
114 

 

 

Секція 6 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ  

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Сучасні методики викладання іноземної мови передбачають 

максимальне наближення умов навчального процесу до умов 

повсякденної комунікації. У пошуках шляхів удосконалення, 

раціоналізації, підвищення ефективності навчання іноземній мові все 

частіше береться до уваги той факт, що усі види мовленнєвої діяльності 

(МД) у реальних умовах життя людини тісно взаємопов’язані, а отже 

навчання різним видам мовленнєвої діяльності має бути інтегрованим.  

Наявність мотивованого переходу від одного виду мовленнєвої 

діяльності до іншого на кожному етапі процесу навчання іноземній мові у 

виші є важливим аспектом загальної проблеми їх взаємодії. Сила мотиву 

в цьому випадку може виявитися на стільки ж вагомим чинником, як і 

раціональний розподіл навчального часу, відведеного на формування 

кожного виду МД. Оволодіння видами МД в їх взаємодії робить процес 

навчання іноземної мови цікавішим та більш мотивованим для студентів, 

що сприяє його ефективності. Все це особливо важливо враховувати при 

викладанні іноземної мови в нелінгвістичних ВНЗ, де пріоритетом для 

студентів є оволодіння майбутнім фахом, тож обсяг часу, відведений на 

дисципліну «Іноземна мова», зовсім незначний.  

Розглянемо деякі умови формування у студентів мотивів оволодіння 

іноземною мовою та можливі шляхи їх методичної реалізації.  

1)  Взаємозв’язок між різними видами МД повинен бути природним 

протягом усього курсу навчання. Ця умова має вагоме значення для 

мотиваційної взаємодії між видами МД. Важливо не лише сформувати у 

студента загальний мотив, тобто чітке усвідомлення потреби опанування 

кожним видом МД, але й забезпечити стабільність цього мотиву шляхом 

побудови методичних систем, де б комплексне оволодіння усіма видами 

МД відбувалося в їх природному, а отже і цілком мотивованому 
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взаємозв’язку протягом усього курсу вивчення іноземної мови. 

Взаємозв’язок можна вважати природним, якщо він за своїми істотними 

психологічними характеристиками відповідає процесам реального 

мовного спілкування [1]. Реалізовуючи такий підхід до навчання, слід 

дотримуватися відповідності видів МД їх основному комунікативному 

призначенню. Для рецептивних видів це – добування необхідної 

інформації, для продуктивних – її виклад. З огляду на мотиваційний 

аспект важливо також зазначити, що природна взаємодія видів МД сприяє 

ефективності процесу навчання, забезпечуючи злиття трьох основних 

ланок педагогічного процесу – введення матеріалу (через аудіювання та 

читання), тренування та контроль (через мовлення, аудіювання, читання 

та письмо).  

2)  Мотивованим має також бути перехід від одного виду МД до 

іншого у процесі навчання. Для виконання цієї умови на початковому 

етапі навчання необхідно логічно і тематично поєднувати навчальні дії 

студента, пов’язані з оволодінням різними видами МД, подібно до того, 

як це відбувається у ситуаціях природного спілкування. Такий перехід 

може відбуватися через організацію навчальних дій, які визначають 

вмотивованість переходу. Злиття трьох основних ланок педагогічного 

процесу є в цьому випадку чинником, який забезпечує такий 

вмотивований перехід.  

3)  Процес оволодіння видами МД повинен бути максимально 

наближений до основної навчальної діяльності студентів. Дотримання цієї 

умови сприяє розвитку інтересу студентів до вивчення іноземної мови. 

Вони вже з перших занять починають усвідомлювати, що у вищій школі 

процес оволодіння іноземною мовою є частиною фахової підготовки. Для 

реалізації цієї умови важливо з самого початку організовувати навчальний 

процес таким чином, щоб види МД ставали для студента засобом 

вилучення і викладу важливої професійної інформації [2]. Виконання цієї 

умови є необхідним, оскільки фахова спрямованість навчання є 

програмною вимогою для нелінгвістичних напрямів підготовки у вищих 

навчальних закладах, і методично виправданим. Поглиблення такої 

спрямованості містить в собі значні потенційні можливості успішного 

вирішення проблеми вмотивованості вивчення іноземних мов у 

нелінгвістичних ВНЗ.  

Для максимального зближення процесу оволодіння видами МД з 

основною діяльністю студентів можна залучати такі засоби:  

1) використання логіко-мовних особливостей спеціального 

матеріалу; 

Використання таких особливостей літератури за напрямком 

підготовки у викладанні іноземної мови дозволяє будувати цікаві та 

змістовні форми навчальної роботи, в яких різні види МД виступають в їх 

природній взаємодії [2].  
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2)  перенесення деяких істотних психологічних особливостей 

основної навчальної діяльності студентів на процеси оволодіння видами 

мовленнєвої діяльності.  

Питання про спільність процесів засвоєння іноземної мови і системи 

наукових понять було ґрунтовно вивчене Л. Г. Виготським і отримало 

подальшу розробку в психології. Реалізація такого підходу передбачає 

значну активізацію інтелектуальної діяльності студента в процесі 

оволодіння іноземною мовою і одночасно сприяє підвищенню інтересу 

студента до цього процесу.  

Отже, маючи таку спрямованість навчальної діяльності, види МД 

(читання, говоріння, аудіювання та письмо) виступають у їх природній та 

цілком вмотивованій взаємодії. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄСЛОВА  

В СУЧАСНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

 

Дієслово – це універсальна частина мови, що, втілюючи наше знання 

про просторово-часові характеристики об’єктів позамовного світу, про 

людську діяльність, означає дії та стани, спрямовані на відображення дій 

та станів у позамовному світі, і характеризується узагальненим значенням 

процесуальності.  

Дієслово репрезентує найважливіший фрагмент мовної картини світу 

через семантику кореневих морфем (лексичну семантику), через 

семантику афіксальних морфем, що є носіями того чи того категорійного 

значення (семантику граматичних категорій). Семантика процесуальності 

набуває в системі граматичних категорій дієслова складної і 
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