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У статті розкрито особливості оцінювання мотиваційно-цільового складника ді-
яльності учнів у процесі навчання української мови як підґрунтя формування в них кому-
нікативної компетентності. Окреслено основні сучасні теоретичні підходи до вивчення 
навчально-пізнавальної мотивації учнів у аспекті компетентнісно спрямованого навчан-
ня. Обґрунтовано доцільність аналізу учнівського бачення цілей і мотивів вивчення мови 
як допоміжного пояснювального конструкту під час моніторингу процесу й результатів 
формування в учнів комунікативної компетентності. Наведено результати дослідження, 
спрямованого на виокремлення пріоритетних для учнів 5-х класів цілей і значимих для 
них мотиваторів мовного навчання в контексті визначення векторів оволодіння складни-
ками комунікативної компетентності в предметному полі української мови.

Ключові слова: мотивація; цілі; мотив; мотиватор; комунікативна компетентність; 
оцінювання.

Постановка проблеми. У процесі оцінювання результатів компетентнісно орієн-
тованого навчання актуалізується проблема вивчення чинників оволодіння учнями клю-
човими і предметними компетентностями, з-поміж яких виокремлюють навчально-піз-
навальну мотивацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми вивчення формування моти-
ваційних утворень і вливу їх на діяльність особистості є одними з найбільш досліджу-
ваних у психології, зокрема педагогічній. Так, мотиваційне підґрунтя розвитку розумо-
вих здібностей досліджувала Н. Бадмаєва [4], особливості навчальної мотивації учнів 
5–8 класів вивчала М. Алєксєєва [1], питання навчальної мотивації у процесі вивчен-
ня гуманітарних предметів у школі досліджувала Т. Артишевська [2] та інші. Ці дослі-
дження стосуються загальних питань вивчення мотивації навчальної діяльності школя-
рів. Очевидним і обґрунтованим у низці досліджень (Х. Браун, З. Дорней, Р. Гарднер, 
Д. Джонсон та ін.) є зв’язок рівня сформованості в учнів комунікативної компетент-
ності – від рівня їхньої мотивації до оволодіння нею, ступеня усвідомленості потреб і 
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цілей навчання мови тощо [20; 22; 23; 26; 27; 28]. Однак такі дослідження здійснюва-
лися здебільшого в інформаційному полі навчання іноземній мові, зокрема англійській. 
У процесі вивчення питань щодо створення системи моніторингу рівнів сформованості 
учнівських ключових компетентностей, виникає потреба в дослідженні, спрямованому 
на визначення механізмів оцінювання мотиваційно-цільового складника навчання рідній 
мові та його впливу на процес і результати оволодіння учнями складниками комуніка-
тивної компетентності.

Формулювання цілей статті. Мета статті – спираючись на аналіз сучасних теоре-
тико-практичних підходів до вивчення мотиваційних утворень особистості, обґрунтува-
ти доцільність діагностування мотиваційно-цільового складника навчальної діяльності 
учнів під час моніторингу процесу й результатів формування в них комунікативної ком-
петентності у процесі навчання української мови; розкрити основні результати дослі-
дження, спрямованого на виокремлення пріоритетних для учнів 5-х класів цілей і зна-
чимих для них мотиваторів навчання мови в аспекті визначення векторів набуття ними 
комунікативної компетентності в предметному полі української мови.

Виклад основного матеріалу. Аналіз освітніх документів, які узагальнюють між-
народний досвід компетентнісного навчання (звіти всесвітнього форуму з навчання та 
технологій Learning and Technology World Forum, Рекомендація Парламенту і Ради Євро-
пи «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя», Common European 
framework of reference for languages: learning, teaching, assessment тощо [19; 31; 16; 21]), і 
низки розроблених науковцями структурно-змістових моделей учнівських компетентно-
стей (Дж. Равен, А. Хуторской [15; 18]), зокрема комунікативної (Ю. Вторнікова, Н. Гез, 
Р. Дондокова та ін. [7; 8; 9]), дає змогу виокремити з-поміж чинників формування та 
розвитку учнівських компетентностей мотиваційно-цільовий компонент, що вливає на 
операціональний складник навчальної діяльності. У системі оцінювання результатів 
компетентнісно орієнтованого навчання мови цей компонент є одним із можливих по-
яснювальних чинників і предикторів формування й розвитку тих чи інших складників 
комунікативної компетентності (КК). Тому одним із психолінгвістичних складників мо-
ніторингу рівнів сформованості ключової КК є діагностування учнівських мотиваційних 
утворень (цілей, мотивів, інтересів тощо).

У процесі формування й розвитку в учнів ключової КК під час навчання мотивацій-
но-цільовий компонент їхньої діяльності відображає комунікативні мотиви й цілі, що ґрунту-
ються на особистісних потребах, уявленнях, соціальних установках, цінностях тощо, з-поміж 
яких виокремлюють такі: бажання здобувати, передавати й створювати інформацію; отриму-
вати підтримку, схвалення; потреба переживання радості від спілкування; спрямованість на 
емпатію і рефлексію у процесі комунікації тощо [9, с. 18–21]. Аналізуючи вплив цього компо-
нента на результати навчання, деякі науковці (Ю. М. Орлов, Н. Д. Творогова, В. І. Шкуркін) 
наголошують на тому, що за умови розвитку особистісних комунікативних можливостей уч-
нів (вияву мотивації спілкування, успішної взаємодії в процесі комунікації та ін.) зростають 
особистісна значимість і результативність їхньої навчальної діяльності [14]. 

Відповідно до мотиваційної теорії експектацій, стрижневими поняттями якої є ці-
леорієнтована поведінка та мотивація досягнень особистості (Дж. Аткінсон, В. Врум, 
К. Левін, Е. Толмен), загальнонавчальні цілі й мотиви у процесі формування й розвитку 
КК під час навчання є гіпотетичними конструктами (за Е. Толменом, гіпотетичним кон-
структом є умовна проміжна знінна в схемі пояснення дії між вихідними обставинами 
ситуації, що спостерігається, і наступними змінами, явищами в поведінці, яка вивча-
ється [29, с. 282]). Тобто вивчення учнівського бачення цілей і мотивів навчання мови 
може бути допоміжним пояснювальним конструктом моніторингу рівнів сформованості 
ключової КК, а саме – векторів оволодіння її складниками (спрямованість, глибина, за-
цікавленість тощо).
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Базовими для дослідження мотиваційного складника процесу й результату форму-
вання в учнів КК є наступні теоретико-практичні положення психології мотивації:

1. Поведінка спрямовується очікуванням, баченням результатів своєї діяльності та 
її наслідків. Значимість, якою суб’єкт наділяє їх, визначається притаманними його діяль-
ності мотивами, що охоплюють потреби, прагнення, намагання, цілі. Спрямованість дій 
є динамічною і виявляється в досягненні певних цілей [17, с. 33–48].

2. Мотиваційно забезпечені (усвідомлені й прийняті учнем) особистісні цілі нав-
чання співвідносяться з його результатами та є джерелом навчальної мотивації, яка є ди-
намічною і багатовимірною (відповідно до холістично-динамічної теорії мотивації) [13].

3. На відміну від цілей, які є усвідомлюваними, мотиви в більшості випадків 
не усвідомлюються. Провідні мотиви, які є основною силою, що спонукає до діяль-
ності, можна визначити лише шляхом спеціального психодіагностичного дослідження 
[11, с. 13–20, 23–28].

4. Показником спрямованості особистісної мотивації оволодіння КК є бачення її 
як мети або як засобу діяльності. Зовнішнім виявом мотиваційної спрямованості проце-
су оволодіння КК є усвідомлені цілі мовного навчання, на формування особистісної зна-
чимості яких впливає чинник середовища (культура, традиції, засоби й методи навчання, 
оточення тощо). 

Спираючись на наведені вище положення, ми здійснили дослідження, спрямоване 
на визначення розуміння учнями мети навчання мови в контексті формування в них КК. 

Анкета для проведення дослідження, розроблена з використанням методик для 
діагностики навчальної мотивації учнів (Н. Бадмаєва, М. Матюхіна, А. Реан, В. Яку-
нін) [3, с. 149–154], містить твердження (формулювання цілей навчання), які гіпотетично 
характеризують мотиви вивчення мови. 

У дослідженні взяли участь 827 учнів 5-х класів, з них – 607 учнів міських шкіл, 
220 – сільських. Реципієнтам було запропоновано перелік можливих цілей навчання 
мови. Завданням учнів було оцінити (прорангувати) запропоновані висловлювання від-
повідно до особистісної значимості їх, що дало можливість побудувати рейтинг цілей 
мовного навчання, за якого одна ціль є умовно пріоритетною іншій (оскільки цілі тісно 
взаємопов’язані між собою і не є взаємовиключними, а пріоритетність їх є динамічною). 
Загальні результати дослідження наведено у табл. 1 і на рис. 1.

Таблиця 1 
Загальні результати дослідження

Цілі навчання мови 
(у порядку від найбільш значимої 

до найменш значимої)

Загальна 
сума балів

Середнє
значення 

(балів)
Мода

Рейтинг
(12 б. – 

найбільш 
значима для 
учнів ціль)

Успішно написати диктант, 
скласти ДПА та ЗНО

6606 9,06 12 12

Здобути необхідні знання й 
уміння для вступу у вищий 
навчальний заклад і оволодіння 
омріяною професією

5973 8,19 11 11

Бути грамотною освіченою 
людиною

5862 8,04 12 10
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Досконало володіти державною 
мовою країни, в якій живу

5512 7,56 12 9

Навчитися якісно здобувати 
необхідну інформацію, передавати 
її, створювати на її основі власні 
усні й письмові повідомлення.

4677 6,42 1 8

Розширити словниковий запас, 
оволодіти мовленнєвими 
знаннями й уміннями – це 
допомагає вивчати інші предмети

4601 6,31 8 7

Бути цікавим співрозмовником, 
який може спілкуватися на різні 
теми, у різних ситуаціях

4268 5,85 3 6

Задовольнити вимоги батьків, 
учителів

4138 5,68 1 5

Здобути й використовувати знання 
про умови успішного спілкування

4097 5,62 6 4

Чітко, цікаво та зрозуміло 
висловлювати свої думки

4075 5,59 6 3

Навчитися прийомам здійснення 
успішного спілкування з 
однолітками й дорослими людьми

3868 5,31 5 2

Уміло брати участь у 
обговореннях різних проблем, 
вести дискусії на різні теми

3225 4,42 3 1

За результатами дослідження, найбільш пріоритетними цілями вивчення української 
мови для п’ятикласників є такі: «Успішно написати диктант, скласти ДПА та ЗНО» (60,2 % 
учнів оцінили це твердження високими балами – 12, 11 і 10 балів) і «Здобути необхідні знання 
й уміння для вступу у вищий навчальний заклад і оволодіння омріяною професією» (46,6 % 
учнів). Ці цілі є зовнішніми (навіяними або навʼязаними ззовні та спрямованими на результат 
діяльності) та виявляють бачення учнів необхідності навчання мови як засобу досягнення 
інших цілей. Найменше учні 5-х класів пов’язують навчання мови з необхідністю набуття 
необхідних умінь для здійснення успішної комунікації як у процесі навчання, так і позана-
вчальній діяльності. Учні віднесли ці цілі на найнижчі позиції рейтингу. Так, твердження 
«Уміло брати участь у обговореннях різних проблем, вести дискусії на різні теми» високими 
балами оцінили лише 6 % опитуваних, «Навчитися прийомам здійснення успішного спілку-
вання з однолітками та дорослими людьми» – 9,5 %, «Чітко, цікаво й зрозуміло висловлювати 
свої думки» – 10,4 %. Такі результати можуть бути свідченням недостатньої зацікавленості 
п’ятикласників процесом і змістом навчання.
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Рис. 1. Схематичне зображення результатів дослідження

Аналіз згаданих вище праць із психології дав змогу визначити, що під час нав-
чання формується зовнішньоорганізована мотивація, що є результатом певного впливу 
на процес побудови учнівських мотивів навчальної діяльності шляхом інформування, 
інструктування, стимулювання або інтердикції (заборони). Натомість мотив є складним 
інтегральним психологічним утворенням, формування якого не обмежується навчаль-
ною діяльністю. Мотиваційне утворення, яке формується ззовні, зокрема під час навчан-
ня, є мотиватором (за Є. П. Ільїним, мотиватор – це сукупність психологічних чинників, 
які є складником конкретного мотиваційного процесу й зумовлюють прийняття рішен-
ня) [10, с. 85–89]. При цьому мотиватор є одним із чинників, які впливають на форму-
вання або видозмінення внутрішньоорганізованого мотиву певної діяльності. Спираю-
чись на ці положення під час аналізу результатів дослідження, запропоновані в анкеті 
твердження за змістовою спрямованістю ми співвіднесли з мотиваторами вивчення мови 
і обʼєднали їх за такими шкалами: мотиватор спілкування; мотиватор престижу; мотива-
тор соціального самоствердження (успіху); мотиватор особистісного розвитку; процесу-
ально-змістовий мотиватор. Це дало змогу визначити найбільш значимі для пʼятиклас-
ників мотиватори в аспекті оволодіння ними КК у процесі навчання (рис. 2).

Мотиватор спілкування, який обʼєднує цілі навчання, спрямовані на оволодіння 
навичками успішної комунікації, за оцінками учнів посідає останнє місце в рейтингу мо-
тиваторів вивчення мови. Зважаючи на те, що міжособистісне спілкування є провідним 
видом діяльності у підлітковому віці (за концепцією Д. Ельконіна [6, с. 205–206]), тобто 
є значимим для учнів, такі результати можуть бути свідченням того, що п’ятикласники 
найменше пов’язують результати навчання мови з можливістю підвищення своїх комуні-
кативних умінь, не бачать можливості застосування змісту навчання української мови в 
міжособистісному спілкуванні для підвищення ефективності його.
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Рис. 2. Рейтинг значимості для учнів 5-х класів мотиваторів навчання мови

Четверте місце в рейтингу значимих для учнів мотиваторів посідає процесуально-зміс-
товий, який пов’язаний із виявленням інтересу учнів до змісту та процесу навчання мови. 
Цей мотиватор, за Р. Уайтом [32, с. 297–333], полягає у прагненні учнів до підвищення своєї 
компетентності у предметному інформаційно-діяльнісному полі української мови (у рамках 
нашого дослідження), позитивно впливає на когнітивну гнучкість і дає змогу підвищити ре-
зультативність навчання всім загальноосвітнім предметам. Низький рівень пріоритетності 
цього мотиватора для пʼятикласників свідчить про недостатню сформованість у них інтенції 
(наміру) до здійснення навчальної діяльності в предметному полі української мови, що може 
супроводжуватися відчуттям некомпетентності й неефективності цієї діяльності. Спираючись 
на основні ідеї праць К. Левіна, Е. Толмена ([24; 26; 31]), можна припустити, що однією з при-
чин низької процесуально-змістової мотивації учнів можуть бути зміст навчального матеріалу 
та методика навчання мови, які не відповідають умовам афективної привабливості навчальної 
діяльності (не є емоційно значимими й ціннісними для школярів). Однак для підтвердження 
цієї гіпотези необхідно здійснити додаткові дослідження. Процесуально-змістовий мотиватор 
тісно пов’язаний із мотиватором спілкування, який у межах предметного поля української 
мови актуалізується під час навчання. Низький рівень сформованості мотивів, пов’язаних 
із власне процесом вивчення мови, може бути одним із наслідків або причин низького рівня 
сформованості комунікативних мотивів у предметному діяльнісному полі української мови. 
Цим можна пояснити близькі за значенням результати за шкалами «мотиватор спілкування» і 
«процесуально-діяльнісний мотиватор». 

Дещо вище в рейтингу значимих для пʼятикласників мотиваторів навчання української 
мови перебуває мотиватор особистісного розвитку та досягнень, пов’язаний із перспектив-
ним особистісним зростанням, бажанням досягти успіхів у саморозвитку. У змістовому ас-
пекті цей мотиватор у процесі навчання виражає тенденцію до підтримання і підвищення 
результатів навчально-пізнавальної діяльності учня відповідно до сформованого в нього ін-
дивідуального уявлення про критерії успішності. Оскільки мотиватор досягнень набуває зна-
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чення за умови взаємозвʼязку емоційно забарвленого уявлення учнів про можливість досяг-
нення ними очікуваного успіху з конкретними умовами соціальної ситуації, у аспекті нашого 
дослідження він виступає показником того, наскільки учні повʼязують результати вивчення 
української мови з можливістю особистісного зростання загалом. Третє місце в аналізовано-
му рейтингу свідчить про те, що мотиватор особистісного розвитку і досягнень є вагомим 
для пʼятикласників, але не є визначальним (не набуває першочергового значення) у процесі 
вивчення української мови.

Найбільш значимими для п’ятикласників виявилися мотиватор соціального самоствер-
дження (прагнення ствердити себе в соціумі, здобути позитивну особистісну оцінку, схвален-
ня, повагу) й мотиватор престижу (допомагає підкреслити соціальний статус, продемонстру-
вати належність до певної соціальної групи, національності тощо). Суми рангів за відповід-
ними шкалами набули близьких значень, що дає змогу розглядати їх як рівнозначні.

За класифікаціями мотивів навчальної діяльності (М. Алєксєєва, Л. Божович, А. Мар-
кова [1; 5; 12]) визначені під час дослідження мотиватори розподіляються на дві групи – піз-
навальні і соціальні. Як видно з представленого аналізу, учні 5-х класів надають перевагу 
соціальним мотиваторам. 

Висновки. Аналіз сучасних теоретико-практичних підходів до вивчення мотивацій-
них утворень особистості (холістично-динамічна теорія мотивації, мотиваційна теорія екс-
пектацій та ін.) дав підстави розглядати мотиваційно-цільовий складник навчання мови як 
допоміжний пояснювальний конструкт моніторингу рівнів сформованості в учнів ключової 
комунікативної компетентності, що дає можливість визначити основні вектори оволодіння її 
складниками (спрямованість, глибина тощо). Зовнішнім виявом вмотивованої спрямованості 
процесу оволодіння школярами комунікативною компетентністю під час навчання є усвідом-
лені ними цілі навчально-пізнавальної діяльності у предметному полі української мови.

За результатами представленого дослідження найбільш пріоритетними для учнів 5-х 
класів виявились зовнішні цілі вивчення української мови, орієнтовані на можливість досяг-
нення соціального успіху, значимими мотиваторами – соціальні, спрямовані на престиж, соці-
альне визнання й самоствердження. Цілі, які є виявом інтересу до процесу мовного навчання, 
як і пізнавальні мотиватори, не є вагомими для пʼятикласників. 

Спираючись на ці результати дослідження, що відображають тенденції розуміння уч-
нями цілей і мотивів вивчення української мови як підґрунтя оволодіння ними КК, можна 
зробити такі припущення. Зміст навчання української мови не є привабливим, особистісно 
значущим для п’ятикласників у ситуації «тут і зараз», що спричинює формалізоване сприй-
няття його як тимчасово необхідного засобу для досягнення віддалених цілей (за перспекти-
вою реалізації). Таке сприйняття може бути причиною низького рівня мотивації до процесу 
навчання. Частковим вирішенням зазначеної проблеми може бути осучаснення навчальних 
матеріалів із української мови відповідно до інтересів і потреб сучасних учнів, наближення 
завдань до близьких п’ятикласникам реальних життєвих ситуацій (оволодіння компетентні-
стю передбачає розвиток можливостей застосовувати набуті предметні знання й уміння для 
розв’язання практичних завдань).

Необхідно зазначити, що представлене дослідження дає змогу розглянути лише зов-
нішні вияви мотиваційного компоненту оволодіння учнями КК у процесі навчання україн-
ської мови на момент опитування їх. Для глибшого вивчення мотиваційно-ціннісного ком-
понента діяльності школярів у контексті формування в них КК під час навчання української 
мови необхідними є додаткові психодіагностичні вимірювання та психолого-педагогічний 
аналіз.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК УЧАЩИХСЯ В ПРО-
ЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
В статье раскрыты особенности оценивания мотивационно-целевого компонента обуче-

ния украинскому языку. Определены основные современные теоретические подходы к изучению 
учебно-познавательной мотивации учащихся в аспекте компетентностно направленного обучения. 
Обоснована целесообразность анализа ученического видения целей и мотивов изучения языка как 
вспомогательного объяснительного конструкта в ходе мониторинга процесса и результатов форми-
рования у школьников коммуникативной компетентности. Приведены результаты исследования, 
направленного на выделение приоритетных для учащихся 5-х классов целей и значимых для них 
мотиваторов языкового обучения в контексте определения векторов овладения составляющими 
коммуникативной компетентности в предметном поле украинского языка.

Ключевые слова: мотивация; цели; мотив; мотиватор; коммуникативная компетент-
ность; оценивание.
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DETERMINATION OF THE MOTIVATIONAL AND TARGETS ORIENTATIONS 
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF FORMATION THEIR COMMUNICATIVE 

COMPETENCE DURING LEARNING UKRAINIAN LANGUAGE
The article is about the evaluation features of motivational component of teaching Ukrainian. 

The author examines the basic modern theoretical approaches to the study of learning motivation 
of students in terms of competence directed education; leads the necessity of analysis of students’ 
vision of the goals and motives of language learning as complementary explanatory construct during 
the monitoring process and results of development of students’ communicative competence. In the 
article there are described the results of research aimed at singling priority for students in grades 
5 goals and motivators of language learning in the context of determining vector of mastering 
components of communicative competence in the object field of Ukrainian.

The results of the present study are following: goals to external learning Ukrainian proved 
the highest priority for students, they are focused on the possibility of achieving social success and 
indicate, that students need language learning as a means to achieve other goals. 

Analysis of important motivators testified that students do not connect language learning  
with the ability to improve their communication skills, do not see the possibility of learning content 
Ukrainian language in interpersonal communication to improve it. The most important motivators 
for students of 5 classes are social success and prestige. Goals, which are an expression of interest in 
the process of language learning as cognitive motivators are not important for students. The author 
suggests that the content of teaching Ukrainian language is not attractive, personally meaningful to 
students of 5 classes in the situation «here and now» that leads to formalized perception of it as a 
temporary means necessary to achieve remote use (by the prospect of implementation).

The article also describes a few possible ways of partial resolution of outstanding problems 
in the study; notes the necessity of conduction the additional research.

Keywords: motivation; purpose; motive; motivator; communicative competence, improve-
ment of the environmental state.
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