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За мотивацијата за изучување на рускиот јазик

Аннотация: Преподавание русского языка в Македонии уже на протяжении 
длительного времени находится в сложной ситуации. Предыдущие исследования 
о положении русского языка в Республике Македония свидетельствуют о постоян-
ном снижении числа студентов, изучающих русский язык в начальных и средних 
школах. Но наряду с этим заметно увеличение числа заинтересованных в изуче-
нии русского языка на курсах, предлагаемых центрами и школами иностранных 
языков. Это стало поводом к проведению опроса среди слушателей курсов с це-
лью определить, какие мотивационные факторы имеют наибольшее влияние на 
выбор русского языка в качестве иностранного. По результатам опроса можно сде-
лать вывод, что мотивы участников сложны и разнообразны, но эмоциональные, 
эстетические и прагматические мотивы доминируют.

Ключевые слова: мотивация, изучение русского языка, Республика Македония, 
школы иностранных языков 

Abstract: The situation with the Russian language in the Republic Macedonia for a 
long time has been seen as critical. Previous researches on the position of the Russian 
language in the Republic Macedonia find a constant decline in the number of students 
who study Russian language in primary and secondary schools. But alongside this, there 
is an increased number of interested in the study of Russian language courses offered 
by foreign language centers and schools. This was a reason to conduct a survey among 
students of these courses about what motivated them to choose namely the Russian 
language. According to the survey we can conclude that the motivesof the participants 
are complex and varied but emotional, aesthetic and pragmatic motives dominate. 

Key words: motivation, Russian Language Learning, Republic of Macedonia, foreign 
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Состојбата со рускиот јазик во Р. Македонија веќе подолго време се оценува 
како сложена. Според спроведените истражувања за положбата на рускиот јазик 
во Р. Македонија (Каранфиловски 2006; Мирчевска-Бошева 2013) се констати-
ра опаѓање на бројот на ученици кои го изучуваат рускиот јазик во основните и 
во средните  училишта. Така, последните статистички показатели го потврдуваат 
фактот дека бројот на ученици во основно или средно училиште кои го изучува-
ат рускиот јазик рапидно се намалува и ако во 1991 рускиот јазик го изучувале 
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15–18% од вкупниот број ученици кои изучуваат странски јазик (англиски, гер-
мански, француски, италијански) во Р. Македонија, во 2011 е намален на само 1%.

Но, паралелно со ова, се забележува и зголемен интерес за изучување на ру-
скиот јазик на курсевите кои ги нудат јазичните центри и училиштата за странски 
јазици. Имено, ако во минатото рускиот јазик беше застепен само во програмата 
на Центарот за странски јазици или Работничкиот универзитет «Кочо Рацин», 
сега тој е присутен и во повеќе приватни училишни центри.

Токму ова, како и слични истражувања и анкети спроведени од Лукина (2008), 
Вянтти (2009), Василевич (2013) беа повод да се направи анкета меѓу слушатели-
те на овие курсеви во врска со она што ги мотивирало да го изберат токму рускиот 
јазик и да посветат време и енергија на негово усовршување. Исто така, имајќи 
предвид дека станува збор за веќе возрасни индивидуи, можеме да добиеме јасни 
показатели бидејќи тој избор го направиле свесно и без наметнување.

Да почнеме со дефинирање на поимот мотивација.
Во психологијата мотивацијата се дефинира како процес на потткнување на 

активноста на човекот и насочување на неговите активности кон одредени објекти 
за постигнување на конкретна цел.

Ова се совпаѓа и со дефиницијата на методичарите кои сметаат дека мотивот 
може да се дефинира како «поттикнување кон дејност / активност што е поврзано 
со задоволување на потребите на човекот, севкупност на внатрешни и надвореш-
ни услови кои ја поттикнуваат активноста на субјектот и ја определуваат нејзина-
та насока» (Азимов, Щукин 1999: 162).

Во овој труд е применета класификација на мотивите според В. Молчановски и 
Л. Шепелевич која се однесува на мотивите на учениците при избор на странски 
јазик, започнувајќи од основно училиште, па сѐ до универзитет.

Според оваа класификација се изделуваат 6 мотиви:
1. емоционално-естетски – тука спаѓаат објаснувања на учениците од типот: ја сакам 
Русија, ми се допаѓа како звучи рускиот јазик, јазикот е многу убав и др.;
2. прагматични – поврзани со желбата да добијат добра работа, да се школуваат и жи-
веат во Русија и сл.;
3. дидактични – поврзани со процесот на учење повеќе отколку со резултатот од тој 
процес (желба за интелектуална активност, анадминување на тешкотиите и др.);
4. когнитивни – поврзани со содржината на она што се учи, со желбата да се научи 
нешто ново, да се научат нови факти, да се добијат нови знаења, провоцирачки индекс 
на тежината на предметот;
5. комуникативни – општење со руски пријатели, познаници, користење на рускиот 
јазик во семејството;
6. принуденост и обврски – задолжително полагање на испит или немање избор (кога 
во училиштето се нуди само рускиот јазик).

При изборот и учењето на јазикот индивидуата се раководи не само од еден, туку 
од повеќе мотиви. Затоа се зборува за мотивациски систем кој може да вклучува и 
потреби, мотиви, цели и фактори. Сите овие мотиви не се константни и се менуваат 
во зависност од многу надворешни и внатрешни фактори и други елементи. 

Освен наведените мотиви, се издвојуваат и мотивациони фактори кои влијаат 
на изборот на странскиот јазик:

1. фактор на географска близина и територијална распространетост на јазикот. Тери-
торијалната близина често е услов за економски, туристички и други контакти меѓу 
земјите што е важно при изборот на јазикот. Истовремено територијалната распростра-
нетост ја зголемува актуелноста на јазикот за учениците;
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2. лесен / тежок јазик. Често учениците избираат да го учат најлесниот јазик кој од нив 
ќе бара минимално вложување на интелектуален и временски план. Но, често тежината 
на јазикот служи како стимул за негово изучување, за тренирање на мозокот и паме-
тењето, за покачување на интектуалноста во очите на своите врсници;
3. состојбата на пазарот на трудот. Често изучувањето на јазикот е мотивирано од мож-
носта за добивање на добра рабпта; 
4. Претставата / сликата / имиџот за земјата на јазикот кој се изучува. Чувството на 
симпатија или антипатија кон земјата може значајно да влијае на изборот на јазикот. 

Особено е важна и врската меѓу мотивите и околната средина која може пози-
тивно или негативно да влијае на нивната појава и формирање. Со промените во 
социјалната средина неизбежно се менуваат и мотивите за избор на странскиот 
јазик и неговото учење.

Имајќи го сево ова предвид, пристапивме кон изработка на прашалник во кој 
беа опфатени прашањата од интерес на овој труд, а во согласност со искуството 
од претходно спроведените слични анкети (пр. Василевич 2013). Прашалникот 
(сл. 1) беше изработен со помош на платформата GoogleDocs која овозможи ано-
нимно спроведување на анкетирањето и едноставно прибирање и обработка на 
резултатите.

Со анкетата беа опфатени 56 испитаници од 6 училишта за странски јазици во 
Скопје (Мондо Линк, Херц, Логос, Бабилониа, Friends и Ангел Вес).

Сл. 1. Прашалникот за спроведување на анкетата
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Во однос на возрасната структура може да се каже дека доминираа испитаниците 
на возраст од 18–34 години односно 23 од анкетираните се на возраст од 18–24 годи-
ни, 22 на возраст од 25 до 34, додека 8 се над 35 години, а само 3 се од 14 до 17 години.

Што се однесува до полот 40 од анкетираните се женски, додека само 16 се од 
машки пол.

Во однос на образованието може да се забележи јасна доминација на испитани-
ци со повисок степен на образование. Имено, 57% од испитаниците имаат високо 
образование, 3% вишо образование, а 16% имаат степен магистер или доктор на 
науки, додека 21% имаат средно образование,.

Податоците за социјалниот статус покажуваат дека 50% или 28 испитаници се 
вработени, 34% или 19 анкетирани се студенти, а 16% односно 9 испитаници се 
невработени.

На овој начин анкетата обедини различни структури како на план на возраста, 
така и во однос на полот, образованието и социјалниот статус.

Најголемиот дел од испитаниците (68%) се на почетно ниво на изучување на 
странскиот јазик, 21% се на средно ниво, додека 11% односно 6 испитаници ја 
одбрале опцијата друго.

На прашањето за мотивацијата за изучување на рускиот јазик (сл. 2) најголе-
миот број анкетирани односно 43% го избрале одговорот ми се допаѓа рускиот ја-
зик. Драстично поретко се избирани одговорите сакам да учам нешто ново (16%), 
сметам дека познавањето на рускиот јазик ќе ми помогне да се вработам (13%), 
сакам да учам / живеам / работам во Русија (11%). На трето ниво доаѓаат одгово-
рите имам другари/роднини во Русија (7%), филмови, книги, музика на руски јазик 
(5%) и сакам да добијам сертификат за познавање на рускиот јазик (4%). Само 
еден анкетиран ја избрал опцијата друго, а ниту еден не избрал ми го препорачаа 
познати / пријатели.

Според ова најзастапени се емоционало-естетските мотиви (ми се допаѓа рускиот 
јазик, филмови, книги, музика на руски јазик) и прагматичните (сметам дека позна-
вањето на рускиот јазик ќе ми помогне да се вработам, сакам да учам / живеам / 
работам во Русија).

На прашањето Дали во слободното време дополнително се занимавате со руски-
от јазик само 20% одговориле негативно односно дека со рускиот јазик се зани-

Сл. 2. Мотивација за изучување на рускиот јазик

21



маваат само на курсот, 29% одговориле дека во слободното време слушаат музика, 
гледаат филмови и читаат книги на руски јазик, 18% одговориле дека ги следат 
настаните во Русија, 16% дека комуницираат на руски јазик. 7% пишуваат домашна 
работа, 5% активно учат и надвор од курсот, 4% користат литература на руски јазик, 
а 2% дека немаат време за дополнително занимавање со рускиот јазик.

Во врска со промената на мотивацијата (57% од анкетираните се изјасниле дека 
мотивацијата е иста, додека по 21% одговориле на почетокот бев повеќе мотиви-
ран и сега сум повеќе мотивиран (сл. 3)

Споредувајќи ги одговорите на ова прашање со нивото на познавање на рускиот 
јазик  забележуваме дека на повисоките нивоа на познавање на јазикот процентуал-
но се најзастапени одговорите сега сум повеќе мотивиран што сведочи дека клучен 
момент е преминот меѓу нивоата А и Б. Слушателите на курсевите кои ја поминале 
оваа граница стануваат сѐ помотивирани за усвојување и усовршување на јазикот.

Прашањето за тежината на рускиот јазик (сл. 4) и изборот да се изучува ток-
му рускиот е актуелно и е во директна зависност од географската положба и од 
блискоста на јазиците. Имено, во одредени региони рускиот се смета за исклучи-
телно тежок и тоа е дополнителна мотивација за одредени кандидати, додека во 
словенските земји се смета за близок и лесен и тоа исто така се јавува како допол-
нителен мотив за избор на овој јазик. Во оваа анкета најголем број испитаници 
(39%) одговориле дека рускиот јазик не е ниту полесен ниту потежок од други-
те, а 29% дека е потежок од другите, но дека тоа нема никакво значење. Само 
18% сметаат дека рускиот е потежок и дека тоа дополнително ги мотивира, а 
15% сметаат дека рускиот е полесен притоа за само 4% тоа е важен мотив.

Според ова може да заклучиме дека тежината на рускиот јазик не е важен мо-
тив за македонските слушатели на курсеви по руски јазик, бидејќи само 4% сме-
таат дека тоа што е полесен е важно за нив, а 18% дека е потешок и дека тоа до-
полнително ги мотивира.

На прашањето за мотивирачки фактори (сл. 5) беше дадена можност за избор 
на повеќе опции. Најважен мотив за 70% од испитаниците беше коминикацијата 
на руски јазик, на второ место со 64% се наоѓа запознавањето со традицијата 
и културата на Русија, за 61% важен добрите односи со наставникот. За 45% 

Сл. 3. Промена на мотивацијата
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важни се новите и интересни информации, за 29% поволниот распоред на часо-
вите, за 21% – креативната активност, елементи од уметноста, а за 14% важна 
е интезивноста на часовите.

Што се однесува до демотивирачките фактори (сл. 6) изненадувачки 73% од-
говориле дека нема такви. За 14% изучувањето на рускиот јазик одзема премногу 
време, 9% како демотивирачки се јавуваат лошите резултати на тестовите, по 7% 
ги избрале опциите несогласување со наставникот или со групата и губењето 
на интересот за рускиот јазик, а 2% сметаат дека познавањето на рускиот јазик 
нема да им помогне во работата / учењето.

Сл. 4. Тежината на рускиот јазик

Cл. 5. Мотивирачки фактори
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На крајот од анкетата беше оставен простор по желба да додадат нешто за што 
не биле прашани во анкетата. Коментарите се најразнообразни и се однесуваат на 
иднината на рускиот јазик и предностите што ќе ги имаат оние кои го знаат, про-
блеми со доаѓање до учебници и речници, како и желба да се врати професорката 
за да може да продолжат со часовите.

Прашањето за тоа што ги мотивира да го изучуваат рускиот јазик добива најраз-
лични одговори во кои доминираат емоционало-естетските и прагматичните мотиви.

Слушателите на курсевите во јазичните центри во Скопје го избираат руски-
от јазик најчесто бидејќи им се допаѓа самиот јазик или литературата и култу-
рата создадена на руски јазик. Најчесто станува збор за млади луѓе кои веќе го 
оформиле своето образование (имаат завршено високо образование, се стекнале 
со звањето магистер или доктор) и со поминувањето на следните нивоа на позна-
вање на јазикот стануваат сѐ помотивирани. Најголемиот дел од нив сакаат своето 
слободно време да го поминуваат со филм, музика, книга на руски јазик, да кому-
ницираат на руски или активно да учат и надвор од курсот. 

Тежината на рускиот јазик во овој случај се покажа како небитен фактор имајќи 
предвид дека само за исклучително мал процент на испитаници таа е мотивација 
да се избере овој јазик. 

Улогата на наставникот уште еднаш се покажа како многу важна што се гле-
да и во одговорите за мотивирачките фактори т. е. голем дел од испитаниците 
се задоволни од наставниците, имаат добар однос со нив, добиваат многу нови 
инормации и се запознаваат со културата и традицијата на Русија паралелно со 
усвојувањето на јазикот.
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