постановка проблеми. оволодіння інозем-
ною мовою та здійснення комунікації іно-

земною мовою, у тому числі англійською – є склад-
ним процесом, досягнення успішності у якому 
залежить від подолання особистістю значної 
кількості бар’єрів психологічного характеру. осо-
бливо це стосується студентів нелінгвістичних 
спеціальностей, які не мають високої зацікавле-
ності у вивченні мови як феномену. отже, їх мо-
тивація є вкрай уразливою, що може негативно 
впливати на ефективність викладання мови. ра-
зом з тим успішність на ринку праці сучасних 
молодих фахівців великою мірою взаємопов’язана 
з рівнем володіння англійською мовою. це робить 
її вивчення особливо важливим для студентів 
та ставить перед викладачами завдання пошуку 
чинників,урахування яких у навчальному процесі 
допоможе зробити його більш успішним, а викла-
дання англійської мови – більш ефективним.

аналіз останніх досліджень за темою. Психо-
логічні чинники, які перешкоджають досягненню 
успішності у вивченні іноземних мов аналізують-
ся у низці робіт українських та зарубіжних на-
уковців [9; 14; 16; 18; 19; 20]. так у дослідженні 
і. л. Соселії [18] описується зв’язок між моти-
вацією студентів та труднощами, які виникають 
у процесі вивчення мови, і, відповідно, успіш-
ністю оволодіння мови. вона виявила, що існує 
зворотно пропорційний зв’язок між трудноща-
ми, високою мотивацією досягнення і мотива-
цію схвалення, мотивами досягнення успішності 
у професійній діяльності, прагненням стати при-
кладом для інших, продовжити навчання на на-
ступних кваліфікаційних рівнях. і визначила, що 
значно рідше з труднощами в оволодінні інозем-
ною мовою стикаються студенти, які розділяють 
цінності і мотиви особистості, яка самоактуалізу-
ється. такі студенти є більш незалежними в сво-
їх цінностях і поведінці, у них переважає вну-
трішній локус контролю. вони сильніше цінують 
свої переваги, поважають себе, мають здатність 
до швидкого встановлення глибоких контактів 
з людьми; у них сильніше виражені пізнаваль-
ні потреби і творча спрямованість. а студентам 
з високим рівнем труднощів притаманна маргі-
нальна орієнтація, яка виявляється у схильності 

підкорятися обставинами, імпульсивність пове-
дінки, інфантилізм тощо. негативно позначають-
ся на успішності також негативне ставлення до 
викладача і мови як навчальної дисципліни [18]. 
г. а. краснощокова та і. а. цатурова, аналізуючи 
чинники, які впливають на успішність вивчення 
іноземної мови студентами технічних вузів, пи-
шуть, що на результати навчання можуть значно 
вплинути такі особистісні якості, як здатність до 
взаємодії, допитливість, мотивація і наполегли-
вість у навчанні [8].

у роботі г. а. низькодубова виділено такі пси-
хологічні чинники, які є бар’єрами у вивченні ан-
глійської мови дорослими людьми: страх помил-
ки, неуспішний досвід вивчення англійської мови 
у школі та виші, неупевненість у своїх силах, що 
виявляється у підвищеному рівні тривожності 
[14]. Є. в. рижова також пов’язує відсутність ба-
жання вивчати іноземну (німецьку) мову з недо-
статньою впевненістю у власних силах, страхом 
помилки і негативної оцінки викладачем та одно-
групниками. і ще одним чинником вона називає 
оцінку студентами німецької мови як складної 
до вивчення [16]. за словами української дослід-
ниці л. в. кушмар, опанування англійської мови 
у вищих нелінгвістичних навчальних закладах 
ускладнюється тим, що студенти не завжди усві-
домлюють доцільність вивчення англійської. Ще 
однією причиною є відсутність чіткої обґрунто-
ваності цілей навчання і описання набору умінь, 
якими має володіти фахівець [10].

американська вчена к. дуек складнощі, які 
виникають під час вивчення англійської мови 
пояснює імпліцитними установками особистості. 
вона виділила дві такі установки: установку на 
зростання та установку на даність [6]. установ-
ка на даність означає, що студент розглядає свої 
якості як вродженні та фіксовані, тому вважає, 
що вони мало піддається змінам. Стосовно ан-
глійської мови це свідчить про переконання, що 
здібності до вивчення мови є вродженими. уста-
новка на зростання є кардинально протилежною 
і відповідно їй англійську мову можна опанову-
вати, якщо прикладати зусилля до її вивчення. 
Студентів з такою установкою не лякають не-
вдачі у процесі опанування мови. к. дуек описує 
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результати дослідження, яке було проведено на 
студентах університету гонконгу, де все навчан-
ня велось англійською мовою. і, отже, знання її 
було украй важливим. однак деякі абітурієнти 
володіли англійської мовою не дуже гарно, що мо-
гло викликати складнощі у майбутньому. Під час 
запису на перший курс їм задавали запитання, 
чи запишуться вони на курс вдосконалення ан-
глійської для студентів, якщо факультет його ор-
ганізує та діагностували їх домінуючу імпліцитну 
установку. у результаті було визначено, що сту-
денти з установкою на зростання висловили під-
креслену готовність піти на курс, тоді як ті, у кого 
була установка на даність, не виявили до пропо-
зиції особливого інтересу. крім того, зіткнення зі 
складнощами у процесі навчання та подолання їх 
у студентів з установкою на зростання підвищує 
упевненість у своїх силах, а у студентів з уста-
новкою на даність навпаки знижує [6].

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття. 
у психолого-педагогічній літературі існують дані 
стосовно психологічних чинників, які перешко-
джають досягненню успішності у вивченні ан-
глійської мови студентами нелінгвістичних спе-
ціальностей, однак у більшості досліджень або не 
ураховуються актуальні розробки у психології 
мотивації, або їм не вистачає систематичності. 
таким чином, важливим є систематичне описан-
ня чинників, які виступають перепонами для до-
сягнення успішності студентами та розроблення 
рекомендації стосовно їх урахування викладача-
ми у навчальному процесі.

Формулювання цілей статті. Мета статті поля-
гає у огляді та систематизації психологічних чин-
ників, які перешкоджають досягненню успішності 
у вивченні англійської мови студентами нелінгвіс-
тичних спеціальностей та розробці рекомендацій 
щодо їх урахування у навчальному процесі.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Проблема визначення критеріїв успішності сама 
по собі заслуговує на окрему дискусію, однак 
в рамках нашого дослідження у якості показни-
ка, який дозволяє операціоналізувати успішність 
у вивченні англійської мови пропонується роз-
глядати підсумкову оцінку, яку студент отримує 
за роботу у семестрі.

на різних вибірках студентів нелінгвістичних 
спеціальностей національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «хаі» було 
визначено, з якими психологічними чинниками 
взаємопов’язана оцінка студентів за семестр. 
у результаті можна виділити чотири осно-
вні психологічні чинники, які взаємопов’язані 
з успішним вивченням англійської мови [19; 20].

у якості першого чинника розглянемо моти-
вацію досягнення. нами було проведено порів-
няння студентів з різною успішністю у вивченні 
англійської мови за сімома мотивами: пізнаваль-
ним – прагнення дізнатися щось нове; досягнен-
ня – бажання домогтися максимально високих 
результатів у вивченні англійської мови, відчу-
вати задоволення в процесі вирішення складних 
навчальних завдань; саморозвитку – прагнення 
до розвитку здібностей, потенціалу у сфері ви-
вчення англійської; самоповаги – бажання вчи-
ти англійську мову задля посилення відчуття 
власної значущості та підвищення самооцінки; 

почуття обов’язку – прагнення вивчати англій-
ську, обумовлене почуттям обов’язку перед со-
бою та значущими людьми; практичний – ба-
жання вивчати англійську для того, щоб досягти 
певних цілей у майбутньому або щоб уникнути 
можливих проблем; амотивація – відсутність ін-
тересу і відчуття осмисленості вивчення англій-
ської мови [19]. у результаті цього порівнянням, 
по-перше, потрібно зазначити, що, на думку са-
мих студентів, найбільш вагомою причиною для 
вивчення англійської мови є бажання влаштува-
тись на більш престижну роботу та отримувати 
вищу зарплатню у майбутньому. і, по-друге, від-
мінності між студентами з високим та низьким 
рівнем успішності у вивченні англійської мови 
виявлені лише за показником мотивації досяг-
нення, яка знаходиться на нижчому рівні у менш 
успішних студентів.

Мотиви досягнення та потреба у досягнені 
виявляються у рівні залученості у діяльність, 
прагненні докладати зусилля, досягати високих 
результатів у сфері, яку особистість вважає для 
себе значущою. а мотивація досягнення означає 
прагнення якомога краще вивчати англійську 
мову, вирішувати складні завдання та досяга-
ти максимально високих результатів у вивченні 
мови. Можна зробити припущення, що перешко-
дами для розвитку мотивації досягнення у сту-
дентів є відсутність або низький рівень бажання 
домагатися найкращих результатів у вивченні 
англійської мови. у свою чергу це може бути 
пов’язано з їх рівнем домагань та більш глибин-
ним феноменом – рівнем самооцінки.

Причиною низької мотивації досягнення може 
бути також відсутність у системі цінностей сту-
дентів цінності досягнення. цінність досягнення, 
а конкретно стандарти досягнення, як зазначає 
відомий дослідник емоцій к. ізард, детерміновані 
макро- та мікросоціальними чинниками – куль-
турою, соціальним оточенням, сім’єю [7]. х. хек-
хаузен причину відмінностей у мотивах досяг-
нення вбачає у ціннісній орієнтації, яка превалює 
у особистості. зокрема, якщо життєва сфера має 
високу особистісну значущість, то людина з біль-
шою вірогідністю буде у ній демонструвати ви-
соку мотивацію досягнення [21]. отже, висока 
мотивація досягнення та успішність пов’язана 
з більшою особистісною значущістю навчання 
взагалі та вивчення англійської мови зокрема.

Ще однією причиною не дуже високої моти-
вація досягнення, на наш погляд, є низьке усві-
домлення важливості знання англійської мови 
на даному етапі, хоч студенти і декларують, що 
вивчення англійської важливе задля досягнення 
довготривалих цілей, як-от отримання кращої ро-
боти. у свою чергу це може бути пов’язано з їх 
перспективою майбутнього. Перспектива майбут-
нього у її зв’язку з мотивацією вивчалась бельгій-
ським психологом Жозефом нюттеном [15]. згідно 
поглядів Ж. нюттена, мотивація людини найчас-
тіше виявляється у формі конкретних об’єктів-
цілей і планів, кожен із яких пов’язаний або з най-
ближчим, або з більш віддаленим майбутнім [15]. 
даний науковець для аналізу часової перспективи 
запропонував такі параметри: довжина або гли-
бина; насиченість розподілу подій в різні періоди; 
ступінь структурованості подій; ступінь яскравос-
ті і реалістичності сприйняття подій суб’єктом. 
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хологічних потреб у рамках теорії самодетермі-
нації е. десі і р. райана всі люди мають потреби 
наблизитися до певних переживань. це пере-
живання автономії, компетентності та зв’язності 
з іншими людьми [4; 22]. Потреба в автономії – 
це потреба в наявності вибору і самодетерміна-
ції власної поведінки. Під потребою в компетент-
ності розуміється прагнення бути ефективним, 
справлятися із завданнями оптимального рів-
ня складності. Потреба в пов’язаності з іншими 
людьми означає бажання мати надійний зв’язок 
зі значимими людьми, бути зрозумілим і прийня-
тим ними [4; 22].

Було виявлено, що менш успішні студенти 
відчувають, що їх базові потреби на заняттях ан-
глійської мови задоволені на нижчому рівні, ніж 
у більш успішних студентів [19]. це означає, що 
вони вбачають для себе менше можливостей ви-
бирати цікаві форми завдань та діяльності, мен-
ше задоволена і їх потреба у компетентності, яка, 
до речі, найбільш тісно пов’язана з мотивацією 
досягнення. тобто їм складніше відчувати себе 
спроможними справлятися з різними навчаль-
ним ситуаціями та досягати успіху у вивченні 
англійської мови. Стосовно пов’язаності з інши-
ми, зокрема викладачем, студенти з низьким 
рівнем успішності оцінюють своє спілкування як 
менш «тепле». вірогідно, для них може бути не-
достатньо розуміння, урахування їх бажань і по-
треб з боку викладача.

тут варто звернутись до феномену «смисло-
вого бар’єру», докладно описаного л.С. Славіною 
на прикладі школярів. «Смисловим бар’єром» 
вона назвала таке явище, коли дитина, добре 
розуміючи і вміючи виконати те, що вимагає 
від неї вчитель, як би не «приймає» ці вимоги 
і наполегливо їх не виконує. у цих випадках ті 
чи інші педагогічні заходи на неї не впливають, 
хоча вона добре розуміє, на що саме вони спря-
мовані і як їй слід на них реагувати. «Смисловий 
бар’єр» крім інших наслідків приводить до того, 
що учень чинить опір спробам учителя надати 
йому допомогу, необхідність якої цей учень і сам 
усвідомлює [17].

наявність «смислового бар’єру» означає по-
рушення контакту і взаєморозуміння між сту-
дентом та викладачем. Причиною смислового 
бар’єру можуть стати негативні емоції, що ви-
никають у результаті покарання або оцінки, яка 
розцінюється як несправедлива, занадто важких 
вимог, виявленої до нього несправедливості у всіх 
інших навчальних ситуаціях, безпосередньо не 
пов’язаних з оцінюванням знань [17]. такі нега-
тивні емоції поширюються на ставлення студен-
та до даного предмету, до викладача, і можуть 
викликати негативне ставлення до англійської 
мови та взагалі до всієї навчальної діяльності. на 
наш погляд, велика кількість студентів нелінг-
вістичних спеціальностей, яким складно досягти 
успішності у вивченні мови, приходять у вищу 
школу з уже сформованим «смисловим бар’єром» 
стосовно англійської мови. оскільки більшість із 
них мають попередній не дуже успішний та по-
зитивний досвід вивчення англійської мови, у на-
слідок чого вона асоціюється з негативними емо-
ціями. до того ж попередній досвід у вивченні 
англійської мови є одним із джерел академічної 
самоефективності студентів.

у якості одиниці аналізу він увів також часову 
інтеграцію – узагальнюючу характеристику, яка 
відбиває сприйняття особистістю зв’язків між ді-
ями в сьогоденні і подіями минулого чи майбут-
нього. усі ці параметри пов’язані з мотивацією, 
наприклад, протяжність і насиченість тимчасової 
перспективи відіграють важливу роль у побудові 
довгострокових цілей і планів. часова інтеграція 
дозволяє усвідомлювати значущість діяльності 
сьогодні заради досягнення віддалених цілей. до-
цільно згадати точку зору Л.І. Божович, яка моти-
вацію дорослої людини запропонувала розглядати 
як постдовільний процес. на її думку, мотивація 
функціонує за рахунок зв’язку між поставленими 
цілями та почуттями, які надають цілям спону-
кальну силу. якщо почуттів немає або вони мають 
недостатню силу, мотивація знижується, але до-
росла людина здатна продовжувати діяльність за 
допомогою волі [2].

ураховуючи сказане вище, можна підсумувати, 
що менш успішні студенти, вірогідно, або зовсім не 
ставлять перед собою віддалені професійні та жит-
тєві цілі, для досягнення яких важливим є знання 
англійської мови, або не розглядають володіння 
англійської мови як спосіб досягнення своїх цілей. 
При цьому принциповим моментом, на наш погляд, 
є самостійність постановки цілей та їх особистісна 
значущість. і якщо навіть цілі поставлені, але по-
дії майбутнього сприймаються не дуже «яскраво» 
або трактуються як нереалістичні, то у студентів 
не з’являються почуття, які важливі для функціо-
нування мотивації, тобто цілі не набувають достат-
ньої спонукальної сили. у будь-якому із описаних 
варіантів для розвитку мотивації досягнення немає 
достатнього фундаменту.

американський психолог та автор книги про 
розвиток сили волі келі Макгонігал описує ефект 
відчуження від майбутнього «я», який означає, 
що зазвичай люди ставляться до себе у майбут-
ньому як до незнайомця, тому не дуже перейма-
ються його добробутом. і, коли думають про свої 
потреби та емоції у майбутньому, вони здаються 
не настільки реальними та важливими, як ті, які 
існують у даний момент. це є однією із причин, 
чому люди не здатні виконувати не дуже бажану 
у даний момент, але корисну для майбутнього 
діяльність [12].

отже, основними причинами низького рівня 
мотивації досягнення у вивченні англійської мови 
може бути неконструктивний рівень домагань 
і самооцінки студентів, низька значущість досяг-
нення високих результатів у системі цінностей 
студентів або низька значущість навчання вза-
галі та англійської мови зокрема, відсутність від-
далених професійних цілей, для досягнення яких 
необхідно володіти англійською мовою, недостат-
ня часова інтеграція, тобто нездатність побачити 
зв’язок між вивченням англійської мови сьогодні 
та своїм майбутнім, сприйняття подій майбут-
нього як нереалістичних або не дуже «яскравих», 
відчуження від майбутнього «я» тощо.

Мотивація досягнення також позитивно коре-
лює з задоволеністю базових психологічних по-
треб у компетентності та пов’язаності з іншими 
людьми. найбільш сильний взаємозв’язок виявле-
но із задоволеністю потреби у компетентності [19].

Чинник другий – фрустрація базових психо-
логічних потреб. згідно із теорією базових пси-
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Чинник третій – рівень академічної само-
ефективності. Самоефективність – поняття, яке 
запропонував канадський психолог Альберт Бан-
дура [1]. концепція самоефективності стосується 
здатності особистості усвідомлювати свої мож-
ливості будувати поведінку, що відповідає спе-
цифічному завданню або ситуації. з точки зору 
А. Бандури, самоефективність, або усвідомлена 
здатність впоратися із специфічними ситуаці-
ями, впливає на декілька аспектів функціону-
вання особистості. те, як людина оцінює власну 
ефективність, визначає розширення або обме-
ження можливостей вибору діяльності, зусил-
ля, які у доведеться застосувати для подолання 
перешкод і фрустрацій, наполегливість, з якою 
вона вирішить якесь завдання [1]. як зазначає 
н. Ф. ліпінська, важливо розділяти самоефек-
тивність та очікування результатів діяльності, 
оскільки самофективність означає упевненість 
у можливості здійснення певних дій, тоді як при-
пущення про результат – це те, що людина ду-
має про можливі наслідки своєї діяльності [11].

у даний час у психологічній науці самоефек-
тивність поділяють на різні види, у рамках да-
ного дослідження нас цікавить самоефективність 
у академічній сфері, тобто академічна самоефек-
тивність [20]. Саме вона пов’язана з досягненням 
успішності у вивченні англійської мови. отже, 
якщо студент переконаний, що не може успішно 
вивчати англійську мову і не вірить, що резуль-
тати навчання залежать від його власних зусиль, 
то, закономірно, не докладає зусиль і не виявляє 
достатньої наполегливості, особливо коли сти-
кається зі складнощами. основними джерела-
ми самоефективності за А.Бандурою є власний 
та непрямий досвід – спостереження за інши-
ми людьми, вербальні переконання та емоційний 
стан студента [1].

Чинник четвертий – низька наполегливість 
зусиль, тобто здатності тривалий час зосереджу-
ватись на своїй меті, попри невдачі та труднощі. 
американська дослідниця а. даквортс важли-
ву роль у досягненні успіху приділяє твердості, 
силі характеру, мужності (хоробрості) і рішучості 
(в англійській «grit»). вона характеризує завзя-
тість, наполегливість і вміння зосереджуватися на 
діяльності, яку виконуєш. за а. даквортс и к. Пе-
терсоном, за допомогою твердості характеру мож-
на спрогнозувати досягнення успішності в різних 
сферах діяльності, у тому числі у навчанні у ка-
детів військової академії, учасників національної 
лінгвістичної олімпіади, школярів, студентів пре-
стижних внз [5; 22]. а. дакворст дійшла висно-
вку, що незалежно від професії, для людей, які 
досягли успіху є характерною «абсолютно відчай-
душна рішучість». і вони, по-перше, дуже праце-
любні і не бояться труднощів, і, по-друге, чітко 
уявляють, чого хочуть досягти, тобто знають, що 
робити і в який бік рухатися. отже, як підсумовує 
а. дакворст, для досягнення успіху необхідними 
є пристрасть та наполегливість [5].

необхідно також додати, що за результати 
метааналізу 109 досліджень мотиваційно-осо-
бистісних чинників і їхнього зв’язку з успішніс-
тю навчання студентів, який провів С. роббінсон 
з колегами найкращим предиктором навчальної 
успішності вважається мотивація досягнення 
та академічна самоефективність [24].

отже, розглянуто основні психологічні чинники, 
які виступають перепонами на шляху успішного 
вивчення англійської мови у студентів нелінгвіс-
тичних спеціальностей. незнання або ігноруван-
ня даних чинників з боку викладачів призведе до 
того, що ефективність навчальної діяльності буде 
низькою. Ще одним небажаним наслідком може 
стати негативне ставлення до вивчення англій-
ської мови студентами. При цьому вкрай важливо 
за зовнішніми однаковими виявами, як-от відсут-
ність сильного бажання вивчати англійську мову 
або складнощі у вивченні мови, у випадку кож-
ного студента вбачати індивідуальні психологічні 
причини та їх унікальне поєднання.

в урахуванні описаних чинників у навчаль-
ному процесі можна запропонувати два основні 
етапи: діагностичний та етап впливу. для того, 
щоб визначити психологічні чинники, які пере-
шкоджають успішно вивчати англійську мову 
у викладача існують такі найбільш оптимальні 
засоби – спостереження за студентом під час 
занять, індивідуальна бесіда та індивідуальний 
формуючий експеримент. При проведенні спо-
стереження важливо порівнювати конкретного 
студента не з іншими студентами, а з ним самим, 
його попередніми результатами, оцінювати його 
індивідуальний вклад у те або інше досягнення.

Стосовно бесіди необхідно спілкуватися зі 
студентами про складнощі та не задовольнятися 
відповіддю про наявність або відсутність знань 
чи здібностей до вивчення мови. і разом із самим 
студентом виявляти причини низької успішності. 
задля цього потрібно дізнаватися, як саме сту-
дент вирішував те чи інше завдання та на яких 
етапах роботи йому було складніше працювати.

При проведені бесіди перед викладачем сто-
ять два основні завдання. Перше – показати сту-
денту, що викладач має на меті допомогти йому 
подолати складнощі у вивченні англійської мови. 
друге – переконати, що подолати дані складнощі 
реально і студент зможе це зробити. як зазначає 
л.С. Славіна, коли пише про явище «смислово-
го бар’єру» у школярів, дуже часто трапляється 
така ситуація, що вони вважають наявні у себе 
недоліки непереборними перешкодами та навіть 
не намагаються їх виправляти [17]. у студентів, 
які вивчають англійську мову спостерігається по-
дібна ситуація. вважаючи, що у них відсутні зді-
бності до вивчення мови, «погана» пам’ять, немає 
достатніх базових шкільних знань для успішного 
вивчення мови в університеті, вони пасивно став-
ляться до зауважень викладача і навіть не праг-
нуть їх виправляти, оскільки не вірять у можли-
вість подолання своїх «недоліків».

задля досягнення окреслених вище завдань 
потрібно вести бесіду спокійним та доброзичли-
вим тоном. і, на наш погляд, вкрай важливо при 
її проведені не визвати у студента почуття про-
вини та сорому. у разі їх виникнення людина не 
здатна «почути» те, що їй намагаються сказати, 
оскільки ці почуття є вкрай складними для пере-
живання. тому часто, навіть не усвідомлюючи, 
якщо в ситуації виникає почуття провини або со-
рому, студент буде прагнути її уникати. таким 
чином, хоч провина і сором регулюють поведінку 
людини у соціумі та дотримання нею соціальних 
норм, апеляція до них не є кращим помічником 
у справі досягнення успішності у вивченні ан-
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глійської мови. оскільки у студента, навпаки, 
буде підкріплюватись негативне ставлення до ви-
вчення мови та посилюватиметься бажання уни-
кати ситуацій, а саме навчальних занять, котрі 
пов’язані з болісними, неприємними почуттями.

окрім спокійного та доброзичливого тону мож-
на запропонувати ще деякі рекомендації, дотри-
мання яких дозволить підвищити ефективність 
бесіди. По-перше, важливо задавати відкриті, а 
не закриті питання та більше слухати студента, 
ніж говорити самому викладачу, що буде сприя-
ти створенню атмосфери поваги та рівності. По-
друге, при формулюванні запитань слід уникати 
слів «чому?» та «навіщо?», так як у такому ви-
падку виникає відчуття прихованого звинува-
чення, що може призвести до актуалізації по-
чуття провини або сорому.

індивідуальний формуючий експеримент 
у даному випадку полягає у тім, що студенту да-
ється завдання підвищеної складності, яке необ-
хідно виконати з дозованою допомогою виклада-
ча. Щоб виявити навчальний ефект, після того, 
як студент його виконає, потрібно надати йому 
для вирішення аналогічне завдання. викладач 
має реєструвати конкретні помилки, які студент 
буде допускати на першому та другому етапі. 
окрім помилок необхідно звертати увагу на те, 
як студент коментує хід виконання завдання, так 
як саме його слова можуть свідчити про наявні 
психологічні перепони. важливим діагностичним 
критерієм також слугує динаміка виконання за-
вдання, тобто які зміни відбуваються у поведінці 
студента під час виконання завдання і з чим їх 
можна пов’язати.

однак діагностики є лише першим етапом на 
шляху подолання перепон, які перешкоджають 
студентам успішно вивчати англійської мови. 
другим етапом є вплив, спрямований на подолан-
ня у навчальному процесі виявлених чинників.

Щоб вплинути на мотивацію досягнення, не-
обхідно створити для студентів умови для до-
сягнення. такими умовами є, згідно з х. хекха-
узеном, наявність відчутного результату, який 
оцінюються якісно або кількісно. вимоги мають 
бути оптимального рівня складності для студен-
та – ні занадто високими, ні занадто низькими. 
При цьому сама діяльність має бути бажаною, 
і результати студент має отримувати самостійно, 
тобто з мінімальною допомогою викладача [21]. 
У роботі В. Борисової первинними чинниками, 
які сприяють мотивації досягнення називається 
вибір тем і ситуацій, що відповідають комуніка-
тивним потребам студентів і зняття емоційної 
напруги в процесі навчальної діяльності [3].

отже, від викладача залежить підбір форм ак-
тивності та завдань оптимального рівня складнос-
ті, які будуть викликати зацікавленість студен-
та. При їх виконанні важливо акцентувати увагу 
студентів на позитивних результатах, яких вони 
досягають, навіть якщо ці результати є не дуже 
високими. а. к. Маркова рекомендує викладачам 
визначати певну оптимальну зону, у якій студент, 
навіть попри невисокі успіхи, виявляє найбіль-
ший інтерес, досягає більших успіхів, ніж у ін-
ших сферах та опиратися на неї [13]. такий підхід 
є важливим і для підвищення академічної само-
ефективності, оскільки одним із основних її дже-
рел є особистісний досвід. набуття позитивного 

досвіду у вивченні англійської мови буде сприяти 
підвищенню академічної самоефективності у сту-
дентів, у яких існують складнощі при її вивченні.

на наш погляд, при наданні зворотного 
зв’язку студентам викладач має ретельно слід-
кувати за балансом критики і похвали. і варто 
пам’ятати, що найбільш ефективно як хвалити, 
так і критикувати не особистість або здібності 
студента, а конкретні зусилля та старанність, 
яку він продемонстрував під час виконання за-
вдання та способи виконання, які використав. 
згідно результатів досліджень к. дуек, саме зво-
ротний зв’язок підкріплює імпліцитні установки 
стосовно своїх здібностей у студентів. Похвала 
за зусилля та старанність, а не здібності є прин-
ципово важливим моментом, яким не потрібно 
нехтувати. так к. дуек описує дослідження, про-
ведене на підлітках, у рамках якого вони вирі-
шували завдання тесту інтелекту. одну частину 
із них похвалили за здібності, а іншу – за те, що 
вони зробили все необхідне задля успішного ви-
конання завдання. Після цього їм запропонували 
виконати більш складні завдання і школярі, яких 
хвалили за здібності продемонстрували знижен-
ня успішності, тоді як у школярів, яких хвали-
ли за старанність виявилась позитивна динаміка 
успішності виконання складніших завдань [6].

к. дуек також зазначає, що для усіх людей 
притаманною є любов до навчання, яка може 
зникнути із-за установки на даність [6]. однак 
значущість мають не тільки імпліцитні уста-
новки самих студентів, а імпліцитні установки 
викладачів відносно студентів. оскільки, попри 
свідомий контроль, вони можуть впливати на ха-
рактер зворотного зв’язку та виявлятися у не-
вербальній поведінці. к. дуек пише, що вчителя, 
які дотримуються установки на зростання знахо-
дять підходи до своїх навіть найменш «здібних» 
учеників, що позначається на їх успішності [6].

отже, викладач англійської мови, який прагне 
допомогти своїм неуспішним студентам має від-
мовитися від переконання, якщо воно для нього 
притаманне, що є студенти, які не здібні опану-
вати англійську мову. і замінити його установкою, 
що успішність залежить від зусиль, які прикла-
дає студент, привертаючи увагу самого студента 
до його успіхів як результатів власної старанності 
та вибраних способів вирішення завдань.

для підвищення успішності вивчення англій-
ської мови як мішень психологічного впливу 
можна використовувати часову перспективу осо-
бистості. і у ході навчальних занять, наприклад 
на початку семестру, давати завдання студентам 
письмово ставити короткострокові та довгостро-
кові цілі – життєві та професійні, для досягнен-
ня яких важливо володіти англійською мовою на 
певному рівні. Студенти також окремо можуть 
поставити цілі у вивченні англійської мови. для 
постановки цілей доцільно скористатись тех-
нологією sMArt – це абревіатура, яка утво-
рена від англійських слів specific, measurable, 
attainable, relevant, time-bound. Першою вимо-
гою до sMArt-мети є конкретність (specific) на 
противагу абстрактності. Студенту важливо ви-
значитися, який конкретно результат він прагне 
отримати та в чому особисто для нього полягає 
значущість такого результату. Можна запропо-
нувати уявити, які емоції він буде відчувати, 
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коли отримає цей результат. другою вимогою 
(measurable) є визначення показників, за яки-
ми можна виміряти прогрес у досягненні мети 
та зрозуміти, що вона успішно досягнута. тре-
тьою вимогою є реалістичність або досяжність 
(attainable), тобто студент має урахувати, чи до-
статньо у нього ресурсів, у першу чергу часу, для 
досягнення саме такої мети. і чи є вона адекват-
ною для його поточного рівня знання англійської 
мови. четверта вимога – доцільність (relevant), 
а саме відповідність потребам та інтересам са-
мого студента. і п’ята та остання вимога – об-
меженість в часі (time-bound), тобто потрібно 
указати, до якої конкретно дати студент прагне 
досягнути поставленої мети. оскільки успішність 
в оволодінні іноземної мови залежить від наполе-
гливості зусиль та систематичності, доцільно за-
пропонувати студентам визначити, скільки годин 
в тиждень вони будуть присвячувати вивченню 
англійської мови. та допомогти підібрати завдан-
ня для самостійної роботи, які будуть корисними 
у досягненні поставленої мети.

Ще одним прийомом, який можна тут вико-
ристати є лист майбутньому «я», який дозволяє 
подолати відчуження від майбутнього «я» та по-
силити силу волі у сьогоденні. Студентам потріб-
но написати лист собі в майбутнє. у цьому листі 
можна описати, чим майбутнє «я» займається 
і як ставиться до рішень, які студент приймає 
у даний момент. Поділитися, як планується дося-
гати поставлених цілей, своїми надіями на май-
бутнє. також можна запропонувати уявити, що 
студент дивиться на себе із майбутнього і відпо-
вісти на запитання: «за які вчинки і дії ви буде-
те вдячні собі?» [12].

отже, кількість прийомів, за допомогою яких 
можна долати психологічні чинники, які перешко-
джають досягненню успішності у вивченні англій-
ської мови студентами нелінгвістичних спеціаль-

ностей є значною. При їх використанні викладачу 
важливо бути креативним та реєструвати для 
себе позитивну або негативно динаміку і вчасно 
змінювати стратегію поведінки зі студентами.

висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. у дослі-
дженні здійснено огляд психологічних чинників, 
які виступають перепонами на шляху успішного 
вивчення англійської мови студентами немовних 
спеціальностей. такими чинниками є низький рі-
вень мотивації досягнення та академічної само-
ефективності, фрустрація базових психологічних 
потреб у компетентності, пов’язаності та авто-
номії, а також низька наполегливість зусиль при 
вивченні англійської мови. основними причинами 
низького рівня мотивації досягнення може бути 
неконструктивний рівень домагань та самооцін-
ки студентів, низька значущість досягнення ви-
соких результатів у системі цінностей студентів 
або низька значущість навчання взагалі, та ан-
глійської мови зокрема, відсутність віддалених 
професійних цілей, для досягнення яких потрібно 
вільно володіти англійською мовою, нездатність 
побачити зв’язок між вивченням англійської мови 
сьогодні та своїм майбутнім, відчуження від себе 
у майбутньому. запропоновано рекомендації сто-
совно подолання викладачем у рамках навчально-
го процесу кожного із окреслених психологічних 
чинників, які перешкоджають досягненню успіш-
ності студентами.

Перспективою подальшого розвитку в цьому 
напрямку є оцінка ефективності прийомів пси-
хологічного впливу, спрямованого на подолання 
психологічних чинників, які перешкоджають до-
сягненню успішності у вивченні англійської мови 
студентами нелінгвістичних спеціальностей. 
важливим також видається дослідження про-
цесів і механізмів групової динаміки під час ви-
вчення англійської мови студентами.
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психологические ФакторЫ, которЫе препятствуют достижению 
успешности в изучении английского язЫка студентаМи 
нелингвистических специальностей

аннотация
в статье проведен обзор психологических факторов, которые препятствуют достижению успешности 
в изучении английского языка студентами нелингвистических специальностей. рассмотрена мотивация 
достижения в контексте изучения английского языка и факторы, которые приводят к ее снижению. 
описана связь удовлетворения базовых психологических потребностей с успеваемостью в изучении 
английского языка и приведены основные причины их фрустрации. осуществлен анализ роли акаде-
мической самоэффективности и настойчивости в процессе изучения иностранного языка. Предложены 
рекомендации относительно учета психологических факторов, препятствующих достижению успеш-
ности в изучении английского языка в учебном процессе.
ключевые слова: успешность обучения, английский язык, мотивация достижения, базовые психологи-
ческие потребности, академическая самоэффективность, настойчивость.
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PSYcHOlOgical FacTOrS wHicH PreVenT SucceSSFul engliSH 
language acquiSiTiOn bY STuDenTS OF nOn-linguiSTic SPecialTieS

Summary
the article reviews psychological factors which prevent successful English language acquisition by 
students of non-linguistic specialties. we have considered the motivation for success in the context of 
English language acquisition and factors which lead to its reduction. the article describes the connection 
between satisfying basic psychological needs and successful acquisition of English language as well as the 
main reasons for their frustration. we have analyzed the role of academic self-efficacy and persistence in 
the process of studying a foreign language. the article gives recommendations to consider psychological 
factors which prevent successful English language acquisition in education process.
keywords: successful language acquisition, English language, motivation for success, basic psychological 
needs, academic self-efficacy, persistence.


