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Постановка проблеми. В умовах сучасної освіти одним із 

найважливіших завдань вчителя іноземної мови є формування в учнів 

лінгвосоціокультурної компетентності (ЛСКК), яка допомагатиме  їм приймати 

активну участь в діалозі культур, взаємодіяти та співпрацювати з 

представниками інших націй,  для повного розуміння іноземної мови, її носіїв 

та їх намірів. Проте при формуванні даної компетентності виникають певні 

проблеми, що зумовлені розбіжністю у сприйнятті, мисленні та культурах в 

цілому. Для запобігання цих проблем варто докладніше дослідити психологічні 

механізми формування ЛСКК в учнів старшої школи, зокрема механізм 

мотивації, як один із перших та найголовніших при формуванні даного виду 

компетентності. 

Мета статті – з’ясувати суть поняття «мотивація», визначити основні її 

види та обґрунтувати  її значення при формуванні ЛСКК в учнів старшої 

школи.  

Стан дослідження. Вивченням психологічної готовності до сприйняття 

іншомовної культури займалися ряд вчених, наприклад: Л. Виготський, С. Тер-

Мінасова, М. Нацюк. Питанням ЛСКК та особливостям її формування 

присвятили свої роботи О. Бондаренко, Є. Верещагіна, Е. Воробйова, В. 

Сафонова, Г. Томахін, Т. Цвєткова, В. Маслова, А. Гордєєва, С. Ніколаєва, Н. 

Бориско, M. Bennett, M. Byram. Мотиваційну сферу особистості досліджували 

В. Вілюнас, , І. Зімняя, Е. Deci, R. Ryan та інші.  
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Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження підтверджують 

теорію щодо провідного місця культури у становленні психічних процесів 

людини. Представники різних культур мають різне сприйняття, пам'ять та 

мислення. Щоб навчити учнів іноземній мові якісно, тобто щоб вони не тільки 

могли висловлювати свою думку і мали великий словниковий запас, а й могли 

вільно спілкуватися, розуміти та взаємодіяти із представником іншомовної 

культури необхідно визначити та враховувати психологічні особливості 

сприйняття іноземної мови, її відображення та вплив на психіку учнів.  

Отже, взаємодіючи із представниками інших культур, надзвичайно 

важливо мати добре розвинену лінгвосоціокультурну компетентність, яка, на 

думку вчених, включає наступні компоненти: соціолінгвістичну компетенцію; 

соціокультурну компетенцію; соціальну компетенцію [4, с. 13]. Саме тому при 

розвитку даної компетентності важливим є вміння вмотивовувати, спонукати 

учнів до вивчення мови та знайомства з культурою народу, мова якого 

вивчається.  

Однією із цілей викладання іноземної мови у школі є виховання в учнях 

толерантності та доброзичливості до культури іншого народу, тому що 

ставлення учня до народу та його культури визначає рівень його 

зацікавленості, рівень вмотивованості і відповідно продуктивність вивчення 

мови [3, с. 151].  

Звідси слідує, що одним із головних механізмів формування 

лінгвосоціокультурної  компетентності в учнів старшої школи є механізм 

мотивації. Розглянемо його суть детальніше. 

Поняття «мотивація» вивчається в різних аспектах і тому існує декілька 

підходів до її визначення, розуміння її природи та структури.  

Вперше термін «мотивація» був вжитий у статті А. Шопенгауера і мав 

значення причини, яка змушує нас діяти певним чином. В. Вілюнас визначає 

мотивацію як цілісну систему процесів, які відповідають за спонукання до 

діяльності [2]. К. Платонов вважає, що мотивація – це психологічне явище, 

сукупність мотивів людини.  
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Н. Конюхов визначає мотивацію, як певні спонукання, які здатні 

викликати активність особи і визначають напрями її діяльності. К. Джонстон 

стверджує, що мотивація – це стимул особи для реалізації певної мети. 

Незважаючи на різноманітність підходів до визначення даного поняття, можна 

визначити, що мотивація – це певний психофізіологічний процес, який керує 

поведінкою людини і визначає її напрям[1, с. 146].  

Від мотивації залежить, як і в якому напрямку будуть використані 

різноманітні здібності особи, яким чином буде здійснюватися вибір між 

можливими способами дії, між різними варіантами сприйняття та мислення, 

крім того нею пояснюється інтенсивність та наполегливість при виконанні 

певної дії і досягненні бажаних результатів. 

Мотивація виконує ряд функцій, до яких належать наступні:  спонукання, 

спрямовування та організація діяльності учнів; надання навчальній діяльності 

особистісної значущості та сенсу; контроль поведінки [1].  

Особливу роль мотивація відіграє в учбовій діяльності та при вивченні 

іноземної мови, адже вона впливає на якість засвоєння знань, прийоми їх 

здобуття. Надавши учням правильну мотивацію, вчитель забезпечить краще 

запам’ятовування матеріалу, зростатиме зацікавленість учнів, а звідси і 

бажання плідно працювати. 

Е. Десі і Р. Райан виокремили два головних типи мотивації: зовнішня 

(extrinsic); внутрішня (іntrinsic) [5, с. 55]. Якщо мотиви, які спонукають певну 

діяльність не пов’язані з нею безпосередньо, то їх називають зовнішніми по 

відношенню до цієї діяльності. Якщо ж мотиви пов’язані з даною діяльністю, то 

їх називають внутрішніми. До зовнішніх мотивів належать: мотив оцінки (коли 

учні виконують певну роботу заради оцінки або схвалення), також коли робота 

виконується через примус рідних або вчителів, щоб не засмутити їх і не мати 

неприємностей [5, с. 55].  

Однією із головних рушійних сил процесу пізнання є внутрішня 

мотивація. Її розвиток є необхідною умовою успішної діяльності у будь-якій 

сфері. Вона визначається, як виконання певної діяльності задля задоволення 

внутрішніх потреб особи [5, с. 56].  
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Виокремлюють чотири характерні прояви внутрішньої мотивації 

діяльності:  

 прагнення до новизни, адже вивчаючи іноземну мову учні 

дізнаються багато нового, незвичайного та незвіданого для 

них раніше,  сприймають нову культуру, розширюють свої 

знання та кругозір;  

 прагнення до ефективного освоєння світу, тобто від 

успішного виконання будь-якої роботи учень отримує 

внутрішнє задоволення, саме тому досить важливо при 

формуванні ЛСКК відчувати певний прогрес, розвивати 

прагнення до самовдосконалення;  

 прагнення до самовизначення, тобто бажання бути господарем 

становища, самостійно керувати власною діяльністю, 

направляти свої сили та старання;  

 творча самореалізація, тобто виконуючи певні творчі 

завдання в групах чи індивідуально, учні відчувають свою 

ефективність, компетентність і значущість, вчаться 

освоювати щось нове та креативно підходити до вирішення 

певних питань [5, с. 56-59]. 

Також існує інша класифікація мотивації відносно вивчення іноземної 

мови. Роберт Гарднер та Воллес Ламберт виокремлюють наступні два її типи:  

інтегративна мотивація (integrative motivation), інструментальна мотивація 

(instrumental motivation).  

Інструментальна мотивація є відображенням зовнішніх потреб учня, 

адже метою вивчення іноземної мови не є суто особистісне бажання учня, а 

саме зовнішня зумовленість. А от інтегративна мотивація учнів є 

відображенням внутрішніх потреб і з’являється у зв’язку з бажанням 

ідентифікувати себе з культурою тієї країни, мова якої вивчається.  

Враховуючи дану інформацію, структуру мотивації при формуванні 

ЛСКК в учнів старшої школи можна зобразити за допомогою наступної схеми 

(рисунок 1):  
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Рисунок 1 

Основні типи мотивації  

У процесі формування ЛСКК в учнів старшої школи інструментальна та 

інтегративна мотивації є провідними, оскільки вони вже досить дорослі і стоять 

на порозі вибору майбутньої професії. Їх навчання набуває все більш 

спеціалізований характер, старшокласники приділяють більшу увагу тим 

предметам, вивчення яких вважають необхідним для здобуття професії та 

подальшого розвитку.  

Спеціально проведене анкетування серед учнів старшої школи повністю 

підтвердило нашу гіпотезу. 92% учнів переконані, що знання англійської мови є 

необхідною умовою для їх подальшого навчання та професійного зростання у 

сучасному світі, адже перед тими, хто володіє мовою на достатньому рівні 

відкривається безліч можливостей. Перш за все це змога отримувати 

інформацію з різних носіїв, дізнаватися світові новини першими, спілкуватися 

із різними людьми, переймати їх досвід для власного кар’єрного зростання, 

розвивати відносини та співпрацювати на міжнародному рівні, подорожувати. 

Зовнішня зумовленість є величезною, отже інструментальна мотивація відіграє 

чи не найважливішу роль при формуванні ЛСКК в учнів старшої школи.  
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Зокрема, 89% опитуваних підтвердили, що особиста зумовленість, 

бажання ідентифікувати себе із іноземною культурою є також вагомим 

приводом для вивчення іноземної мови та знайомства із культурним надбанням 

країни. Це підтверджує доцільність та важливість інтегративної мотивації. 

Старшокласники мають бажання і відчувають необхідність оволодіння другою 

мовою на достатньому рівні, щоб змогти інтегруватися в суспільство, для якого 

дана мова є рідною, і забезпечити не тільки своє існування в ньому, але й 

досягти певного соціального положення, наприклад, здобути освіту або 

влаштуватися на добре оплачувану роботу.   

Таким чином надання належної мотивації пришвидшить та певною мірою 

полегшить вивчення іноземної мови та розвиток ЛСКК в учнів старшої школи, 

адже це буде їх свідомий вибір, особисте бажання та потреба.  

Вмотивувати учнів старшої школи можна шляхом бесіди, різноманітних 

завдань. Перш за все, вони мають чітко усвідомлювати перспективи, які їм 

надасть знання англійської мови та культури, які труднощі можуть виникнути 

при зіткненні двох різних культур, з якими традиціями та звичаями потрібно 

ознайомитися, які особливості щодо правління, адміністративного устрою, 

судової системи потрібно знати щоб комфортно себе почувати в іншій країні, 

що є ввічливим (або ж не припустимим) у різних ситуаціях спілкування, як себе 

поводити у різних місцях та спілкуючись із людьми різного віку і статусу та 

багато чого іншого.  

Обговорюючи різнотипні питання, що стосуються англомовних країн, 

учні мають зробити перші висновки самостійно, зацікавитися розглядом даного 

питання, осягнути важливість їх для себе та побачити певну перспективу. 

Вчитель має спрямовувати їх, давати привід для роздумів та самостійних 

пошуків.    

Висновки. Таким чином, основними завданнями вчителя іноземної мови 

є: сформувати в учнів ЛСКК, тобто ознайомити їх із культурними 

особливостями країни та її мешканців, навчити стратегіям і тактикам 

спілкування відповідно до ситуацій, навчити розуміти явища, що не притаманні 

рідній культурі – реалії та виховати почуття поваги до культури народу, мова 
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якого вивчається.  Для успішного виконання даних завдань необхідно надати 

учням мотивацію. Існує чотири основні її типи: зовнішня та внутрішня, 

інструментальна та інтегративна. При роботі з учням старшої школи, 

провідними типами мотивації є інструментальна та інтегративна, оскільки саме 

вони відображають головні потреби учнів даного віку, а саме – потребу у 

професійному самовизначенні та потребу знайти своє місце в суспільстві.  

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження у даному 

напрямку дадуть можливість дослідити інші психологічні механізми 

формування ЛСКК в учнів і цим спростити та пришвидшити вивчення 

іноземної мови та знайомство з іншою культурою.  
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