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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Модернізація системи освіти України, 

входження її в європейський освітній простір, активізація інноваційних 

процесів та впровадження їх у практику функціонування вищої школи 

проектують підготовку вчителів нового типу, яка є найважливішою умовою 

відродження всієї вітчизняної культури, її інтеграції в європейське 

співтовариство. Проблема підготовки педагогічних кадрів вимагає наукового 

переосмислення системи цінностей, формування професійно значущих 

якостей, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в період 

навчання у вищому навчальному закладі. 

У контексті сучасної освітньої парадигми під новим кутом зору 

досліджується проблема підготовки педагогічних кадрів, що вимагає 

наукового переосмислення системи цінностей, формування професійно 

значущих якостей, актуалізує пошук оптимальних форм цього процесу в 

період навчання у вищому навчальному закладі. 

На необхідності створення умов для формування й самореалізації 

кожної особистості наголошено в нормативно-правових документах, що 

регламентують шляхи й напрями розвитку освіти в Україні: Конституції 

України, законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» (2016 

р.), Концепції неперервної педагогічної освіти, реформа «Нова українська 

школа» (НУШ) (2017 р.). Відповідно до чинних документів вектор розвитку 

освіти України спрямований на досвід освіти розвинених країн, на докорінне 

реформування освіти України та її концептуальних, структурних, 

організаційних засад. 

Реформування освіти передбачає оновлення змісту навчання, 

зорієнтованого на «ключові компетентності», оволодіння якими дозволить 

майбутнім учителям-філологам вирішувати актуальні проблеми в 

професійному, соціальному, повсякденному житті. 

        Важливість формування професійної компетентності майбутніх 

учителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах, потреба та 
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неповною мірою розробленість відповідної проблеми в теорії й практиці, 

зумовили вибір теми наукового дослідження – «Упровадження 

інтерактивних технологій навчання у формування професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів». 

Мета дослідження полягає в теоретичному та методичному 

обґрунтуванні процесу формування професійної компетентності майбутніх 

учителів-філологів, розробці методики та впровадження інтерактивних 

технологій навчання у  вищезазначений процес. 

Для реалізації мети поставлено такі завдання: 

1. Розглянути теоретичні основи дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів. 

2. Охарактеризувати особливості формування професійної компетентності 

майбутніх учителів-філологів. 

3. Здійснити аналіз упровадження інтерактивних технологій навчання у 

формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів. 

4. Розглянути технологію вдосконалення мовленнєво-методичної підготовки 

майбутніх учителів-філологів. 

 Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх учителів-

філологів за допомогою упровадження інтерактивних технологій у процес 

формування професійної компетентності. 

Предмет дослідження – теоретичні та методичні засади формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів. 

         Методи дослідження:  

- емпіричні: спостереження за навчальною діяльністю студентів-філологів 

(І,ІІ,ІІІ курсів) на навчальних заняттях мовного та методичного циклів, 

педагогічний експеримент,  аналіз  експериментальних  даних; 

- теоретичні: вивчення наукових і науково-методичних джерел із проблем 

психолого-педагогічного напряму, мовних, мовленнєвих компетентностей / 

компетенцій та їх формування й розвитку – для з’ясування стану й рівня 

дослідження проблеми; 
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– загальнонаукові (аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, систематизація), 

які передбачають дотримання мети науковості, об’єктивності, історизму, 

світоглядності, альтернативного підходу до розгляду історико-педагогічного 

процесу, класифікації та типологізації. 

Теоретико-методологічною основою роботи є теоретичні засади 

компетентнісного підходу в освіті та викладанні української мови, 

осмислення цього процесу крізь призму педагогічної діяльності 

репрезентовано у працях А. М. Богуш, Ф. .І. Буслаєва, М. С. Вашуленка,      

О. М. Горошкіної, С. Я. Єрмоленко, В.О. Коваль, Я. П. Кодлюк,  Г. 

В. Онкович, та ін. 

Складові професійної компетентності вчителів української мови і 

літератури представлено в дослідженнях сучасних українських лінгвістів та 

лінгводидактів (Н. М.  Голуб, О.  М. Горошкіної, Т. В. Донченко, О. В. 

Драгайцева, В.  І. Дроздова, Л. І. Мацько, А. В. Нікітіна, Н. В. Остапенко, 

Л. М. Паламар, М. І.  Пентилюк, О. М. Семеног, О. О. Тищенко та ін.). 

Отже, проблема теорії і методики професійної освіти майбутніх 

вчителів-філологів полягає в реалізації компетентнісного підходу, який 

задовольнить потребу української держави в педагогах, здатних підготувати 

сучасних школярів до повноцінної комунікації з урахуванням надбання 

національної культури. 

Психолого-педагогічні дослідження свідчать про передумови 

формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів та її 

складових у вищих педагогічних навчальних закладах, зокрема: проблеми 

формування мовленнєвої компетентності (О. М.  Біляєв, Г. А. Волкова, Н. М. 

 Голуб, І. А. Зимня, Т. Н. Попова, Т. В. Симоненко та ін.); соціокультурної 

компетентності (Т. М.  Колодько, Є. І. Пассов, О. О.  Селіванова та ін.); 

лінгвістичної компетентності (О. І. Барановська, І. К.  Білодід, І. Н. Богданець 

та ін.); комунікативної компетентності (Н. Ф. Баландіна, С. Я. Єрмоленко та 

ін.); лінгводидактичної компетентності (О. М. Біляєв, О. В.  Головіна,  В. М. 

Капінос, С. О. Караман), методичної компетентності (І. К. Білодід, Ф. С. 
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 Бацевич, Л. С. Ващенко, Н. В. Волошина);  життєвої  компетентності (Н. А. 

Бестун, Н. Ф. Денисенко); творчої компетентності (Г. О.  Бабенко, Т. Б. 

Волобуєва, Л. В. Буряченко), інформаційної компетентності 

(О. О.Барановська,  Г. М. Лункова).  

Експериментальна база дослідження. Апробація дидактичних 

матеріалів здійснювалась зі студентами-філологами І, ІІ, ІІІ курсів на базі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

         Апробація і впровадження результатів дослідження. Основні 

результати дослідження доповідались й обговорювались на засіданнях 

кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного 

університету імені Павла Тичини та на регіональних, науково-методичних 

семінарах учителів української мови і літератури, зокрема підготовка учнів 

до ЗНО. 

         Структура й обсяг роботи. Наукова робота має вступ, два розділи, 

висновки, список використаних джерел, додатки. 
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Розділ 1.  Теоретичні засади формування професійної компетентності 

майбутніх учителів-філологів 

1.1. Теоретичні основи дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів 

Педагогічна освіта є базовою для будь-якого фахівця, причетного до 

навчання, виховання, розвитку та соціалізації людини. Формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів у процесі 

неперервної педагогічної освіти розглядається у цьому контексті як важлива 

складова теоретичної та методичної підготовки, основним методологічним 

орієнтиром якої є поняття «засада». Термін «засада» визначається як «основа 

чогось», «вихідні, головні положення, принципи; основи світогляду, правила 

поведінки», «способи, методи здійснення чого-небудь» [5, с. 427]. 

Категорія «засади» є загальнонауковою і може розглядатися з позиції 

різних наук, зокрема й педагогіки. Педагогічне розуміння полягає в тому, що 

засади – це вихідні, основні положення педагогічної науки.  

У педагогічних дослідженнях найчастіше розглядається теоретичний та 

методичний аспект цього поняття.  

Методичні засади формування професійної компетентності майбутніх 

учителів-філологів передбачають забезпечення навчально-виховного процесу 

прийомами і способами педагогічної взаємодії. 

У широкому сенсі теоретичні засади вміщують комплекс поглядів, 

уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і пояснення певного явища, у 

вузькому і спеціальному сенсі є вищою, найрозвиненішою формою 

організації наукового знання, що дає цілісне уявлення про закономірності й 

істотні зв’язки предметів дійсності – об’єкта дослідження. За будовою 

теоретичні засади є внутрішньо диференційованою, але цілісною системою 

знань, для якої характерна логічна залежність одних елементів від інших. 

Поєднання теоретичних та методичних засад зумовлено потребами 

теорії і практики отримання науково достовірних знань про реальний стан 

сформованості професійної компетентності майбутніх учителів-філологів і 
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перспективи її розвитку під впливом чинників, що впливають на зміст, 

структуру і систему навчально-виховного процесу, до яких належать: цільові 

установки діяльності, прогнозування результату, механізми досягнення мети 

і досягнення результатів, методичне забезпечення і науковий супровід 

діяльності суб’єктів навчально-виховного процесу, морально-психологічний 

клімат закладу, соціокультурний імідж. 

У нашому дослідженні теоретичні та методичні засади формування 

професійної компетентності майбутніх учителів-філологів визначено з 

урахуванням результатів аналізу психолого-педагогічної літератури, стану 

професійної підготовки майбутніх учителів, а також особливостей 

розробленої методики. 

Теоретико-методичні засади визначаємо як сукупність основних 

положень та підходів, технології проведення та методичне забезпечення 

процесу формування професійної компетентності майбутніх учителів-

філологів.  

Більшість дослідників вважають, що перехід до компетентністного 

підходу забезпечить можливості випускникам вищого навчального закладу 

відповідати новим запитам ринку, мати відповідний потенціал для 

практичного вирішення життєвих проблем, пошуку свого «Я» у професії, у 

соціальній структурі [3, с. 47].  

Варто підкреслити, що сьогодні компетентнісному підходу в освіті 

приділяють належну увагу, оскільки про компетентності педагогічна 

громадськість заговорила у зв’язку з модернізацією освіти, а результати 

професійної підготовки фахівців оцінюються через сукупність певних 

компетенцій, які формуються, актуалізуються й активізуються в діяльності.  

Важливо констатувати, що компетентнісний підхід не є новою 

категорією у сфері освіти. І. А.  Зимня відзначає, що «засновником 

компетентнісного підходу був Аристотель, який вивчав можливості стану 

людини, що позначається грецьким «atere», – «сила, яка розвивалася й 
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удосконалювалася до такої міри, що ставала характерною рисою 

особистості» [ 9, с. 14 ]. 

Методологічна основа процесу формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філологів є складною багаторівневою 

системою як єдиного цілого, що складається з елементів, між якими існують 

логічні зв’язки. і зміна будь-чого призводить до зміни системи. На нашу 

думку, така система будується на змістовно-функціональній концепції 

методологічного аналізу наукового знання. Все більше зближуються погляди 

різних авторів на проблему сутності методології педагогіки освітніх 

вимірювань, як вчення про структуру, логічну організацію, методи і засоби 

теорії і практики педагогічної діяльності. Методологія сучасної філологічної 

науки не може бути механічно перенесена у навчальний процес, а потребує 

педагогічно ефективної видозміни, яка має рівні вимірювань і оцінки. Тому 

методологія процесу формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів-філологів зазнає подвійної модифікації, як з боку методології 

педагогіки, так і філологічної науки (Див. Додаток А). 

Таким чином, у процесі формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів-філологів дидактика має запропонувати таку модель 

процесу засвоєння знань, яка б одночасно відображала і хід формування 

знань (розуму), і хід мислення. Погляди окремих науковців на проблеми 

засвоєння знань і формування мислення трактуються як дві різні задачі, 

тобто кожна з них вирішується незалежно одна від одної і різними засобами 

й методами. 

Компетентнісний підхід, у нашому розумінні, повинен забезпечити 

перетворення суб’єкта учіння на суб’єкт практичної діяльності для 

цілеспрямованого перетворення дійсності. Йдеться про перетворення у двох 

формах: суб’єкт-об’єктній (професійна компетентність), і суб’єкт-суб’єктній 

(комунікативна компетентність). 

Важливо зазначити, що практика (як доцільна діяльність) виступає 

цілісною системою дій. До її структурних компонентів належать: потреби, 
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мета, мотиви, предмет, на який спрямована діяльність, засоби, за допомогою 

яких досягається мета, і результат діяльності. Ці компоненти можуть 

перетворюватися один в одного, в чому й полягає динамічність практики. 

Характерною особливістю практичної діяльності є її предметність. Розвиток 

предметного змісту забезпечує появу в особистості відображення дійсності у 

вигляді образів. 

На рівні компетентнісного підходу вузьке розуміння єдності знань і 

практики для їх застосування у розв’язанні прикладних завдань має 

замінитися на реалізацію ідеї, згідно з якою кінцевою метою пізнання є 

практичне перетворення дійсності для задоволення матеріальних і духовних 

потреб людини і суспільства. 

Особистісно-орієнтований підхід повністю асимілюється з 

компетентнісним. Практична реалізація цього принципу означає побудову 

такої моделі освітнього простору, яка б замість «підгонки» дітей до певних 

стандартів, відкривала їм можливість рухатися за індивідуальними освітніми 

траєкторіями. 

Цей підхід має виховне значення: по-перше, одиницею особистісного 

розвитку суб’єкта вважається його вчинок, що мотивується певною 

морально-духовною цінністю. Тому лише за цієї умови можна стверджувати 

про духовно-практичне освоєння суб’єктом світу, про його морально-

духовну практику відносно навколишньої дійсності; по-друге, забезпечує 

морально-духовний розвиток суб’єкта, а не його пристосування до умов 

навколишнього середовища. 

Розвиток національної системи освіти тісно пoв’язaний із 

пeрcпeктивoю впрoвaджeння кoмпeтeнтнiснoгo пiдхoду у нaвчaльнo-

вихoвний прoцec. Численні теоретичні розвідки засвідчують можливість 

формування уявлень про компетентнісний підхід та кoмпeтeнтнicть як 

зaгaльну здaтнicть тa iнтeгрoвaний рeзультaт нaвчaння. «Процес переведення 

цих уявлень у практичну площину зумовлює необхідність адекватного 
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управлінського супроводу впровадження компетентнісного підходу» [20, 

с. 18].  

Сучасний розвиток інформаційного суспільства висуває нoві вимoги дo 

квалiфікації тa якoсті підгoтовки майбутнiх фaхівців. Головним завданням 

освітньої системи є не тільки навчання особистості, а й її становлення, 

формування, розвиток та саморозвиток. Як зазначає К. Б. Віаніс-Трофименко, 

«е є докорінною необхідністю, адже внаслідок технократичного перевороту 

загострилося питання професійної некомпетентності» [6, с. 54-57].  

Стає очевидним, що професійна компетентність майбутніх вчителів-

філологів залежить від ступеня їх компетентності. Компетентною вважається 

людина, яка «має достатні знання у відповідній галузі, обізнана, тямуща, 

кваліфікована; яка має певні повноваження, повноправна, повновладна» [5, 

с. 445]. У зв’язкy з цим дoцiльнo обґрунтувати ключове поняття «фoрмування 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнiх yчитeлiв української мови і 

летератури», уточнити і конкретизувати сутність дотичних понять. 

Компетентний – це той, хто «має достатні знання в якій-небудь галузі, з 

чим-небудь добре обізнаний, тямучий, ґрунтується на знанні, 

кваліфікований» [26, с. 250].  

Словник іншомовних слів розкриває поняття «компетентний» як такий, 

що володіє компетенцією – колом повноважень певної галузі, особи або 

колом справ: «competent» (франц.) – компетентний, правомірний; 

«competens» (лат.) – відповідний, здібний; «competence» (англ.) – здібність 

(компетенція) [27, с. 295]. Компетентність учителя української мови та 

літератури В. В. Сидоренко визначає як особистісну якість суб’єкта, ступінь 

сформованості знань, умінь, філологічних і педагогічних здібностей, 

необхідних для якісного, кваліфікованого проведення проектно-

конструкторської (планувальної), аналітико-прогностичної, процесуальної 

діяльності на технологічному (інноваційному) рівні, забезпечення ціннісно-

орієнтованого простору як для власного сталого саморозвитку і 
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самовдосконалення, так і учня з проекцією на одержання гарантованих 

досягнень [21, с. 73]. 

І як зазначає І. В. Родигіна « розуміння філософської єдності цих 

понять зумовлює адекватне розв’язання цієї проблеми. Адже можна в цілому 

виділити професійну компетентність людини, а можна виокремити конкретні 

складові, які найбільшою мірою її визначають» [19, с.23]. 

О. А. Бодальов вважає, що компетентність – це «специфічна здібність, 

яка дозволяє ефективно вирішувати типові проблеми і завдання, що 

виникають у реальних ситуаціях повсякденного життя. Це вміння вирішувати 

окреслене коло завдань у професійних видах діяльності» [4].  

Б. С. Гершунський тлумачить професійну компетентність як рівень 

освіченості фахівця, що формується, головним чином, рівнем власне 

професійної освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, її 

прагненням до безперервної самоосвіти й самовдосконалення, творчого 

ставлення до справи» [7, с. 192]. 

Визначення Б. С. Гершунського допомагає проникнути в сутність 

поняття професійної компетентності вчителя, що становить собою 

підсумковий, результативний рівень його підготовленості та володіння 

професією, який виявляється в досвіді, вмінні здійснювати педагогічну 

діяльність, глибоких знаннях предмета, ерудиції, що найбільше цінують учні. 

Таким чином, професійна компетентність – це базова характеристика 

діяльності фахівця, що включає як змістовий (знання), так і процесуальний 

(уміння) компонент, і характеризується такими ознаками: мобільністю знань, 

гнучкістю методів професійної діяльності і критичністю мислення. 

Отже, компетентність – комплекс професійних знань, предметних 

навичок, умінь зі спеціальності, мотивація професійно діяти, досвід, способи 

мислення, цінності, ставлення, спрямовані не тільки на реалізацію 

поставленої мети, але й на власну її постановку та вирішення висунутих 

завдань у сфері професійної діяльності, вміння її планувати та 

удосконалювати. 
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Врахувавши думки науковців, «формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів української мови і літератури» розуміємо 

як складний процес, під час якого набувають компетенцій, що включають 

отримані знання, набуті уміння, навички, досвід, способи мислення, цінності, 

інтереси, прагнення, спроможність відповідати за використання прийнятих 

рішень під час професійної діяльності, що проявляється у здатності фахівця 

професійно діяти згідно з визначеними державою освітніми стандартами, 

виявляти особистісний педагогічний імідж і демонструвати фундаментальну, 

психолого-педагогічну, методичну, інформаційно-комунікаційну, практичну 

та соціально-гуманітарну підготовку. 

Отже, становлення професійної компетентності вчителів української 

мови і літератури триває впродовж життя, її основа закладається у 

студентські роки під час навчання у вищому навчальному закладі, проте її 

подальший рівень може зростати лише у процесі педагогічної діяльності із 

застосуванням інноваційних технологій. 

1.2. Особливості формування професійної компетентності 

майбутніх учителів-філологів 

Характеризуючи специфіку формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів-філологів, важливо встановити підходи, які визначали б 

стратегію їх навчання. Культурологічний підхід забезпечує вивчення 

національних реалій, найважливіших історичних подій, знайомство з 

видатними діячами літератури та інших видів мистецтва, їх творами, 

представниками науки й техніки, а також проявляється у закладанні основ 

національного світобачення, національної мовної картини світу, навичок і 

вмінь, пов’язаних зі стандартними ситуаціями спілкування.           

Культурологічний підхід націлює на розгляд процесу формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя як підсистеми культури, 

механізму культурогенезу. Результатом взаємодії культури і процесу набуття 

професійної компетентності стає поява нового типу суб’єкта культури, 

особистості, здатної не тільки ефективно діяти у межах існуючої культурної 
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реальності, а й створювати культурні програми для майбутнього; має 

автономну рефлективну свідомість, здатність до самоорганізації; 

домінуючими цінностями вважає свободу і вибір; сприймає культурну 

конвергенцію та діалог культур [18, с. 24]. 

Сьогодні українська мова повною мірою виконує свої функції як засобу 

спілкування, засобу взаєморозуміння, впливу і взаємодії людей між собою, як 

засобу прилучення до національної культури і як важливого засобу розвитку 

інтелектуальних здібностей людей, їх логіко-аналітичного мислення через 

операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, різних видів пам’яті 

(оперативної, смислової, мимовільної, довільної) для формування 

мовленнєвої компетенції й мови (зовнішньої, внутрішньої, усної, письмової, 

афективної, монологічної, діалогічної) з метою оволодіння мовною 

компетенцією. 

Культурологічна спрямованість предмета «українська мова» сприяє 

інтеграції особистості в систему світової та національної культури, сприяє 

взаєморозумінню і співпраці між людьми, дозволяє студентам реалізувати 

право на вільний та усвідомлений вибір поглядів і переконань. 

Формування професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів 

і включення цінностей, традицій культури у змістовий компонент 

філологічних та методичних дисциплін актуалізують аксіологічний аспект 

освітнього процесу.  

З цієї закономірності випливають спеціальні принципи навчання і 

відбору змісту дисциплін філологічного циклу та методики навчання 

української мови для ефективного формування професійної компетентності 

студентів-філологів. Сформулюємо ці принципи (гуманізму, системності, 

науковості та діалогічності) й розкриємо їх сутність (Див. Додаток Б). 

Дотримання названих принципів в організації навчання мови 

убезпечить від конфліктності в спілкуванні, сприятиме вибору ефективних 

для конкретної ситуації мовленнєвих жанрів, мовних засобів, здатних 

виразити комунікативний намір студента. 
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Спостереження за навчально-виховним процесом у вищому 

навчальному закладі, бесіди зі студентами, вчителями, викладачами, 

анкетування, аналіз усних і письмових робіт студентів, рефлексивний аналіз 

продуктів професійно-орієнтованої, навчальної та науково-дослідницької 

діяльності студентів – майбутніх учителів мови і літератури, метод 

самооцінки та експертних оцінок, вивчення й узагальнення передового 

педагогічного досвіду роботи вчителів-філологів з метою вивчення стану 

досліджуваної проблеми у практиці складають групу емпіричних методів. 

Спостереження за студентами, їх навчальними та науковими досягненнями 

дозволяє з’ясувати особливості їх мовлення (усного і писемного), визначити 

рівень їх теоретичних знань і практичних умінь. Методику дослідження 

збагачує вивчення педагогічного досвіду роботи кращих вчителів української 

мови та літератури. 

До практичних методів належить педагогічний експеримент, на основі 

якого перевіряється ефективність пропонованої методики. Він буває 

констатувальним, пошуковим, формувальним, порівняльним. 

Мета констатувального експерименту – виявити проблеми, знайти 

вихідні позиції, орієнтуватися на нововведення, які будуть ретельно 

опрацьовуватися і вводитися пізніше. Отримавши результати 

констатувального експерименту, проводиться пошуковий експеримент, під 

час якого здійснюється пошук і розробка експериментальної методики, яка і 

перевіряється у процесі формувального експерименту. Для порівняння 

отриманих цифрових даних дослідження здійснюється порівняльний 

експеримент, який дозволяє визначити порівняльну ефективність різних 

методик. Нерідко він набуває форми зрізу у вигляді контрольних робіт, 

тестів, творів, доповідей тощо. «Зрізи» дають матеріал для аналізу, 

статистичної обробки, узагальнення у вигляді таблиць, схем, діаграм. У 

процесі опрацювання зрізових матеріалів користуються єдиними критеріями, 

які складають на початковому етапі констатувального експерименту, 
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відображають завдання нової методики, а отже, всієї експериментальної 

роботи [32, c.243]. 

Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі пов’язана з 

використанням таких педагогічних засобів, які своєчасно забезпечували б в 

освітньому процесі створення відповідних ситуацій, де відбувався б синтез 

набутих навчальних знань і умінь та способів практичної діяльності. Мова 

йде про використання особливостей професійно-пізнавальної діяльності 

студентів, які сприятимуть зростанню рівня досвідченості, забезпечуючи 

трансформацію професійно-навчальної діяльності у власне професійну. Це, у 

першу чергу, пов’язано із набуттям індивідуального досвіду як єдності 

пізнавального досвіду і досвіду перетворення. 

Набуття досвіду вимагає контролю не тільки індивідуально 

виконуваною професійно-навчальною діяльністю студента, а й видами 

сукупної професійно-навчальної діяльності, тобто взаємодією в системі 

«педагог-студент». Участь у спільній колективній праці поліпшує 

професійно-навчальну діяльність і підвищує мотивацію суб’єктів пізнання, в 

результаті чого виникають реальні умови для формування ключових 

компетентностей майбутніх вчителів у контексті реалізації компетентнісного 

підходу. 

Аналіз методології дослідження проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів показав, що методологічні 

засади поєднують різні наукові підходи – системний, компетентнісний,       

особистісно-орієнтований, культурологічний, діяльнісний, 

лінгвокраїнознавчий, лінгвістичний, комунікативний – та принципи: 

діяльності, розвивального навчання, генетичного сходження у відображенні 

дійсності, фундаментальності, соціокультуродоцільності, ціннісного 

ставлення до української мови, міжпредметної інтеграції, професійної 

спрямованості, практикоорієнтованості, науковості, діалогічності, лідерства, 

оптимізації процесу формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів. 
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Розділ ІІ. Методика формування професійної компетентності 

майбутніх учителів-філологів 

2.1. Сучасні інтерактивні технології навчання у методичній науці та 

практиці 

         Система освіти України перебуває в стані модернізації, яка обумовлена 

загальними тенденціями світового розвитку насамперед переходом до 

інформаційного суспільства. Для успішного вирішення освітніх завдань, 

педагог повинен по-новому осмислити свою професійну діяльність, бути і 

вчителем, і викладачем, і вихователем, і науковим співробітником, який 

займається проблемами педагогіки як науки. Як зазначає В. Н.  Аниськін, 

«Інтеграція та обов’язкове поєднання знаннєвого (включаючи соціальний) і 

технологічного (включаючи предметно-практичний) компонентів у 

педагогічних системах є основою для їх застосування в умовах сучасної 

особистісної, компетентнісно орієнтованої освітньої парадигми» [1, с. 558]. 

Нинішній стан суспільства й освіти вимагає від учителя-філолога 

постійного пошуку способів удосконалення навчально-виховного процесу і 

передбачає наступність між допрофільним і профільним етапами навчання. 

Перший етап визначає становлення профільних намірів учнів, формування 

готовності школяра в умовах профілізації старшої школи до оволодіння 

комунікативною, інтелектуальною, креативною компетентностями (з мови) 

та інтелектуальною, особистісною, комунікативною, рефлексивною, 

діяльнісною, креативною, емоційною (з літератури), що здійснюється 

шляхом введення курсів за вибором, поглибленого вивчення предметів на 

диференційованій основі  зокрема предметно орієнтованих і Міжпредметних 

факультативних курсів тощо. Наступний етап визначає наукове забезпечення 

виконання завдань дослідницького і творчого характеру, створення 

оптимальних умов для загальнокультурного, морального, естетичного 

розвитку особистості, самостійної творчої діяльності учнів, розвиток умінь 

здійснювати такі мисленнєві операції, як аналіз, порівняння, зіставлення та 
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ін. Окреслені перспективні завдання спроможні реалізувати знаючий, 

обізнаний, творчий фахівець, отже, компетентний. 

Для інтерактивної апагогічної взаємодії характерні: висока ступінь 

інтенсивності спілкування учасників комунікації, цілеспрямована рефлексія, 

обмін діяльністю провідними ознаками, інструментами якої є полілог, діалог, 

мисленнєва діяльність, смислобудова, свобода вибору, позитивність і 

оптимістичність оцінювання.  

Ключовим поняттям, яке окреслює сенс цієї технології, виступає 

«взаємодія», що розуміється як безпосередня міжособистісна комуні кація, 

найважливішою особливістю якої вважається здатність людини «переймати 

роль іншого», уявляти, як його сприймає партнер або група, і відповідно 

інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії (Див. Додаток В). 

Інтерактивна педагогічна технологія передбачає реалізацію активних 

методів («робота в парах», «карусель»,  робота в малих групах,  «акваріум», 

«мозковий штурм», «дерево рішень»), та вдосконалення моделей поведінки 

учасників педагогічного процесу (Див. Додаток Г). 

 Провідною функцією в педагогічній взаємодії активні методи можна 

класифікувати на методи: 

 створенні сприятливої атмосфери, організації комунікації; 

 організації обміну діяльностями; 

 організації рефлексивної діяльності; 

Багато вчених, доводять що використання технології (інтерактивного 

навчання) створює формування студентів певних якостей, а саме: 

 розвиток особистісної рефлексії; 

 становлення активної суб’єктної позиції у навчальній діяльності; 

 розвиток навичок спілкування; 

 прийняття моральності норм і правил спільної діяльності; 

 підвищення пізнавальної активності усієї групи; 

 формування групи як певної спільноти; 
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 розвиток навичок аналізу і самоаналізу в процесі групової 

рефлексії. 

У викладача формується: 

 нестандартне ставлення до організації освітнього процесу; 

 мотиваційна готовність до міжособистісної взаємодії не тільки в 

навчальних, а й інших ситуаціях. 

Технологією колективного обговорення, яка широко використовується 

для прийняття рішень, є «мозковий штурм», що спонукає студентів виявляти 

уяву, творчість, сприяє вільному висловлювання власних думок. 

До фронтальних технологій відносять: метод «навчаючи – вчуся» 

(«кожен навчає кожного»), «броунівський рух», «ажурна пижа», «кейс-

метод», «дерево рішень». 

У системі формування професійної компетентності майбутніх вчителів-

філологів, факультету української філології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини,  переглянуто традиційний 

арсенал педагогічних засобів навчання, і цілком логічно, що перевага 

надається суб’єктній активності словесника. У такій ситуації мають 

переважати практико-зорієнтовані заняття, які ґрунтуються на активних 

технологіях. Зокрема, це інтерактивні, актуалізовані лекції, практичні і 

семінарські заняття, круглі столи, тематичні дискусії, акмеологічні 

практикуми, аналіз ситуацій або кейс-метод, тренінги (сенситивний, 

акмеологічний, аутопсихологічний, комунікативний, корпоративний, 

лідерства, культури мовлення, креативних якостей. 

Організація й управління процесом упровадження компетентнісно 

спрямованого навчання на основі інтерактивних технологій (технологія 

поступового впровадження компетентнісно спрямованого навчання) 

здійснюється планомірно та поетапно, а саме: розробка стратегії, планування, 

оперативне управління, контроль, аналіз і корегування результатів. Розробка 

стратегії передбачає укладання навчального плану, програм авторських 

курсів, експертизу авторських програм елективних курсів, соціально-
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психологічний супровід, психодіагностичні дослідження умов для 

впровадження компетентнісного підходу в освітню діяльність закладу, 

SWOT-аналіз (Див. Додаток Д). 

Введення технології компетентнісно орієнтованого навчання доводить 

її переваги над традиційним навчально-виховним процесом, що проявляється 

у контексті навчання і спрямовується на формування цінностей, етики, 

цілісності, постійне вдосконалення (традиційно – на особистісну 

зацікавленість у вивченні дисципліни); в освітній меті – формування 

компетентності та професійного зростання особистості (традиційно – 

отримання знань, умінь, навичок); у навчальній взаємодії – співпраця, 

співтворчість (традиційно – об’єкт-суб’єктна взаємодія); в управлінні 

навчально-виховним процесом – толерантність, плюралізм (традиційно -– 

підлеглість, субординація); у проектуванні навчально-виховним процесом – 

професійне самовдосконалення, необхідні знання для самореалізації 

особистості (традиційно – отримання вищої освіти); у мотивації – досягнення 

успіху (традиційно – застереження від невдачі). 

Особливістю мультимедійних технологій є інтерактивність. 

Інформаційні технології активно залучають студентів до забезпечення та 

поглиблення знань, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню матеріалу, 

дозволяють перейти від пасивного засвоєння до дієвого, оскільки студенти 

отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати 

інформацію. Поєднання відео-, аудіо- і текстового матеріалу сприяє творчому 

осмисленню змісту лекції та підвищує мотивацію навчання. Слід 

враховувати також і психологічний фактор: у роботі з мультимедійними 

матеріалами інформація представляється не статичною неозвученою 

картинкою, а динамічними відео- і звукорядом, що значно підвищує 

ефективність опанування матеріалу (Див. Додаток Є). 

Спеціалізоване програмне забезпечення, що уможливлює збір і обробку 

даних, презентацію результатів і підготовку лекцій, звітів з використанням 

мультимедійних засобів, інтерактивна дошка необхідні в процесі роботи 
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будь-якого мовця, зокрема й учителя-філолога. Систематизація названої 

інформаційної діяльності призвела до узагальнення її видів: збір інформації – 

діяльність, спрямована на структурування інформації з різних джерел у єдину 

систему; передача інформації – діяльність, у результаті якої інформація 

переміщується у просторі між учасниками педагогічного дискурсу; обробка 

інформації – діяльність, у результаті якої інформація перетворюється з однієї 

форми в іншу; збереження інформації – діяльність, яка забезпечує 

переміщення інформації в часі. 

Підготовка майбутніх учителів-філологів у цьому напрямі передбачає 

опанування експертно-аналітичною діяльністю з оцінки й оволодіння 

програмними засобами навчального забезпечення на базі найсучасніших 

інформаційних технологій – мультимедіа, використання комп’ютерних 

мереж. Особливістю мультимедійних технологій є інтерактивність. 

Інформаційні технології активно залучають студентів до забезпечення та 

поглиблення знань, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню матеріалу, 

дозволяють перейти від пасивного засвоєння до дієвого, оскільки студенти 

отримують можливість самостійно моделювати явища і процеси, сприймати 

інформацію. Поєднання відео-, аудіо- і текстового матеріалу сприяє творчому 

осмисленню змісту лекції та підвищує мотивацію навчання. Слід 

враховувати також і психологічний фактор: у роботі з мультимедійними 

матеріалами інформація представляється не статичною неозвученою 

картинкою, а динамічними відео- і звукорядом, що значно підвищує 

ефективність опанування матеріалу [15, c.46-49]. 

Розвиток технологій обробки інформації призвів до появи засобів 

візуальної розробки мультимедіа-програм, доступних непрофесіоналам. 

З’явилася можливість суміщення, з одного боку, доступних через глобальні 

мережі програмних продуктів, створених професіоналами, таких, що 

реалізують найсучасніші досягнення в галузі інформаційних технологій і 

методики викладання, та, з другого боку, створених самим учителем-
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словесником за допомогою візуальних прийомів програмних засобів, що 

відтворюють авторську методику. 

Сучасні інформаційні технології дають можливість майбутньому 

вчителю в процесі роботи з власним лінгводидактичним архівом: 

− застосовувати у навчальному процесі сучасні апаратні засоби 

введення інформації – сканери, цифрові камери, графічні планшети, пристрої 

для підготовки текстової, графічної, звукової та відеоінформації; 

− послуговуватися інформаційно-пошуковими системами, банками 

даних, розподіленими ресурсами Інтернету для добору навчально-методичної 

інформації; 

− використовувати бази даних для зберігання структурованої 

інформації та електронні документи з гіперзв’язками з метою зберігання 

інформації вільної структури та складності в ієрархії; 

− залучати засоби ІКТ на базі технології мультимедіа для візуалізації 

об’єктів, процесів та явищ, що вивчаються; 

− розробляти мультимедійні програмні засоби начального призначення 

за допомогою інструментальних систем; 

− використовувати розподілену обробку навчально-методичної 

інформації в локальних і глобальних інформаційних мережах; 

− здійснювати безпосередню інформаційну взаємодію між учасниками 

навчального процесу з використанням електронної пошти, телеконференцій. 

До такої діяльності майбутні вчителі-філологи готуються в процесі 

виконання завдань до практичних занять та під час проходження педагогічної 

практики. Їм часто пропонують дібрати певний навчальний матеріал, 

використовуючи Інтернет, укласти електронний термінологічний словник, 

підготувати презентацію певної теми, розробити схеми, моделі навчальних 

тем, спроектувати комунікативні ситуації тощо. 

Отже, ефективна підготовка майбутніх учителів-філологів до створення 

власного лінгводидактичного архіву залежить від знань про сучасні способи 

відбору, передачі, обробки й збереження інформації та вироблених умінь 
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користуватися засобами архівування. Такі засоби класифікуються за видами 

інформаційної діяльності, зокрема: засоби збору, передачі, обробки та 

збереження інформації.  

2.2. Технологія вдосконалення мовленнєво-методичної підготовки 

майбутніх учителів-філологів 

Важливим компонентом професійної діяльності сучасних вчителів-

філологів залишається технологія вдосконалення їх мовленнєво-методичної 

підготовки. Ключовим поняттям цієї технології є культура фахового 

мовлення, під якою слід розуміти досконале володіння літературною мовою, 

її нормами, уміння правильно, точно й виразно передавати думки засобами 

мови. У зв’язку з особливостями педагогічної професії учителя-словесника 

він є носієм елітарної мовленнєвої культури, взірцевої для учнів, які 

наслідують педагога у власній самостійній мовленнєвотворчій діяльності. 

Звідси випливає професійно орієнтоване ставлення вчителя до всього, що 

пов’язане з мовленням, комунікацією; необхідність знаходитися в стані 

постійної комунікативної готовності, ефективно використовувати 

накопичений мовний матеріал. Учитель-філолог протягом своєї педагогічної 

діяльності спочатку формує, а потім систематично поповнює, замінює 

матеріали власного лінгводидактичного фонду. Традиційно вчителі збирали 

вирізки з газет і журналів, виписки з прочитаної літератури, прислів’я, 

приказки, крилаті вислови, цитати, записували питання учнів, цікаві 

висловлювання, приклади комунікативних девіацій (невдач). З цього й 

складався власний лінгводидактичний архів учителя-словесника. 

Впровадження нових інформаційних технологій не могло не вплинути 

на різні аспекти педагогічної роботи філологів, зокрема й на проблеми, 

пов’язані з методичною, мовленнєвою (дискурсною) підготовкою вчителів 

(Див. Додаток Ж ). 

Аудіовізуальні технічні засоби посідають одне з перших місць серед 

технічних засобів навчання, адже тільки вони поєднують у собі мовний та 
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позамовний елементи. Таке поєднання забезпечує ефективність дискурсу, 

реалізацію поставлених комунікативних завдань перед учителем та учнем.  

Звернемося до важливого чинника ефективності навчального 

спілкування – підготовки професійно орієнтованого мовлення тих, хто 

набуває фахової компетентності вчителя-філолога. 

Комп’ютерні технології створення лінгводидактичного архіву мають 

універсальне застосування, можуть використовуватися під час роботи з 

власним лінгводидактичним архівом і забезпечують основні види 

інформаційної діяльності вчителів-філологів – збір, обробку, передачу, 

зберігання навчальної інформації. Укладання лінгводидактичного архіву 

передбачає знання типізації нових інформаційно-комунікативних технологій. 

(Див. Додаток З ). 

Викладачі-філологи факультету української філології Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини, які читають 

теоретичні філологічні курси, готують комп’ютерні презентації за 

допомогою програми PowerPoint. Мультимедійна презентація – це програма, 

яка може містити текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, 

звукове оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти та анімацію, 

тривимірну графіку. Основною відмінністю презентацій від інших способів 

представлення інформації є їх особлива насиченість змістом та 

інтерактивність, тобто здатність певним чином змінюватися і реагувати на дії 

користувача. 

Щоб перевірити рівень засвоєння студентами інформації 

застосовуються різні форми контролю, зокрема комп’ютерне тестування з 

використанням «клікер» (ResponseCard Keypad). Таке тестування дозволяє: 

 суттєво збільшити обсяг контрольованого матеріалу; 

 економити час як студента, так і викладача (студент не робить 

ніяких записів, а викладач не витрачає часу на перевірку, 

комп’ютер автоматично виставляє оцінку); 

 індивідуалізувати роботу кожного студента; 
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 об’єктивно оцінити успішність студентів. 

Тестові завдання дозволяють перевірити рівень засвоєння теоретичного 

матеріалу та виконання практичних завдань.  

Контроль знань за допомогою комп’ютерного тестування помітно 

підвищує об’єктивність, детальність і точність оцінювання результатів 

процесу навчання. Результати підсумкового тестування зберігаються в 

комп’ютері і можуть використовуватися для порівняння та аналізу основних 

помилок студентів. І. В.  Роберт пропонує класифікацію нових інформаційно-

комунікативних технологій за способом використання в діяльності вчителя-

словесника: засіб навчання, що удосконалює процес викладання; інструмент 

пізнання навколишньої дійсності й самопізнання; засіб розвитку особистості 

учня; засіб інформаційно-методичного забезпечення й керування навчально-

виховним процесом; засоби комунікацій; засіб автоматизації процесів 

обробки результатів експерименту та управління; засіб автоматизації 

процесів контролю, корекції, результатів навчальної діяльності, тестування і 

психодіагностики; засіб організації інтелектуального дозвілля [18, с.32-35].  

Ця класифікація може лягти в основу розподілу лінгводидактичної 

інформації у власному архіві вчителя-філолога. 

Студенти мають ознайомитися із видами інформаційної діяльності 

вчителя-словесника (процесами відбору, збереження, переробки й управління 

лінгводидактичним архівом), зумовленими різними психічними процесами, 

функціональними механізмами психіки (спостереження, аналізу, 

узагальнення, особливостями мислення, пам’яті тощо). До загальних видів 

інформаційної діяльності людини відносять: пошук, представлення, 

передачу, обробку, перетворення, збереження, систематизацію, класифікацію 

та використання інформації.  

Одна з перспективних технологій активізації навчального процесу та 

творчого розвитку студентів, що суттєво впливає на формування професійної 

компетентності, – портфель індивідуальних досягнень (портфоліо). 

Навчальним портфоліо є індивідуальна персонально підібрана сукупність 
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різнопланових матеріалів, що, з одного боку, представляють освітні 

результати у «продуктивному» вигляді, а з другого, – вміщують інформацію 

про індивідуальну освітню траєкторію майбутнього філолога.  

Відомий науковець І. Є.  Фільо зазначає, що науковці по-різному 

підходять до розуміння е-портфоліо. Він вказує на такі характерні 

особливості:  

1) навчальне е-портфоліо – це можливість показати все, на що здатний 

студент, продемонструвати його найбільш сильні сторони, максимально 

розкрити творчий потенціал;  

2) е-портфоліо дозволяє студенту розвивати навички аналізу діяльності, 

самоорганізації, самоконтролю, самооцінки, самокритики, а також рефлексії 

освітньої діяльності;  

3) створення е-портфоліо спрямовує студента до самопізнання та 

розуміння динаміки своїх результатів й досягнень [36, с. 355]; 

4) е-портфоліо функціонує як засіб моніторингу й оцінювання 

професійних здобутків студентів філологічних спеціальностей, за 

визначенням І. Є. Фільо, «модульне, семестрове, річне» [36, с. 358], а також 

як демонстрація професійних навичок перед потенційними працедавцями – 

«електронний сертифікат кар’єри» [36, с. 353-359]; 

5) застосування е-портфоліо як освітньої технології у процесі 

підготовки майбутнього педагога дозволяє створити умови для розвитку 

необхідних якостей фахівця нової формації, слугує майбутньому педагогу 

інструментом його професійної самореалізації.  

Встановлено рівні володіння майбутніми вчителями-філологами ІКТ-

компетенціями (Див. Додаток И).  

Зосередимо нашу увагу на інформаційно-комунікаційній компетенції, 

оволодіння якою означає:  

- здатність майбутнього вчителя-філолога використовувати 

інформаційно  комунікаційні технології у викладанні навчального предмета й 

створювати для забезпечення навчально-виховного процесу таблиці, 
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діаграми, малюнки, презентації, тестові завдання, текстові документи Маючи 

сформовану ІКТ-компетенцію і професійний досвід, учитель набуває 

можливості розробляти власні електронні продукти, адже саме вони 

відображають його бачення  щодо викладання предмета, зокрема української 

мови та літератури, з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій;  

- допомогу майбутнім учителям у здійсненні аналізу досягнення учнів 

у процесі навчання, особливо, враховуючи те, що за останні роки змінився 

вектор навчального процесу, зокрема, відбулося насичення тестовими 

завданнями. З огляду на те, що випускники загальноосвітніх навчальних 

закладів проходять незалежне оцінювання, змінюється і сама система 

проведення оцінювання знань і вмінь учнів, а також ставлення до цього 

процесу. Вчителі повинні вміти здійснювати моніторинг результатів 

навчальної діяльності, проміжне діагностування, електронне тестування, 

прогнозування та працювати із електронними енциклопедіями, 

демонстраційними програмами, готовими навчальними програмними 

педагогічними засобами, електронними підручниками.  

Формування інформаційно-комунікаційної компетенції у майбутніх 

учителів-філолога відбувається за умов створення тренінгової системи 

навчання, забезпечення неперервної освіти впродовж усього життя, 

системного використання набутих навичок у педагогічній практиці, 

постійного підвищення рівня сформованості інформаційно-комунікаційної 

культури завдяки переходу від базового рівня володіння ІКТ-компетенціями 

до професійного.  

Виникає необхідність досягти належного рівня ІКТ-компетенції 

вчителів-словесників шляхом формування або вирівнювання мінімальних 

інваріантних навичок їх інформаційної діяльності, а саме: в учителів 

виробляються вміння використовувати комп’ютер й периферійні пристрої, 

прикладне обладнання, графічний інтерфейс, комунікаційні засоби 

(електронна пошта, Інтернет) на рівні користувача; вони стають обізнаними з 
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питань правових та етичних норм роботи з інформацією, санітарних норм і 

правил роботи з комп’ютером; набувають уявлень про інформаційні та 

освітні ресурси (електронні педагогічні періодичні видання, підручники, 

освітні портали тощо) й уміють ними скористатися; виробляють навички 

роботи з презентаційним обладнанням і засобами, а також отримують 

необхідну інформацію щодо особливостей організації уроків з 

використанням ІКТ [15, c.96].  

Розвиваючи інформаційно-комунікаційну компетенцію, майбутній 

учитель зможе застосувати набуті знання з ІКТ у навчально-виховному 

процесі: самостійно створювати мультимедійні презентаційні матеріали у 

програмі PowerPoint за допомогою майстра презентацій для комп’ютерної 

підтримки уроків; подавати у відповідному форматі навчальні матеріали з 

української мови та літератури, зокрема в процесі вивчення біографії 

письменника, здійснення аналізу художнього твору, засвоєння мовної теми, 

роботи з розвитку зв’язного мовлення тощо.  

Аналіз інтерактивних технологій засвідчив наявність декількох 

оптимальних варіантів щодо їх застосування:  

1. Інтерактивні технології доцільно використовувати автономно 

(замість традиційних методів), наприклад, відеолекція, залік чи екзамен, 

контрольована викладачем самостійна робота у вигляді тесту або ж 

контрольної роботи, що виконані на комп’ютері. 

2. Нові технології слід поєднувати з традиційними методами навчання. 

У цьому випадку більш доцільно застосовувати традиційні засоби навчання 

для викладання складних тем та об’ємних змістових блоків (модулів), що дає 

змогу реально зекономити час та мовленнєві зусилля викладача. 

3. Поєднувати апаратні, програмні і транспортні засоби, інформаційні 

ресурси, організаційно-методичне та правове забезпечення, зорієнтовані на 

задоволення потреб студентів і викладачів вузу в інформаційних послугах і 

сервісі підготовки фахівців; проведення наукових досліджень, організаційне 

управління та обслуговування інфраструктури вузу. 
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Формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів 

на основі впровадження інтерактивних технологій дозволило подати схему 

формування діяльнісно-технологічного компонента професійної 

компетентності студентів (Див. Додаток І). 

      Вищезазначене дозволяє виділити основні умови ефективності 

використання інтерактивних технологій: 1) створення сприятливих умов для 

розвитку творчого потенціалу суб’єктів освітнього процесу при 

оперативному інформаційному обміні; 2) надщільна інформаційна й 

технологічна насиченість середовища і водночас пріоритет особистості 

викладача, а не комп’ютера в ньому; 3) необхідність модернізації не тільки 

освітніх стандартів, навчальних програм та планів, а й реалізація потреб вузів 

у новому нормативному дидактичному і методичному забезпеченні, у першу 

чергу, системами планування та управління якістю освіти, сучасними 

медіатеками з наявністю в них необхідних предметних навчально-

електронних видань та інших електронних освітніх ресурсів. 

Проблема вибору й оптимізації засобів і технологій у формуванні 

професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів досить актуальна, 

що потребує використання в освітній практиці дидактичних властивостей та 

функцій сучасних перспективних інтерактивних технологій. 
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ВИСНОВКИ 

        У контексті здійснюваного дослідження педагогічні умови трактуються 

як сукупність заходів педагогічного процесу, які, з одного боку, 

забезпечують досягнення студентами необхідного рівня сформованості 

професійної компетентності, а з другого, – сприяють підвищенню 

ефективності цього процесу. До таких умов відносимо: організацію у вищих 

навчальних закладах компетентнісно спрямованого навчання; вироблення у 

студентів лінгводидактичних і мовленнєво-поведінкової стратегії майбутньої 

професійної діяльності; створення позитивної мотивації у студентів до 

формування особистісних та професійних якостей. 

       Під час наукового дослідження було розглянуто теоретичні основи 

дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

учителі-філологів; охарактеризовано особливості формування професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів; здійснено аналіз 

упровадження інтерактивних технологій навчання у формування професійної 

компетентності майбутніх учителів-філологів; розглянуто технологію 

вдосконалення мовленнєво-методичної підготовки майбутніх учителів-

філологів. 

Доведено, що ефективне формування професійної компетентності 

майбутніх учителів залежить від ефективних методів, прийомів та форм 

організації навчальної діяльності студентів. Проблема вибору й оптимізації 

засобів і технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх 

вчителів-філологів досить актуальна, що потребує використання в освітній 

практиці дидактичних властивостей та функцій сучасних перспективних 

інтерактивних технологій. 

Отже, аналіз результатів наукового дослідження дозволяє говорити про 

необхідність вдосконалення процесу впровадження інтерактивних технологій 

навчання у  формування професійної компетентності майбутніх учителів-

філологів.  

 



31 

                               СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аниськин В. Н. Профессиональная компетентность и 

профессиональная компетенция преподавателя вуза: проблема 

разграничиния понятий / В. Н. Аниськин // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. – 2010. – Т. 1. № 3 (3). – С. 

558-563. 

2. Ардан Р. В. Комп’ютерний словник-мінімум української мови / 

Р. В. Ардан, Ф. С., Бацевич, З. В. Партико // Мовознавство. – 1996. – № 

4-5. – С. 34-40. 

3. Бібік Н. М. Компетентнісний  підхід : рефлексивний аналіз 

застосування / Н. М. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи : (Бібліотека з освітньої 

політики) : колективна монографія / [Бібік Н. М., Ващенко Л. С., 

Савченко О. Я. [та ін.] ; заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 

С. 45-50.  

4. Бодалев А. А. Психология новой эры: компетентность или 

беспомощность [Электронный ресурс] / А. А. Бодалев. – Режим 

доступа : http://psy.1september.ru/2001/47/45.htm. – Загл. с титул. экрана.  

5. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [авт.-уклад. 

Бусел В.]. – К. : Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с. 

6. Віаніс-Трофименко К. Б. Компетентний учитель – запорука реалізації 

компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу / К. Б. 

Віаніс-Трофименко // Управління школою. – 2006. – № 22-24. – С. 54-

57. 

7. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика: методология, теория, 

практика / Борис Семенович Гершунский. – К. : Высшая школа, 1996. – 

200 с. 

8. Закон «Про освіту» [Електронний ресурс].- Режим доступа: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

http://psy.1september.ru/2001/47/45.htm
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


32 

9. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

современного образование / И. А. Зимняя //Высшее образование 

сегодня. – 2003.- №5.- С.34-42. 

10. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: 

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.:Ленвіт, 

2000.-272 с. 

11. Куку С. Ю. Електронні портфоліо та веб-портфоліо / С. Ю. Куку // 

Наукові записки НаУКМА. – К., 2007. – Т. 73. Комп’ютерні науки. – С. 

23-26.  

12. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих 

навчальних закладах : колективна монографія / В. П. Андрущенко, 

Н. О. Дівінська, Б. І. Корольов [та ін.] ; за заг. ред.: В. П. Андрущенка, 

В. І. Лугового ; АПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна 

думка, 2008. – 254 с. - Бібліогр.: С. 244 -245. 

13. П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх 

застосування у вищій школі / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – 

Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с. 

14. Пєхота О. П. Освітні технології : навч.–метод. посіб. для студ. / Пєхота 

О. П., Кіктенко А. З., Любарська О. М. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с. 

15. Пометун І.О., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології 

навчання: Наук. Метод. Посібник / За ред. О.І. Пометун. – К.: 

А.С.К.,2004. – 192 с. 

16. Практикум з методики навчання українсько мови / Колектив авторів за 

редакцією М.І. Пентилюк: С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. 

Горошкіна, А. В. Нікітіна, І.В. Гайдаєнко , Т.Г. Окуневич, З.П. Бакум, 

Н.М. Дика.- К.: Ленвіт, 2003.- 302с. 

17. Реформа «Нова українська школа» [Електронний ресурс].- Режим 

доступа: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola


33 

18. Роберт И. В. Информационные технологии в науке и образовании : 

учеб-метод. пособие / И. В. Роберт, П. И. Самойленко – М. : ИИО РАО, 

1998. – 178 с. 

19. Родигіна І. В. Діяльнісний підхід до формування базових 

компетентностей учнів / І. В. Родигіна // Біологія і хімія в школі. – 

2005. – № 1. – С. 34-36  

20. Родигіна І. В. Реалізація компетентнісного підходу до навчання / 

І. В. Родигіна // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7. № 3-4. – С. 18-23. 

21. Сидоренко В. В. Модель професійної компетентності вчителя 

української мови і літератури в контексті впровадження 

компетентнісно зорієнтованого підходу / В. В. Сидоренко // Наукова 

скарбниця освіти Донеччини. – 2011. – № 1. – С. 72-77 

22. Симоненко Т. О.  Основні напрямки роботи над розвитком професійної 

комунікативної компетенції студентів філологічних факультетів / Т. 

Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 3. – С. 

43-47. 

23. Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до 

формування творчої особистості учня : автореф. дис. ... докт. пед. наук :  

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Сисоєва Світлана 

Олександрівна. – К., 1997. – 36 с. 

24. Ситник О. П. Професійна компетентність вчителя / О. П. Ситник // 

Управління школою. – 2006. – № 14. – С. 2-9. 

25. Сіткар Т. В. Використання новітніх інформаційних технологій для 

підвищення інформаційної компетентності майбутніх педагогів та 

використання їх у професійній діяльності / Т. В. Сіткар // Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції «Освітні вимірювання в 

інформаційному суспільстві» / МОН України, НПУ ім. М. П. 

Драгоманова ; гол. ред. В. П. Сергієнко. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2010. – С. 11-12. 



34 

26. Словник української мови : 11 т. / гол. ред. І. К. Білодід. – К. : Наукова 

думка, 1973. – Т. 4. (І-М). – 840 с. 

27. Современный словарь иностранных слов / под ред. Л. М. Комаровой. – 

СПб. : Дуэт, 1994. – 752 с. 

28. Степко М. Ф. Компетентнісний підхід до організації підготовки 

фахівців, його розуміння і проблеми використання у вищій школі 

України / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 

42-50. 

29. Степко М. Ф. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти : можливості та 

доцільність їх реалізації в Україні  / М. Ф.  Степко // Педагогічна і 

психологічна науки в Україні : в 5 т.  / НАПН України ; ред. рада : В. Г. 

Кремень (голова), В. М. Мадзігон, В. І. Луговий [та ін.] ; редкол.: Н. Г. 

Ничкало (відп. ред.), В. О. Радкевич, І. А. Зязюн [та ін.]. – К. : 

Педагогічна думка, 2012. – Т. 5. Професійна освіта і освіта дорослих. – 

С. 30-45. 

30. Стражнікова І. В. Професійна підготовка майбутніх учителів у 

контексті ідей К. Ушинського та педагогів західного регіону України 

[Електронний ресурс] / І. В. Стражнікова. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2010_79/Strazhnikov

a.pdf.– Загол. з титул. екрану. 

31. Сухарніков Ю. В. Сутнісні розбіжності діяльнісного й 

компетентнісного підходів до стандартизації освіти в Україні / Ю. В. 

Сухарніков // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 3. – С. 32-41. 

32. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів-філологів у вищих педагогічних навчальних 

закладах: монографія / Валентина Олександрівна Коваль. – Умань: ПП 

Жовтий О.О., 2013.- 459 с. 

33. Толков О. С. Розвиток методичної компетентності викладача вищої 

школи / О. С. Толков // Вісник Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Серія «Психологічні науки» / [редкол. 



35 

: Г. К. Радчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-

2006, 2012. – Вип. 4. – 212 с. 

34. Топольницька Г. М. До питання про професійну компетентність 

учителя / Г. М. Топольницька // Науковий вісник Південноукраїнського 

державного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. 

наук. праць. – 2000. – № 5-7. – С. 130-140. 

35. Учитель І. Б. Формування професійних компетенцій майбутнього 

педагога професійного навчання за допомогою е-портфоліо 

[Електронний ресурс] / І.Б. Учитель // Теорія і методика професійної 

освіти. – Режим доступу : htt://tmpe.gb7.ru/mag_2_2011.htm.- Загол. З 

титул. Екрану. 

36. Фільо І. Є. Технологія Е-портфоліо в професійній підготовці 

інженерних фахівців / І. Є. Фільо // Теорія та методика електронного 

навчання : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НметАУ , 

2011. – Вип. 11. – 409 с. 

37. Шуляр В. І. Зміст і структура конструкторсько-технологічної 

компетентності вчителя-філолога : стаття друга / В. І. Шуляр // 

Українська література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 6. – С. 8-

12. 

38. Шуляр В. І. Конструкторсько-технологічна компетентність учителя 

літератури та її сутність : стаття перша / В. І. Шуляр // Українська 

література в загальноосвітній школі. – 2004. – № 6. – С. 3-7. 

39. Шуляр В.І. Новий погляд на формування професійної компетенції 

вчителя – словесника : рецензія на монографію Семеног  Олени 

Миколаївни /  В.І. Шуляр // Українська література в загальноосвітній 

школі. – 2005. - №10. – С.56. 

 

 

 

 



36 

 

Додатки 

Додаток А. Педагогічна трансформація наукових засад дослідження  

у навчальний процес 

 

Технологія формування 

професійної 

компетентності  

майбутніх учителів-

філологів 

Методологія процесу формування 

професійної компетентності 

майбутніх учителів-філологів 

Методи пізнання, 

засоби досягнення 

мети 

Теорія 

Наукові підходи, 

принципи, ідеї, 

закономірності 

Практика 

Педагогічна 

діяльність, робота за 

фахом 

Способи відкриття 

нових знань і 

реалізація наукової 

програми 
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Додаток Б. 

Назва Сутність 

Принцип гуманізму виражається у поверненні до 

людини, розумінні її ролі і місця в 

будь-якому процесі, у тому числі 

у формуванні професійної 

компетентності тому, що студент 

– це насамперед людина, 

особистість, індивідуальність, 

прилучена до багатоманіття 

стосунків з природою, 

суспільством та іншими людьми, 

що дозволяє кожному студентові 

повною мірою реалізувати свої 

здібності, можливості й ініціативу 

(принцип особистісно 

орієнтованого виховання); сприяє 

переорієнтації навчального 

процесу на його особистість. 

Негуманно обмежувати ці 

стосунки виключно виробничими 

чи пізнавальними аспектами, 

бачити у студентові лише 

майбутнього вчителя.  

 

Принцип системності дозволяє визначити зміст 

навчання таким чином, щоб, не 

аналізуючи значної кількості 

накопичених наукових завдань, 

забезпечити формування 

основних положень і правил, що 

вивчаються; підготувати 

креативну особистість, яка 

володіє активними формами 

розумової діяльності на основі 

діалектичних зв’язків 

взаємообумовлених явищ. 

Принцип науковості означає, що рішення, які 

приймаються в процесі навчання, 

повинні базуватися на 

об’єктивних наукових фактах. Він 

сприяє створенню необхідних 

умов для навчання в 
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компетентнісно спрямованому 

руслі; гуманітаризації освітніх 

програм – співвідношення й 

сполучення навчальних предметів 

та інформації, застосування таких 

дидактичних підходів, методів і 

технологій навчання, що 

забезпечують пріоритет 

загальнолюдських цінностей, 

цілісність, послідовність, 

наступність і випереджальний 

характер навчання; використання 

інформаційних технологій у 

навчанні, управлінні, наукових 

дослідженнях (принцип 

інформатизації); впровадження в 

управлінську діяльність 

діагностико-проективного 

менеджменту навчально-

виховного процесу. 

 

Принцип діалогічності випливає з самої суті 

комунікативного акту, дозволяє 

природно організувати мовно-

мовленнєву діяльність студентів, 

забезпечити збереження й 

розвиток індивідуальної культури 

особистості, сприяти 

міжособистісній комунікації, 

взаємному обміну думками; 

спрямувати зміст, мовні 

особливості, композиційну 

структуру висловлювання 

відповідно до ситуації 

спілкування. 
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Додаток В. 

 

 

 

Додаток  Г. 
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Додаток  Д. 

 

 

Додаток  Є. 

 

 

 



41 
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Додаток Ж. 
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Додаток З. 

 

 

 

 

 

 

 



44 

Додаток  И. 

 

Рівні володіння майбутніми вчителями-філологами ІКТ-

компетенціями 

 

Рівні (назва) Опис 

базовий інваріант знань, умінь і 

досвіду, необхідний 

учителю для вирішення 

освітніх завдань 

засобами інформаційних 

технологій загального 

призначення; 

предметно 

орієнтований 

освоєння ІКТ і 

формування готовності 

до впровадження в 

освітню діяльність 

спеціалізованих 

технологій і ресурсів, 

розроблених відповідно 

до вимог, змісту й 

методики певного 

навчального предмета; 

педагогічний 

(психолого-

педагогічний, 

методичний, творчий) 

– розробка власних 

електронних засобів 

навчального 

призначення, 

використання засобів 

ІКТ для вирішення 

професійних завдань 
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професійної компетентності студентів на основі впровадження 

інтерактивних технологій  

 

 

Інформатизація 

Інноваційний 

розвиток 

Проективний 

менеджмент 

Постійне само-

вдосконалення 

Маркетинг  

освітніх послуг 

позааудиторна аудиторна 

Лекції 

Лабораторні 

роботи 

Семінари 

Дослідницька 

робота 

Виховна робота 

Самостійна 

робота 

Творчі звіти 

Експедиції 

Практики 

Педагогічні 

виставки 

компетентнісно 

зорієнтована 

Самоосвіта 

Саморозвиток 

Самовиховання 

Самоаналіз 

Співпраця 

особистісно-

зорієнтована 

Діяльнісно-технологічний  

компонент 

діяльність технологія 


