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МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Навчання – це вид діяльності з набуття, засвоєння знань, умінь
і навичок, знаходження рішень навчальних завдань на практиці й
теорії. Успішність формування полікультурної компетентності
майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови
значною мірою визначається пробудження мотивації через
емоційний інтерес, зацікавленість студентів. У цьому процесі, звісно,
ми віддаємо перевагу внутрішній мотивації, тобто майбутні фахівці
аграрної галузі мають розуміти те, що, будучи цікавими для інших
людей, вони зможуть досягти кращих результатів. Зовнішня
мотивація у свою чергу лише доповнює внутрішню. Становлення
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мотивації і пізнавальної активності студентів є найважливішим
чинником підвищення їхньої успішності в університеті. Про
ефективність навчання судять, відштовхуючись від навчально-
пізнавальної успішності студентів [7, с. 159-160].

На пізнавальну мотивацію сильно впливає діяльність педагога,
яка передбачає вирішення наступних завдань: 1) вивчення
особистості та її мотивації, визначення факторів, які впливають на
розвиток; 2) виявлення педагогічних умов, сприятливих для
становлення мотиваційної сфери особистості; 3) оволодіння
прийомами організації навчально-пізнавальної діяльності, націлених
на підвищення мотивації [1, с. 686].

Серед факторів, які детермінують успішність формування
полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі
можна виокремити соціологічні, психологічні, педагогічні. До
соціологічних належать соціальні та соціально-демографічні
чинники: соціальне становище й походження, місце проживання,
рівень і якість професійної підготовки, статеві та вікові відмінності.
До психологічних факторів відносяться інтелект, навчальна
мотивація, загальні та спеціальні здібності, здатність до навчання і
виховання, індивідуальний стиль діяльності, психологічний склад
особистості. Педагогічні фактори (навчальний матеріал,
організаційно-педагогічні умови, методи, прийоми, форми навчання)
обумовлюють успішність навчально-виховного процесу. Вони
дозволяють виявляти слабкі сторони в системі освіти, сприяють
усуненню труднощів, з якими зіштовхуються студенти під час
навчання. Ознайомившись із психолого-педагогічними роботами [2;
3; 4; 5; 6; 9; 10] й провівши низку спостережень,ми дійшли висновку,
що незадовільну успішність демонструють ті студенти, у яких
мотивація виражена на низькому рівні або є психологічні проблеми.
Чим більший розрив між успішністю у школі та університеті, тим
помітніші ці проблеми. Таким чином, успішність пізнавальної
діяльності в університеті безпосередньо залежить від довузівської
підготовки, а на основі отриманої середньої оцінка успішності можна
спрогнозувати її подальший рівень у майбутніх фахівців аграрної
галузі.

Організація пізнавальної діяльності майбутніх фахівців
аграрної галузі з метою формування полікультурної компетентності
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має психологічну і педагогічну обумовленість. На думку
Л. Герасімчік, у якості визначальних педагогічних факторів
виступають різноманітні аспекти організації навчально-виховного
процесу. Згідно з нею розвиток внутрішньої мотивації пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі відбувається тоді, коли:
1) студент шукає і відкриває нові знання, розв’язує завдання
проблемного характеру; 2) розуміє важливість, доцільність,
потрібність вивчення конкретної дисципліни в цілому й окремих її
розділів; 3) новий матеріал пов’язаний зі засвоєними раніше
знаннями, вміннями і навичками; 4) навчання є посильним для
студента; 5) систематично перевіряється і оцінюється робота
студентів (ними самими, викладачем або ПК); 6) панує комфортна
психологічна атмосфера на практичному занятті; 7) поєднуються
різні методи, форми, засоби навчання; 8) навчання поєднується із
творчістю; 9) студенти вірять в успіх своєї роботи, на занятті
створюється ситуація успіху. Науковець робить цілком логічне
припущення, що успіх навчання залежить безпосередньо від рівня
навчальної самоорганізаціїі здібностях студентів до самоврядування
[1, с. 687]. У ході проведених досліджень ми також виявили певну
закономірність: навчальна мотивація студентів із високим рівнем
знань спрямована переважно на досягнення кінцевої мети
пізнавальної діяльності, що свідчить про їхню високу стійкість; тоді,
як мотиви слабких студентів націлені не на кінцеву мету, а на поточні
умови навчальної діяльності та носять більше ситуативний характер,
чим і пояснюється неможливість їхнього позитивного впливу ні на
підтримку високого рівня пізнавальної активності й самоорганізації,
ні на формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців
аграрної галузі на достатньому рівні, ні на навчальну успішність
взагалі. Таким чином, звідси випливає актуальність підвищення
внутрішньої мотивації пізнавальної діяльності майбутніх фахівців
аграрної галузі в контексті формування полікультурної
компетентності на заняттях іноземної мови.

Основою мотивації є потреба, тобто фізіологічне або
психологічне відчуття нужди, дискомфорту, недоліку в чомусь.
Спонукання до діяльності може бути внутрішнім і зовнішнім. При
зовнішній мотивації майбутній фахівець аграрної галузі береться за
роботу під впливом стимулів заради отримання винагороди,
заохочення, хорошої оцінки. Зовнішні мотиви не пов’язані
безпосередньо з самим процесом діяльності, а сконцентровані на

86

ПсиХОЛОГО-ПЕДаГОГІЧнІ ЗасаДи ПРОФЕсІЙнОЇ ПІДГОтОВКи
МаЙБУтнІХ ФаХІВЦІВ на КОМПЕтЕнтнІснІЙ ОснОВІ



атрибутах цього процесу. Як наслідок, своїм ставленням до
професійної підготовки майбутні фахівці аграрної галузі складають
враження, що вони відвідують університет головним чином для того,
щоб скласти залік, іспит, курсову, дипломну, магістерську роботи,
отримати документ про вищу освіту [11, с. 58-59].

Традиційні методи навчання, строгий контроль, жорстке
регламентування навчальної діяльності, стандартизація в університет
і сприяють розвитку зовнішньої мотивації. Крім того, така мотивація
значно підтримуються батьками, які заохочують своїх дітей не за
реальні досягнення у навчанні отримувати високі бали, а за якісь
додаткові доручення, громадську роботу, спортивні досягнення,
творчу самодіяльність чи активність у студентському профкомі.
Таким чином, відбувається підміна мотиву навчальної діяльності.

Внутрішня мотивація, навпаки, пов’язана з самим процесом
пізнавальної діяльності, тобто процедурою набуття знань, а також із
психічними процесами, які відбуваються у свідомості людини.
Внутрішня мотивація постає як прагнення здійснювати діяльність
заради неї самої. Мотивована поведінка – це завжди результат
усвідомленого або неусвідомленого вибору, а не механічний наслідок
підштовхування до дії зовнішнім стимулом [8].

Нами було виявлено, що підвищенню внутрішньої мотивації
майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови в
процесі формування полікультурної компетентності сприяє таке
методичне забезпечення як комунікативна мозкова атака, доведення
та переконання, сугестія, метод долання перешкод, делегування,
метод закріплення позитивного враження тощо. Крім того, важливу
роль тут відіграють: створення навчальних полікультурних ситуацій,
які спонукають студентів до усвідомлення свого Я-образу, адекватної
самооцінки й культурної ідентифікації; реалізація діалогу культур;
технологізація процесу вивчення іноземної мови професійного
спілкування для конструктивної міжкультурної комунікації;
функціонування викладача як фасилітатора навчально-пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців аграрної галузі.
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