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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У сучасний період розвитку й 

реформування освіти в Україні з метою створення загальноєвропейської 

освітньої системи постає нагальна потреба перегляду змісту й форм 

організації освітнього процесу. Перетворення мають охоплювати насамперед 

галузь професійної підготовки майбутніх учителів, адже ця категорія 

педагогічних працівників є носієм і реалізатором інновацій та відповідних 

трансформацій освітньої системи. Від початку ХХІ століття стрижневим 

компонентом змін цього суспільного інституту стала компетентнісна 

парадигма розвитку. 

Понад десять років у нашій країні на державному рівні закладаються 

основи розвитку освіти на засадах компетентнісного підходу, основні 

положення якого відбито в Державній національній програмі ,,Освіта” 

(Україна ХХІ ст.), Законах України ,,Про освіту”, ,,Про загальну середню 

освіту”, ,,Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України 

у ХХІ столітті, ,,Національній стратегії розвитку освіти України на 2012 – 

2021 рр.”, Концепції розвитку освіти на період 2015 – 2025 рр., які і стали 

підґрунтям нашого дослідження. Питання запровадження компетентнісного 

підходу у вищій школі України сьогодні активно досліджують відомі науковці: 

Н. Бібік, В. Бондар, В. Галузинський, О. Глузман, М. Євтух, І. Єрмаков, 

О. Локшина, В. Луговий, О. Ляшенко, Н. Ничкало, О. Овчарук, С. Омельченко, 

В. Прошкін, О. Савченко, С. Сапожников, В. Стешенко, В. Стрельніков, 

С. Харченко та ін. Ці та інші вчені дотримуються загального розподілу 

компетентностей фахівця на ключові (загальні, базові) та предметні (галузеві, 

окремі для кожного навчального курсу), а також указують на все ще 

недостатню розробленість характеристики професійних компетентностей, 

структури, способів вимірювання тощо.  

Вагомим компонентом процесу фахової підготовки наразі виступає також 

оцінка сформованості та моніторинг якості професійної компетентності, бо 

компетентнісна парадигма освіти диктує нові підходи до підвищення якості 



 4 

підготовки спеціаліста для сучасної школи. Традиційні форми й методи 

контролю за нових умов не забезпечують повної й об’єктивної інформації 

про результативність навчального процесу, адже такий контроль не є 

систематичним і не охоплює всі чинники та умови навчання. Досліджуючи 

питання вимірювання компетентностей, В. Галузинський, М. Євтух, 

О. Ляшенко, Н. Ничкало, С. Омельченко, О. Овчарук, О. Савченко, 

О. Сухомлинська та ін. зазначають, що в міжнародному досвіді 

використовується системний моніторинг, коли об’єктом аналізу є умови й 

результати діяльності, і що саме такий підхід слід розвивати і в Україні.  

Для майбутнього вчителя української мови лінгвометодична 

компетентність є професійною. У сучасній методичній науці досить повно 

представлено характеристику, структуру та методику формування 

лінгвометодичної компетентності в професійній підготовці фахівців з 

іноземної мови в дисертаційних дослідженнях О. Бігич, М. Бовтенко, 

О. Гарцова, І. Костікової, Л. Морської, І. Соколової та ін.  

Різні аспекти формування лінгвометодичної / лінгводидактичної 

компетентності майбутніх учителів із рідної мови представлено в 

дисертаційних дослідженнях Н. Бородіної, О. Копусь, Н. Остапенко, 

О. Семеног та ін., а також у наукових працях В. Бадер, М. Вашуленка, 

О. Глазиріної, Н. Каніщенко, Н. Крупченко, М. Наумчук, І. Лобирєвої, 

М. Пентилюк, О. Савченко, Н. Синичкіної, В. Студенікіної, І. Хижняк, 

О. Хорошковської та ін. У працях цих та інших науковців розкривається 

сутність лінгвометодичної компетентності вчителя, етапи та методика її 

формування, подається структурна характеристика, історія вивчення тощо, 

однак проблеми взаємозв’язку формування й комплексного вимірювання 

якості лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української 

мови предметом окремих наукових розвідок досі не поставали, а відтак і 

недостатньо висвітлені в наукових джерелах. 
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Вивчення специфіки фахової підготовки вчителів української мови та 

значущість застосування моніторингу лінгвометодичної компетентності 

студентів дозволяють окреслити низку суперечностей між: 

- потребою держави в методично підготовлених і компетентних 

учителях української мови і недостатнім використанням сучасних 

педагогічних технологій та інноваційних методів навчання в 

лінгвометодичній підготовці майбутніх педагогів; 

- сучасними змінами в освітньому законодавстві, які у контексті 

світової передової науки передбачають підвищення якості навчання 

педагогів, насамперед за допомогою її моніторингу, і усталеною системою 

підготовки в українських вишах, що ґрунтується на застосуванні традиційних 

видів контролю;  

- необхідністю підвищення ефективності процесу формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови та 

недостатнім науково-теоретичним забезпеченням цього процесу в науковій 

теорії та на практиці. 

Отже, необхідність розроблення теоретичних та методичних основ 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

української мови на основі її системного моніторингу й корекції в процесі 

формування, а також недостатня вивченість окресленого питання в науковій 

літературі зумовили вибір теми дослідження: ,,Формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови в 

процесі фахової підготовки”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах плану науково-дослідної роботи 

кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ ,,Донбаський державний 

педагогічний університет” як складова дослідження комплексної наукової 

теми ,,Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти” (державний 

реєстраційний номер 0115U003313). Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Державного вищого навчального закладу ,,Донбаський державний 
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педагогічний університет” (протокол № 4 від 25.11.2015 р.) та узгоджено в 

Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології 

НАПН України (протокол № 1 від 26.01.2016 р.).  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні 

та експериментальній перевірці технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови у взаємозв’язку із 

моніторингом її якості.  

Відповідно до мети дослідження сформульовано його завдання:  

1. На підставі комплексного аналізу історико-педагогічної та науково-

методичної літератури дослідити ґенезу професійної підготовки вчителя 

української мови, узагальнити позитивний досвід та традиції підготовки 

вчителів рідної мови в Україні. 

2. Конкретизувати зміст і структуру поняття ,,лінгвометодична 

компетентність майбутніх учителів української мови”, етапи її формування 

та виокремити чинники, що впливають на цей процес.  

3. Виявити особливості моніторингу лінгвометодичної компетентності, 

його основні складники та форми реалізації у фаховій підготовці майбутніх 

учителів української мови.  

4. Дослідити стан сучасної практики формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови, визначити педагогічні 

умови формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, уточнити критерії, показники й рівні її сформованості.  

5. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

ефективність технології формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів української мови.  

Предмет дослідження – технологія формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови у взаємозв’язку із 

моніторингом її якості. 
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Теоретичною основою дослідження стали праці відомих вітчизняних і 

зарубіжних науковців із питань:  

- філософії освіти (В. Андрущенко, Г. Васянович, І. Зязюн, Б. Коротяєв, 

В. Кремень, В. Лутай, П. Саух та ін.);  

- історії та сучасних тенденцій розвитку системи вищої професійної 

освіти майбутніх учителів української мови (С. Артюх, С. Батишев, 

А. Біляєва, О. Булгаков, О Данилевська, І. Лікарчук, Н. Ничкало, 

Є. Осовський, Е. Панасенко, М. Пузанов, О. Щербак, С. Яворська та ін.);  

- формування й розвитку лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя впродовж його навчання у виші (В. Бадер, Л. Базиль, 

З. Бакум, О. Бігич, Є. Голобородько, Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Дороз, 

С. Караман, В. Коваль, О. Копусь, О. Кучерук, А. Нікітіна, Н. Остапенко, 

М. Пентилюк, О. Рудіна, О. Семеног, В. Сидоренко, Т. Симоненко, 

В. Студенікіна, І. Хижняк та ін.);  

- моніторингу якості освіти, його видів, форм, принципів і функцій, 

методики організації моніторингових досліджень у навчальних закладах 

(О. Авраменко, Н. Байдацька, Л. Гаврілова, В. Галузяк, В. Горб, В. Зінченко, 

Г. Єльникова, Л. Кухар, Т. Лукіна, О. Локшина, Н. Мойсеюк, В. Мокшеєв, 

Л. Приймачук, С. Раков, Ю. Романенко, В. Сергієнко, І. Сметанський, 

Т. Хоруженко, М. Челишкова та ін.).  

Для розв’язання наведених завдань було використано комплекс 

методів дослідження: теоретичні: аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної та методичної літератури з метою систематизації теоретичних 

знань з досліджуваної проблеми, уточнення сутності й структури 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, 

з’ясування компонентів, критеріїв, показників та рівнів її сформованості; 

емпіричні: спостереження, опитування, бесіди, анкетування, тестування, 

метод експертних оцінок для з’ясування актуальності проблеми 

сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, педагогічний експеримент, що проводився з метою 
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перевірки ефективності технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови; математичні методи 

статистичної обробки – кількісний та якісний аналіз експериментальних 

даних для опрацювання результатів експериментального дослідження; 

методи математичної статистики, зокрема коефіцієнт α Кронбаха, критерій 

Крамера-Уелча, для виявлення статистичної значущості отриманих 

результатів.  

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося на 

базі ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет”, 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка і ДЗ ,,Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”. На різних етапах у дослідженні брали участь 586 

студентів спеціальності ,,Середня освіта (українська мова та література)” та 

64 викладачі фахових дисциплін філологічних факультетів вищих 

навчальних закладів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дослідженні:  

- уперше розроблено й експериментально перевірено технологію 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, яка містить такі етапи: цільовий, змістовий, технологічно-

процесуальний, результативний; виявлено педагогічні умови формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови; 

обґрунтовано поняття якості лінгвометодичної освіти майбутніх учителів 

української мови; визначено поняття лінгвометодичного моніторингу; 

сформульовано загальні і специфічні принципи лінгвометодичного 

моніторингу, дотримання яких прямо впливає на ефективність формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови; 

класифіковано методи контролю лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі її формування; 
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- уточнено періодизацію фахової підготовки вчителів української мови 

(початковий, базовий, репродуктивний, інноваційний етапи); уточнено 

поняття лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української 

мови; структурні компоненти лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови: мотиваційно-ціннісний, предметний (спеціальний), 

психолого-педагогічний, професійно-комунікативний, інформаційно-

комунікаційний, діагностичний; критерії сформованості лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови (когнітивний, 

операційно-діяльнісний і мотиваційно-культурологічний), відповідні 

показники і рівні (високий, достатній, середній, низький); специфічні методи 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови;  

- подальшого розвитку набули зміст і методи формування 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови; 

форми і методи моніторингу якості професійної лінгвометодичної підготовки 

майбутніх учителів української мови. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні 

методичного супроводу технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови та її моніторингу; 

удосконаленні змісту дисциплін професійного циклу підготовки майбутніх 

учителів української мови, зокрема ,,Педагогіки”, ,,Методики навчання 

української мови”, ,,Технології сучасного уроку рідної мови”, ,,Основ 

педагогічного вимірювання”; розробленні та проведенні науково-

методичного семінару для викладачів дисциплін лінгвометодичного циклу 

,,Теоретико-практичні аспекти формування і моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови”. 

Висновки та основні положення дисертації можуть слугувати основою 

розробки спецкурсів і спецсемінарів із проблем формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови.  
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Основні положення і результати дисертаційної роботи впроваджено в 

освітній процес ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет” 

(довідка № 68-16-582 від 30.06.2016 р.), Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/469 від 

14.03.2016 р.), Кіровоградського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка (довідка № 14-м від 22.02.2016 р.), ДЗ 

,,Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка 

№ 1/804 від 16.05.2016 р.).  

Особистий внесок здобувача в праці, написаній у співавторстві [4], 

полягає в узагальненні поглядів науковців щодо розуміння сутності 

тестування та класифікації тестів, а також у визначенні особливостей 

організації поточного контролю з використанням електронного 

лінгводидактичного тестування. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення 

на наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях 

різного рівня, зокрема, Міжнародних, а саме: ,,Науково-методичні засади 

управління якістю освіти у вищих навчальних закладах” (Київ, 2013); 

,,Формування мовної особистості в багатоступеневій системі освіти: досвід, 

реалії, перспективи” (Івано-Франківськ, 2013); ,,Освітні вимірювання – 2013. 

ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й 

оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання 

результатів” (Яремче, 2013); ,,Електронні засоби та дистанційні технології 

для навчання протягом життя” (Суми, 2013); The International Workshop 

Cloud Technologies in Education (Кривий Ріг, 2013); ,,Теоретические и 

методологические проблемы современного образования” (Москва, 2014); 

,,Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві” (Тернопіль, 2015); 

,,Педагогіка. Наука вчора, сьогодні, завтра. Pedagogika. Nauka wczoraj, dziś, 

jutro” (Варшава, 2015); ,,Забезпечення якості вищої освіти: Європейські й 

національні стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2016); ,,Неперервна 

освіта нового сторіччя: досягнення і перспективи” (Запоріжжя, 2016); 
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Всеукраїнських: ,,Інноваційні технології в сучасній лінгвістиці, 

лінгводидактиці, літературознавстві” (Слов’янськ, 2014); ,,Комп’ютерні 

технології в тестуванні” (Рівне, 2014); ,,Інформаційно-комунікаційні 

технологій у формуванні фахових компетентностей майбутніх учителів 

початкових класів: реалії та перспективи” (Слов’янськ, 2014); ,,Перспективні 

напрямки сучасної науки та освіти” (Слов’янськ, 2016). 

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки 

на засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти Державного 

вищого навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний 

університет” (упродовж 2012 – 2016 років). 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

відображено у 20 публікаціях (19 – одноосібних). Серед них 8 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України, 3 – у періодичних наукових 

міжнародних виданнях, 9 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (273 найменування, із них 5 – іноземною мовою), 11 

додатків на 26 сторінках. Робота містить 14 таблиць, 16 рисунків. Загальний 

обсяг дисертації – 263 сторінки, із них – 200 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

1.1. Генеза професійної підготовки майбутнього вчителя 

української мови 

 

У підрозділі проаналізовано історико-педагогічну літературу з 

проблеми генези професійної підготовки майбутнього вчителя української 

мови, уточнено хронологічні межі етапів становлення професійної 

підготовки, узагальнено позитивний вітчизняний досвід і традиції 

професійної освіти майбутніх учителів української мови.  

Провідні положення етнопедагогічної спадщини українського народу 

обґрунтовують непересічну роль учителя рідної мови, виконувану упродовж 

століть розвитку нашої державності. Рівень володіння словом, а отже, і 

філологічної освіченості одвічно визначав соціальний статус, професійний 

ступінь особистості, рівень розвитку держави в політико-культурній, 

економічній сферах тощо.  

Так, у Київській Русі учні мали можливість навчатися рідною 

слов’янською мовою, були написані оригінальні твори, що засвідчили 

золотий вік української культури. Згідно зі статутами братських шкіл, 

наставник молоді повинен був добре ,,володіти словом”, а спілкування з 

учнями будувати на засадах гуманізму i добpопоpядностi.  

За часів князювання Володимира Великого і Ярослава Мудрого 

шкільництво набуло державного значення. У цей час створено кілька типів 

шкіл: палацова, світська та приватна. Провідними просвітницькими 

принципами цієї доби вважаються відкритість до світу, активне 

використання набутків інших народів, зокрема латинської і грецької мов, 

перекладна діяльність навчальних установ тощо.  
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Чимало ідей запозичила вітчизняна педагогічна освіта з Київської Русі, 

адже у монастирях та школах грамоти використовувались такі прийоми 

роботи, як бесіда, читання і коментування тексту, показ конкретних дій тощо, 

інші методи спрямовувалися на заучування тексту напам’ять. Враховуючи ці 

особливості, було закладено основи найважливіших принципів української 

педагогічної думки – принципів історизму та народності. 

В епоху просвітництва, як і в час Київської Русі, грамота є основою 

навчання, але тепер рідна мова виступає предметом вивчення. Ідеальний 

учитель української мови стає носієм вищих чеснот, провідником моральних 

цінностей, досконало володіє методикою викладання, всіляко сприяючи 

розвитку учнів. 

Усебічний розвиток особистості як основа виховання – ідея, втілена у 

творах просвітників XVIII ст.: Ф. Прокоповича, Г. Сковороди, Т. Шевченка, 

О. Духновича, Л. Глібова, П. Грабовського, М. Коцюбинського, 

С. Васильченка та ін., – мета вітчизняної педагогіки. Думки видатних 

просвітителів щодо професійного становлення вчителів-філологів лягли в 

основу сучасної освітньої тенденції, тому доцільно проаналізувати основні 

положення діяльності українських педагогів XVIII – ХІХ ст. 

Визначенню ролі рідної, української мови в суспільстві, особистості 

вчителя української мови ще до початку його фахової підготовки на 

державному рівні сприяла діяльність мовознавців, методистів, науковців, 

письменників Х. Алчевської, Ф. Буслаєва, С. Васильченка, П. Грабовського, 

Б. Грінченка, М. Драгоманова, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, Лесі 

Українки, К. Ушинського, І. Франка, Т. Шевченка, організаторів і діячів 

журналу ,,Освіта” та ін.  

У низці своїх праць М. Драгоманов указував на потребу вчителів 

високого рівня ерудиції і компетентності, які виховуватимуть національно 

свідомі особистості школярів. Митцем, майстром називав освітян 

О. Духнович, з високим покликанням поета порівнював педагогічну 

майстерність учителя І. Франко.  
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Як зазначили О. Дубасенюк, Т. Семенюк та ін., вагоме підґрунтя для 

формування вчителя української мови становили традиції гімназій, Києво-

Могилянської колегії, Харківського і Київського університетів, Ніжинського 

історико-філологічного інституту імені князя Безбородька, учительських та 

педагогічних інститутів закритого типу, створених при класичних 

університетах у ХІХ ст. Гуманітарна гімназійна освіта ґрунтувалася на 

культурологічних принципах і була зорієнтована на виховання особистості 

засобами мовних традицій різних культур; за всіма критеріями філологічної 

підготовки: грамотність, писемне та усне володіння виражально-

зображальним словом, глибина розуміння художнього тексту та мистецтво 

його інтерпретації – випускник класичної гімназії не поступився б сучасному 

випускнику університету [60, с. 27].  

У вищих навчальних закладах того часу студенти отримували 

фундаментальну підготовку: набували знань із санскриту, порівняльного 

мовознавства, слов’янської філології, грецької, латинської, польської мов, 

оволодівали поетичним і риторичним мистецтвом, опановували класичну 

грецьку, римську, частково середньовічну літературу, народну словесність, 

історію, географію, філософію, російську мову, історію російської 

літератури, богослов’я, приділяли також увагу психології, логіці, педагогіці, 

дидактиці, історії виховання. Викладачі турбувалися про адаптацію цікавих 

ідей західної науки до національних умов, піклувалися про формування 

дослідницьких якостей майбутніх учителів.  

Як зауважили О. Дубасенюк, Т. Семенюк та ін., основною формою 

організації навчального процесу була лекція, популярністю користувалися 

також бесіди, співбесіди, педагогічні семінари, колоквіуми. Практичні 

заняття відомих науковців і педагогів М. Костомарова, М. Лавровського, 

О. Потебні, І. Срезнєвського, М. Сумцова та інших спрямовувалися на 

розвиток інтелектуально-креативного мислення, активізацію пізнавальної і 

дослідницької діяльності, самостійності, самокритичності мислення. 

Ознайомлення студентів-філологів з особливостями історії, побуту, мовою, 
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народною словесністю відбувалося через ,,елементи наукової бесіди”, 

,,короткі диспути”, ,,діалоги на лекціях”, ,,порпання в наукових книгах”, 

ґрунтовний аналіз, ,,розмірковування” над текстами художніх творів. Це 

сприяло осмисленню ,,секретів” художнього слова, формуванню 

культуромовних особистостей того часу [60].  

Українська мова не посідала провідного місця в навчальному процесі. 

Відомо, що лише у Львівському університеті в 1849 р. було засновано 

кафедру української мови і літератури, якою керував український філолог і 

поет Я. Головацький, проте у викладацькому й студентському середовищах 

до неї ставилися з повагою і розглядали в тісному взаємозв’язку зі 

свідомістю, культурним і духовним життям українського народу. У 

Київському університеті читався курс ,,Історія Малоросії”, на заняттях зі 

словесності в Харківському університеті впроваджувалися елементи 

українського фольклору. Викладачі – відомі українські фольклористи, 

письменники, педагоги власним прикладом, науково-педагогічною 

діяльністю розвивали у своїх вихованцях переконання, що лише рідна мова 

може сприяти якісному засвоєнню знань, вихованню патріотизму [213; 267].  

Аналіз наукових джерел засвідчує, що вища школа турбувалася про 

становлення вчителів-дослідників. Серед тих, хто вважав наукову й 

дослідницьку діяльність вагомим підґрунтям підготовки вчителя, були відомі 

літературознавці, мовознавці, педагоги, етнографи І. Галятовський, І. Гізель, 

П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка, М. Максимович, О. Потебня, 

Ф. Прокопович, Г. Сковорода, І. Срезнєвський. Завдання студентської 

науково-дослідної роботи полягало в поглибленні знань з основ наук, 

формуванні вмінь ,,вільно висловлювати думки латинською мовою”. 

О. Семеног зазначила, що в ,,Правилах” університету Св. Володимира від 

1844 р. наголошувалося на обов’язковому написанні наукових творів із 

першого року навчання; студенти  історико-філологічного факультету 

Харківського університету брали участь у колоквіумах, виконували письмові 
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завдання з порівняльної граматики, слов´янської філології, здійснювали 

граматичний розбір стародавніх текстів [214].  

Студенти активно залучалися до діяльності історико-філологічних 

наукових товариств. Під керівництвом викладачів Ф. Вовка, М. Сумцова, 

Д. Багалія, О. Єфименка, М. Максимовича, І. Манжури та ін. здійснювалися 

важливі для формування дослідницької компетенції майбутніх освітян 

етнографічні експедиції, готувалися до друку літописи Величка, Грабянки, 

історичний альманах ,,Киевлянин”, збірники наукових праць тощо [214; 267].  

Отже, період від давніх часів до кінця ХІХ ст. можемо назвати 

початковим у становленні професійної компетентності вчителів української 

мови. У цей час закладалися підвалини вищої освіти в Україні, формувався 

досвід підготовки педагогічних кадрів і вчителів рідної мови зокрема, проте 

відсутність централізованого управління освітою, чіткої системи професійної 

підготовки майбутніх учителів української мови негативно позначалася на 

якості фахової компетентності педагогів. 

Часом новаторства окремих особистостей i колективного розуму 

педагогів, зрослою актуальністю питань національної освіти, українського 

культурного ренесансу, формування найважливіших складових системи 

підготовки національних учительських кадрів називають період 1917 –

 1928 рр. У школах офіційно була запроваджена посада вчителя української 

мови і літератури разом із прийняттям Законів ,,Про обов’язкове навчання 

української мови і літератури, а також історії та географії України по всіх 

середніх школах” та ,,Про встановлення розпису нових окладів платні 

служачим Вчительських Семінарій...”, затвердженого 5 листопада 1918 р. 

Увага в цих документах акцентувалася на підготовці вчителів для 

національної школи [214; 267]. 

Еталоном цього періоду вважався вчитель з високою національною 

свідомістю і самосвідомістю, ґрунтовними знаннями і досконалим 

володінням українською літературною мовою, методичними вміннями і 

водночас ,,політично освічена людина на ґрунті марксистсько-ленінської 
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методології”. Підготовка шкільних фахівців відбувалася в інститутах 

народної освіти, гуманітарно-суспільних наук, в університетах, на 

вчительських курсах. Студентам читався фундаментальний курс 

марксистсько-ленінської теорії, предмети ,,національного спрямування” – 

вступ до науки язикознавства (мовознавства), історія української мови та 

діалектології, писемність, народна творчість, історія педагогічних течій, 

соціальне виховання, історія освіти на Україні, історія України з історією 

мистецтва, загальна і дитяча психологія, школознавство, гімнастика [214; 

267].  

Ґрунтовно досліджуючи становлення вищої педагогічної освіти в 

Україні, В. Майборода вказував, що в Харківському ІНО 30 відсотків 

навчального часу відводилося на вивчення педагогічних дисциплін, зокрема 

історії педагогіки, соціальної педагогіки, педагогіки юнацького віку, 

рефлексології, педології, шкільної гігієни; на словесно-історичному 

відділенні Полтавського ІНО студенти опановували загальну психологію, 

психологію дитини, логіку, історію філософії, школознавство, дитячу 

літературу [136, с. 34 – 35].  

Водночас у ХХ ст. вища українська педагогічна школа набувала 

внутрішньої єдності, системності. Основними формами навчального процесу 

були лекції, практичні й семінарські заняття, практикуми. Посилена увага 

приділялася самостійній роботі, диспутам, опрацюванню науково-навчальної 

та популярної літератури, а також роботі в полі, садку, на городі. Недостатню 

кількість аудиторних годин освітяни намагалися компенсувати за рахунок 

відповідного навчально-методичного забезпечення. Мовна підготовка 

студентів забезпечувалася посібниками Л. Булаховського, П. Горецького, 

І. Завадського, А. Москаленка, І. Огієнка, В. Сімовича, Є. Тимченка [214; 

267].  

Найбільш питому вагу мала політико-освітня й педагогічна практика, 

спрямована не лише на оволодіння педагогічним умінням, а й на вивчення та 

вдосконалення суспільного та педагогічного середовища. Якщо у 1923 – 
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1924 рр. до практики було залучено 30 % студентів, то вже в 1924 – 1925 рр. 

– 65 %. Педагогічна практика студентів, наприклад, літературно-історичного 

факультету Глухівського інституту народної освіти здійснювалася в 

дослідно-показовій семирічній школі, де панувала ,,атмосфера боротьби за 

ідеали нової школи” [213].  

За результатами досліджень С. Яворської, розпочаті в першій половині 

1920-х рр. процеси українізації уже в другій їх половині припинилися [267; 

268]. Поступове штучне витіснення української мови з державних органів, 

культурно-освітніх закладів, засобів масової інформації, запровадження 

лабораторно-бригадного методу, переведення п’ятибальної системи на форму 

контролю ,,зараховано” – ,,не зараховано” спричинили сповільнення темпу 

розвитку системи професійної підготовки вчителя української мови. Лише в 

1932 р. Постановою ЦВК СРСР ,,Про учбові програми і режим у вищій школі 

та технікумах” лабораторно-бригадний метод і практика колективного 

складання заліків була засуджена [267; 268].   

На думку С. Сірополка, ,,згортання” політики українізації, зокрема й у 

сфері вищої освіти, неминуче відобразилося на рівні знань випускників 

філологічних факультетів з української мови, літератури, історії української 

культури [219, с.743]. Очевидним був факт, що розпочате національно-

культурне відродження прямо суперечило природі радянської влади.  

Відновлювалася російськомовна преса, презентабельними ставали 

лише російські вистави, фільми, радіопередачі. Звільнення з роботи 

численної кількості вчителів, повне закриття навчальних закладів нівелювали 

авторитет учителя в освітянському процесі, його професійну ініціативу, 

водночас підносили вагу провідників комуністичної ідеології, які тільки-но 

закінчили сільську ,,семирічку”. Це призвело до формування в учителів 

української мови байдужості до долі національної культури та історії, 

зниження ціннісного ставлення до духовності та етнокультурних надбань 

народу.  
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Як зазначила О. Семеног, учителів такого профілю відповідно до 

постанов ,,Про реорганізацію вищих навчальних закладів, технікумів і 

робітничих факультетів”, ,,Про реорганізацію мережі і систем педагогічної 

освіти в Україні” (1930) почали готувати в Київському, Одеському, 

Дніпропетровському, Харківському педінститутах профосвіти, Київському, 

Одеському, Харківському інститутах соціального виховання. Упровадження 

єдиних навчальних планів і навчальних програм, орієнтація підготовки 

майбутніх учителів-словесників на комуністичне виховання і радянську 

школу, тотальна русифікація призвели до нівелювання праці українських 

мовознавців, літераторів, істориків, яка була оголошена ,,шкідницькою і 

націоналістичною” [214; 267].  

Як зауважила О. Семеног, згідно з постановою уряду країни від 19 

вересня 1932 р. ,,Про навчальні програми і режим у вищій школі і 

технікумах”, де зверталася увага на недоліки вищої школи педагогічного 

профілю в організації освітнього процесу і педагогічної практики, 

комплектуванні наукових кадрів високої кваліфікації та у виборі методів 

викладання, в навчальні плани факультетів мови і літератури було внесено 

істотні зміни: більше часу було відведено на педагогічну практику, 

педагогіку і методику, конкретизовано навчальні дисципліни, особливу увагу 

приділено оволодінню педагогічною майстерністю [214].  

Мовознавчу підготовку фахівців забезпечували відомі педагоги 

М. Грунський, П. Филипович, М. Жовтобрюх, А. Медушевський та ін. 

Педагогіку студенти вивчали за однойменним навчальним підручником 

С. Чавдарова. Збагачували педагогічну культуру праці А. Макаренка, де було 

викладено новаторську цілісну концепцію гуманістичного виховання, 

професійних якостей учителя. Психологічна підготовка майбутніх учителів 

української мови залишалася недостатньою.  

На мовно-літературних відділеннях приділялася увага і методам 

викладання окремих дисциплін та організації навчання. Основними 

підручниками з методики навчання української мови для студентів були: 
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,,Мова й література в масовій школі профосу” (1928), ,,Методика рідної 

мови” (1930) А. Машкіна, ,,Методика викладання української мови 

(граматики і правопису) в середній школі” С. Чавдарова. Попри утвердження 

комуністичної ідеології та соціологізаторський підхід, зазначені книги 

містили наукове осмислення кращих надбань теорії і практики навчання 

мови в школі, узагальнення наявного на той час педагогічного досвіду.  

Отже, 30-ті роки ХХ ст. позначилися завершенням реформи 

педагогічної освіти, розробленням і утвердженням єдиних навчальних планів 

і програм, встановленням авторитарної системи професійної підготовки 

майбутніх учителів української мови і літератури. Цей період можна назвати 

базовим відносно становлення професійної підготовки майбутніх учителів 

рідної мови, оскільки було створено підґрунтя для подальшого розвитку 

фахової лінгвометодичної компетентності педагогів – розроблено систему 

підготовки вчителів рідної мови (освітньо-професійні програми, навчальні 

плани, програми практик тощо), а також видано основні підручники з 

методики навчання української мови, які в подальшому стали базою 

професійної підготовки для кількох поколінь учителів. 

Наявна до часу нападу німецько-фашистських загарбників (у 1940 р. в 

Україні функціонувало 47 вищих педагогічних навчальних закладів, 6 

державних університетів) і фактично зруйнована в період окупації система 

вищої освіти почала відновлюватися з 1943 – 1944 навчального року, а вже в 

1945 – 1946 навчальному році мовно-літературні факультети, – зазначив 

історик педагогіки В. Майборода, – відкрилися у Вінницькому, 

Ворошиловградському, Житомирському, Запорізькому, Київському, 

Полтавському, Сталінському, Сумському, Херсонському, Львівському, 

Мелітопольському, Миколаївському, Ніжинському, Одеському педагогічних 

інститутах та Білгород-Дністровському, Кременецькому, Нікопольському, 

Рівненському, Бердичівському, Дрогобицькому, Кам’янець-Подільському, 

Лебединському, Слов’янському учительських інститутах [136, с. 108 – 110].  
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Як зауважила О. Семеног, навчальні плани спеціальності ,,Українська 

мова та література” містили предмети суспільно-політичного, мовознавчого 

(вступ до мовознавства, старослов’янська мова зі вступом до слов’янської 

філології, сучасна українська мова, історія української мови з діалектологією, 

порівняльна граматика української та російської мов), літературознавчого 

(антична література, російський та український фольклор, давня українська 

література, історія української літератури, теорія літератури), психолого-

педагогічного, методичного циклів [213].  

Пріоритетними у вищій школі вважалися курси історії КПРС, 

політичної економії, діалектичного та історичного матеріалізму. У центрі 

уваги кафедр педагогіки перебували питання педагогізації навчального 

процесу, підвищення ідейного і наукового рівня викладачів, озброєння 

майбутнього вчителя майстерністю навчання й виховання дітей в 

політехнічній школі. Натомість у навчальних закладах не виховувалися 

національна гідність, національні почуття, не забезпечувалося знання рідної 

історії і рідної культури [214].  

У 1951 р. було видано ,,Курс сучасної української літературної мови” 

за ред. Л. Булаховського (т.1). Один за одним вийшли друком навчальні 

посібники ,,Історична граматика української мови” (1950) Ф. Медведєва, 

,,Курс історії української літературної мови. План курсу” (1957) І. Білодіда і 

П. Горецького, ,,Нариси з історії української літературної мови” (1958) 

П. Плюща, ,,Курс сучасної української літературної мови” (1959) 

М. Жовтобрюха і Б. Кулика, які на багато десятиріч слугували підґрунтям 

для мовної та історико-лінгвістичної підготовка майбутніх учителів 

української мови [19; 68; 142; 196].  

Лінгвометодична скарбниця збагатилася працями В. Масальського, 

А. Медушевського, М. Тищенка, С. Чавдарова та ін. з методики викладання 

української мови в школі, вийшли перші книги В. Сухомлинського про 

педагогічну майстерність, дослідницький характер праці вчителя [255].  
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Цей період характеризувався активізацією науково-теоретичних і 

емпіричних досліджень проблем професії вчителя, структури його 

професіограми, з’явилася фундаментальна праця Н. Кузьміної ,,Формування 

педагогічних здібностей” (1961), у якій характеризувалися педагогічні 

здібності і такі їх компоненти, як педагогічна спостережливість, 

вимогливість, педагогічний такт, увага, організаторські здібності [120].   

Збагачені новими здобутками наукового пошуку, виходять друком 

фундаментальні лінгвометодичні праці ,,Методика викладання української 

мови в середній школі” за редакцією С. Чавдарова і В. Масальського (1962), 

,,Методика викладання української мови в середній школі” Є. Дмитровського 

(1965), ,,Майстерність учителя-словесника” (1963) Т. Бугайко і Ф. Бугайка 

[255; 24; 56]. Щоправда, як зауважила О. Семеног, теоретичне підґрунтя 

занять з методик недостатньо наповнювалися практичною реалізацією 

прочитаного, побаченими уроками в школі [213].  

Таким чином, хоча й суттєвих змін заідеологізована система вищої 

педагогічної освіти в 40 – 60-х роках ХХ ст. поки не зазнала, необхідно 

відзначити величезні зрушення і досягнення лінгвістів, методистів, педагогів 

у науковому пошуку, котрі в русифікованому радянському просторі 

формували україномовну особистість учителя.  

Сімдесяті роки двадцятого століття характеризувалися 

пропагандистським гаслом ,,формування нової історичної спільноти – 

радянського народу, курсом на впровадження обов’язкової середньої освіти, 

активним розвитком професійно-технічної освіти, вихованням учнівської і 

студентської молоді за моральним кодексом будівників комунізму. 

Марксистсько-ленінська, спеціальна і професійно-педагогічна освіта в 

нерозривній єдності з практичними вміннями, комуністичним світоглядом, 

високою свідомістю, моральною цільністю, ідейною переконаністю, 

чистотою помислів, почуттів і совісті – насамперед такими були визначальні 

риси вчителя української мови і літератури. Головною складовою підготовки 

педагога-словесника вважалася ідейно-теоретична, світоглядна підготовка.  
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Теоретичною основою лекцій, практичних і лабораторних занять, 

науково-дослідної роботи слугували підручники з методик викладання 

української мови в середній школі Є. Дмитровського, Т. Бугайко і 

Ф. Бугайка.  

Учитель української мови і літератури сімдесятих років бачився не 

звичайним інтерпретатором навчального підручника, а дослідником, котрий 

систематично вдосконалює методи роботи з учнями. Викладачі 

висловлювали пропозиції щодо читання для майбутніх учителів-словесників 

курсів основ наукових досліджень з літературознавства і лінгвістики, основ 

науково-педагогічних досліджень, прагнули до органічного поєднання 

наукової роботи з освітнім процесом, педагогічною практикою, 

наголошували на посиленні ролі гурткової роботи, розширенні географії 

олімпіад, наукових конференцій, конкурсів, що сприяло б формуванню 

дослідницької компетентності майбутнього педагога [213; 268]. 

Удосконаленню лінгвістичної і комунікативної компетентностей 

студентів сприяли різні форми практичних занять, що проводилися на основі 

підручників і посібників з курсу сучасної української мови О. Волоха, 

М. Чемерисова, Є. Чернова, Н. Тоцької.  

Теоретичним підґрунтям лінгвометодичної підготовки майбутніх 

учителів слугували підручники за редакцією І .Олійника (1979, 1989), 

О. Бєляєва (1987), праці В. Мельничайка ,,Творчі роботи на уроках 

української мови” (1984) і ,,Лінгвістика тексту в шкільному курсі української 

мови” (1986), М. Стельмаховича,,Система роботи з розвитку зв’язного 

мовлення учнів” (1981), М. Плющ ,,Словотворення та його вивчення в школі” 

(1986) та ін.  

Період 40 – 80-х років можемо з упевненістю назвати репродуктивним, 

оскільки в цей час розвиток професійної підготовки майбутнього вчителя 

української мови відтворював здобутки попереднього періоду і вповні 

наслідував загальнорадянські тенденції фахової підготовки педагога. 



 24 

Утвердження нових соціально-педагогічних цінностей і пріоритетів, 

проголошення державного суверенітету України, прийняття Законів про 

мови, освіту, загальну середню освіту, Державної національної програми 

,,Освіта” (Україна XXI ст.), Концепції національного виховання, мовної, 

літературної освіти стимулювали відродження національної політики в галузі 

вищої освіти [213; 268].  

У зв’язку з відчутними соціально-культурними зрушеннями в 

суспільстві школи потребували реалізації широкого філологічного підходу, 

спрямованого на духовний розвиток школярів, залучення їх до історичних та 

культурних досягнень рідного краю, глибоке знання рідної мови, літератури, 

повільне викорінення соціологізаторських підходів при вивченні художніх 

творів. Поряд з цим шкільна освіта ще не була готова протистояти таким 

існуючим негативним тенденціям, як зниження загальноосвітнього, 

культурного рівня випускників, падіння інтересу до навчання взагалі і до 

вивчення предметів філологічного циклу зокрема. Важливої ролі набувала 

педагогічна самоосвіта старшокласників, котрі обирали фах учителя. Усе це, 

на думку О. Семеног і С. Яворської, зумовлювало формування цілісної 

системи шкільної філолого-педагогічної освіти, загострення уваги до 

проблем підготовки вчителів [213; 268].  

Розвивати лінгвістичну, мовну, комунікативну компетентності 

студентів допомагали підручники із сучасної української мови А. Грищенка, 

Л. Мацько, М. Плющ, практикуми з ділового мовлення Л. Паламар, 

Г. Кацавець, посібники зі стилістики української мови Л. Мацько, 

М. Пентилюк, О. Пономаріва, О. Сербенської, цикл передач на телебаченні і 

радіо, що пропагували українську культуру.  

З’явилися інноваційні дослідження, присвячені формуванню 

педагогічної майстерності як системоутворюючого чинника професійної 

підготовки вчителя (Є. Барбіна), підготовці вчителя до формування творчої 

особистості учня (С. Сисоєва), індивідуалізації професійно-педагогічної 

підготовки вчителя (О. Пєхота), процесу підготовки студентів у системі 
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безперервної педагогічної освіти (О. Глузман, О. Дубасенюк. Г. Нагорна, 

В. Семиченко, М. Сметанський, Л. Хомич).  

Таким чином, соціокультурна реальність дев’яностих років ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. – інноваційного періоду, в основному, позитивно вплинула на 

модернізацію професійної підготовки вчителя української мови в аспекті 

становлення багаторівневої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр); з’явилися 

нові програми, якісно нові посібники, що враховували вимоги національної 

школи і здобутки світової теорії і практики, наближуючи її до вимог 

розбудови державності. Характерною особливістю духовного процесу на 

початку третього тисячоліття стало активне зростання культурного 

потенціалу українського народу, модернізація фахової підготовки і зміна 

парадигми навчання від формування знань, умінь і навичок до формування й 

розвитку компетентностей. 

Отже, аналіз наукової та історичної літератури з проблеми розвитку 

професійної підготовки майбутнього вчителя української мови дозволяє 

говорити про тривалий і неоднорідний процес становлення цього феномена. 

Було уточнено хронологічні межі етапів генези професійної підготовки 

вчителя української мови, розвиток професійної підготовки майбутнього 

вчителя рідної мови умовно розподілено на такі етапи:  початковий (давні 

часи – кінець ХІХ ст.);  базовий – (початок ХХ ст. – 30-ті рр. 

ХХ ст.); репродуктивний – (40 – 80-ті рр. ХХ ст.); інноваційний – ( 90-ті рр. 

ХХ ст. – початок ХІХ ст). 

 

 

1.2. Лінгвометодична компетентність учителя української мови: 

сутність, структура, етапи формування 

 

У підрозділі висвітлено історію становлення компетентнісного підходу 

в системі освіти України, розкрито сутність понять ,,компетентність”, 

,,лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя української мови”, 
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визначено структурні компоненти й уточнено етапи формування 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови.  

У другій половині ХХ ст. в Україні розпочалася поступова зміна 

когнітивної освітньої парадигми на компетентнісну, яка ґрунтується на 

діяльнісному та особистісно орієнованому підходах і передбачає 

,,спрямування освітнього процесу на формування та розвиток ключових 

(основних, базових) і предметних компетентностей особистості” [112, c. 103]. 

Значну увагу питанням запровадження компетентнісно орієнтованої освіти 

приділяють такі відомі міжнародні організації, як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, 

ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та 

розвитку, Міжнародний департамент стандартів тощо.  Вочевидь, що панівні 

позиції компетентнісно-орієнтованого підходу в сучасній освіті мають 

служити основою для наукових досліджень галузево-прикладного 

спрямування.  

Питання запровадження компетентнісного підходу у вищій школі  

України сьогодні активно досліджують такі відомі науковці: В. Андрущенко, 

В. Бадер, І. Бех, Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, Л. Гаврілова, 

В. Галузинський, О. Глузман, Л. Даниленко, М. Євтух, І. Зязюн, І. Єрмаков, 

С. Коношенко, В. Кремень, С. Курінна, О. Локшина, В. Луговий, О. Ляшенко, 

Н. Ничкало. С. Ніколаєнко, О. Овчарук, В. Олійник, С. Омельченко, 

О. Пометун, О. Савченко, С. Сапожніков, М. Степко, В. Стешенко, 

Ю. Сухарніков, О. Хорошковська, Г. Шевченко та ін. [28; 63; 79; 116; 130; 135; 

185; 192; 201].  

У результаті різноаспектних досліджень цих та інших українських 

учених поняття ,,компетентність” у новій редакції ,,Закону про вищу освіту” 

тлумачиться як ,,динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти” [71].  
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Новий підхід диктує і перегляд критеріїв успішності підготовки 

випускника вишу. Відтак якість освіти вимірюється рівнем сформованості 

компетентностей (або їх складових) фахівця, тоді як знання, уміння та 

навички, набуті в процесі навчання, стають підґрунтям, що дозволяє 

розв’язувати проблеми, які можуть виникати у сфері професійної діяльності 

випускника педагогічного ВНЗ. Як слушно зазначають дослідники, 

відповідно до компетентнісно орієнтованого підходу основним завданням 

вищих навчальних закладів за умови передачі певного обсягу знань та 

формування вмінь є показати студентам основні шляхи вирішення різного 

роду професійних питань, а також продовжувати ознайомлювати з 

основними прийомами розв’язання суспільних, політичних, громадських, 

особистісних та інших протиріч, які можуть виникати у житті кожного 

випускника ВНЗ як активного громадянина своєї країни, члена суспільства та 

сім’ї [247]. 

Наразі учені широко дослідили історію становлення компетентнісного 

підходу в освіті. Так, І. Зимня у своїх працях виокремила три етапи цього 

процесу [75, с. 34 – 42]. Перший етап (1960 – 1970 рр.) пов’язаний із 

введенням до наукового апарату категорії ,,компетенція”, першими 

науковими обґрунтуваннями розмежовування понять ,,компетенція / 

компетентність”. На другому етапі (1970 – 1990 рр.) відбувається розробка 

змісту поняття ,,компетенція / компетентність” і започатковується його 

використання в теорії та практиці навчання мови, а також в управлінні, 

керівництві, менеджменті.  

Третій етап, який почався з 90-х років минулого століття й триває 

донині, характеризується визнанням компетентності як наукової освітньої 

категорії, що визначає якість підготовки фахівців, та формулюванням 

провідних положень компетентнісно орієнтованого підходу в освіті, 

найважливішими з яких є такі:  

– освіта – це процес і результат набуття студентом 

компетентностей щодо самостійного і творчого розв’язання проблем у різних 
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сферах життєдіяльності; 

– навчальні заклади повинні враховувати динаміку і незворотність 

суспільних змін, швидкість науково-технічного прогресу. У сучасних умовах 

освітній процес має орієнтувати студентів не на міцне закріплення 

актуальних моделей поведінки, які науково-технічний прогрес і суспільні 

зрушення можуть зробити неактуальними вже завтра, а на здобуття здатності 

щодо самостійного пізнання себе, життя, суспільства, спроможності свідомо і 

творчо розв’язувати проблеми, знаходити оптимальне вирішення складних 

життєвих ситуацій; 

– зміст освіти – це дидактично опрацьований, оформлений 

соціальний досвід вирішення пізнавальних, моральних, світоглядних 

проблем, пов’язаних із конкретними видами діяльності особистості; 

– компетентнісно спрямована освіта передбачає таку організацію 

навчального процесу, за якої створюються умови для розвитку 

компетентностей студентів; 

– оцінювання освітніх результатів має базуватися на моніторингу 

[66].  

Поняття професійно-педагогічної компетентності неодноразово 

поставало проблемою наукових і науково-методичних студій таких 

науковців, як Л. Банашко, Н. Бібік, І. Зимня, Б. Крищук, О. Локшина, 

Т. Лукіна, Н. Ничкало, О.Овчарук, Н. Побірченко, О. Савченко, 

В. Сидоренко, А. Хуторськой та ін. [11; 74; 164; 197; 215]. Так само як і в 

поглядах на сутність та структуру цього поняття до розуміння таких 

категорій, як компетентність і компетенція на сьогодні не вироблено єдиного 

підходу.    

Ю. Рубін обстоював думку, що компетентність являє собою сукупність 

компетенцій, які є особистими властивостями спеціаліста вирішувати певний 

тип професійних завдань [35]. На цих же позиціях вибудувала структуру 

лінгводидактичної компетентності вчителя української мови Н. Остапенко, 
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яка виокремлює і визначає сутність основних шістнадцяти 

лінгводидактичних компетенцій, що входять до складу компетентності [178].  

А. Хуторськой, В. Кальней, С. Шишов та ін. визначили компетентність 

як особистісне новоутворення, сукупність особистих рис, зумовлених 

досвідом діяльності в певній сфері, здатність особистості діяти на основі 

здобутих знать. У той же час під компетенцією зазначені науковці розуміють 

сукупність взаємопов’язаних смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і 

досвіду діяльності учня щодо до певного кола об’єктів реальної дійсності, 

необхідних для здійснення особисто і соціально значущої продуктивної 

діяльності [249; 262].  

В ,,Енциклопедії освіти” компетентність у навчанні визначено як коло 

питань, у яких людина добре розуміється. Компетентності ,,…набуває 

молода людина не лише під час вивчення предмета, групи предметів, а й за 

допомогою засобів неформальної освіти, внаслідок впливу середовища 

тощо”. Під компетенцією розуміється ,,відчужена від суб’єкта, наперед 

задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня, необхідна для  

його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально 

закріплений результат” [62, с. 408 – 409]. 

У Законі ,,Про вищу освіту” поняття компетенції не розглядається 

взагалі, а компетентність визначено як інтегровану єдність знань, умінь і 

навичок, способів мислення, особистісних якостей, морально-етичних 

цінностей, яка є результатом навчання і забезпечує можливість особи 

успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність [71, с. 1]. 

У нашому дослідженні ми спиратимемось на чинні державні документи і 

послуговуватимемось терміном ,,компетентність” у тлумаченні, поданому в 

Законі ,,Про вищу освіту”.   

Професійна педагогічна компетентність стала предметом дослідження 

багатьох вітчизняних науковців: Н. Волкової, М. Жалдака, І. Зязюна, 

С. Іванової, Н. Кузьміної, З. Курлянд, В. Лозової, О. Маркової, О. Митник, 

Н. Ничкало, О. Пометун, О. Савченко, О. Семеног, В. Сластьоніна, 
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В. Тушевої, І. Шмиголь, В. Ягупова та ін., – які в загальних рисах 

характеризували це особистісне утворення як єдність теоретичної та 

практичної готовності вчителя до здійснення педагогічної діяльності. 

Конкретизуючи поняття, Н. Банашко, В. Крищук та ін. трактували його як 

систему ,,наукових знань, інтелектуальних і практичних умінь і навичок, 

особистісних якостей і утворень, яка за умови достатньої мотивації та 

високого рівня професійності психічних процесів забезпечує самореалізацію, 

самозбереження та самовдосконалення особистості педагога в процесі 

професійної діяльності” [11].  

Для оптимізації та підвищення якості процесу формування 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови 

необхідно не лише розуміти етапи та способи її формування, а й мати чітке 

уявлення про структуру лінгвометодичної компетентності як інтегративного 

утворення та про складові компоненти цієї системи.  

Основними структурними компонентами педагогічної компетентності 

науковці визначили педагогічні знання, практичні вміння та особистісні 

якості педагога [11]. Подібним чином тлумачили поняття професійної 

компетентності вчителя і І. Зязюн, Н. Ничкало та ін., характеризуючи її як 

сукупність знань, умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності, 

уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію [79; 158; 204, с. 78]. Цей підхід, що ґрунтується 

на загальноприйнятій структурі компетентності, яка включає когнітивний, 

діяльнісний і мотиваційно-ціннісний компоненти, може послужити основою 

для визначення критеріїв сформованості професійної лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови.  

Інший підхід до визначення сутності професійно-педагогічної 

компетентності, представниками якого є Л. Семенець, І. Шмиголь та ін., 

передбачає виокремлення в досліджуваному понятті складових (компонентів 

/ компетентностей / компетенцій), через які реалізується її змістове 

наповнення. Так, Л. Семенець виділила проектувальну, концептуальну, 
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аксіологічно-особистісну, дидактичну, психологічну, управлінську і 

спеціальну компетентності в структурі професійної компетентності вчителя 

математики [212]. І. Шмиголь запропонувала такі компоненти професійно-

педагогічної компетентності: мотиваційний, спеціально-предметний, 

психолого-педагогічний, методичний, експериментально-дослідницький, 

особистісний, комунікативний, організаційно-управлінський, рефлексійний 

[263, с. 202].  

І. Бех та І. Зязюн основними складовими компетентності майбутнього 

вчителя визначили мотиваційний, аксіологічний, гностичний, практичний, 

особистісний та творчий компоненти [116, с.9]. На погляд І. Міщенко, у 

структурі компетентності найчастіше виділяють операційно-технічну сферу 

(знання, навички, уміння, професійно значущі якості); мотиваційну сферу 

(спрямованість, інтерес, мотиви, потреби); практично-діяльнісну сферу 

(засоби виконання діяльності, результативні показники діяльності) [145, 

с. 7 – 8].  

На нашу думку, цей підхід більш повно відображає зміст і сутність 

професійної компетентності, тому саме на нього ми спиралися під час 

виділення складових компонентів лінгвометодичної компетентності, що як 

частина цілого повинна відображати його структуру.  

Нові стандарти компетентнісної парадигми освіти зумовлюють 

упровадження інноваційних підходів і технологій до професійної підготовки 

майбутнього вчителя української мови. Відповідно до вимог, викладених у 

законах України ,,Про освіту”, ,,Про вищу освіту”, Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на 2010 – 2021 рр., Загальноєвропейських рекомендаціях з 

мовної освіти, Державному стандарті мовної освіти у вищій школі, сучасний 

педагог має підходити до викладання рідної мови з урахуванням найновіших 

досягнень лінгвістики і лінгводидактики; логічно, послідовно, відповідно до 

норм літературного мовлення формувати творче, аналітичне мислення, 

філологічний смак учня як національно-мовної особистості; здійснювати 
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дослідницькі й наукові розвідки у сфері новітніх педагогічних, методичних і 

філологічних досягнень; бути мобільним до сприйняття різних нововведень у 

галузі методики навчання рідної мови. 

Важливим показником сформованості фахової спроможності 

майбутнього вчителя-словесника є рівень його лінгвометодичної 

компетентності як системоутворювальної в професійній компетентності 

вчителя рідної мови. Відтак для підвищення якості професійної підготовки в 

умовах навчання студента в педагогічному університеті важливо простежити 

етапи формування й удосконалення його лінгвометодичної компетентності 

на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях. 

Проблеми професійної підготовки вчителя рідної мови стали предметом 

досліджень Л. Базиль, В. Коваль, Н. Остапенко, О. Рудіної, О. Семеног, 

В. Сидоренко, В. Студенікіної та ін. Окремі аспекти представлено в 

лінгводидактичних студіях В Бадер, З. Бакум, Є. Голобородько, Н. Голуб, 

О. Горошкіної, С. Карамана, О. Копусь, О. Кучерук, Т. Нікішиної, 

Н. Остапенко, М. Пентилюк, Т. Симоненко, І. Хижняк та ін. Дослідження 

основ професійної філологічної підготовки педагогів і розроблення методик 

мовленнєвої підготовки майбутніх учителів-словесників проведено у 

дисертаціях Н. Голуб, В. Дороз, К. Климової, Л. Колток, Н. Синичкіної, 

Л. Туміної та ін.  

Визначення окремих складників професійної педагогічної 

компетентності майбутніх учителів-словесників і аналіз шляхів її 

формування здійснено в дисертаціях таких вчених, як О. Бігич, Л. Гелівера, 

Н. Голуб, А. Нікітіна, Н. Остапенко, Т. Симоненко, Н. Шумарова та ін.   

Так, у дослідженні Т. Симоненко комплексно представлено методику 

формування професійної мовно-комунікативної компетентності студентів 

філологічних факультетів, розроблено технології розвитку фахових 

професійно-комунікативних умінь та навичок майбутніх словесників [216]. 

А. Нікітіна у своїй роботі обґрунтувала й експериментально перевірила 

методики опанування майбутніми вчителями-словесниками технологій 
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педагогічного дискурсу з метою формування їхньої дискурсної 

компетентності [161].  

Наукові пошуки В. Студенікіної присвячено андрагогічній моделі 

розвитку методичної компетентності вчителів української мови в системі 

підвищення кваліфікації як важливого чинника професійної підготовки 

словесників у післядипломній освіті. Дослідниця акцентувала увагу на 

необхідності залучення діагностичного аналізу для визначення мети, змісту і 

форм методичної діяльності вчителів української мови на кожній ланці 

системи підвищення кваліфікації [228]. У роботах Т. Нікішиної висвітлено 

розроблення та експериментальну перевірку педагогічних умов і моделі 

розвитку творчого самовираження вчителя української мови і літератури у 

післядипломній педагогічній освіті; дослідниця конкретизує зміст, сутність і 

структуру творчого самовираження особистості вчителя-словесника як 

професіонала [163]. 

У наукових студіях В. Коваль ґрунтовно досліджено теоретичні й 

методичні засади формування професійної компетентності майбутніх 

учителів української мови. Автор схарактеризувала її структуру й 

запропонувала методику формування професійної компетентності майбутніх 

учителів-філологів з урахуванням вдосконалення змісту фахових дисциплін у 

процесі їхньої професійної підготовки, що включає аспекти навчання, 

виховання, пошуково-дослідницької та наукової діяльності, добору 

ефективних форм і методів, упровадження комплексу оптимальних засобів та 

інтерактивних технологій [108]. 

Н. Остапенко є автором теоретико-експериментального дослідження 

проблеми формування лінгводидактичної компетентності у майбутніх 

учителів української мови і літератури. Науковець удосконалила оптимальну 

модель образу сучасного вчителя-словесника як національно-мовної 

особистості, обґрунтувала доцільність поєднання кредитно-модульної 

технології та технології предметно-методичного проектування для 

успішного формування лінгводидактичної компетентності [177]. 
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Незважаючи на це, на сьогодні у вітчизняній науці не вироблено єдиного 

підходу до визначення поняття лінгвометодичної компетентності. Науковці 

по-різному тлумачать її сутність, структуру, є також розбіжності і в назві цієї 

складової професійно-педагогічної компетентності вчителя.  

Поняття ,,лінгводидактична/лінгвометодична компетентність 

майбутнього вчителя-філолога” лінгводидакти (В. Коваль, О. Копусь, 

О. Любашенко, Н. Остапенко, О.Семеног, В. Сидоренко, Н. Синичкіна, 

В. Студенікіна та ін.) тлумачать як відкриту систему цілісного 

інтегративного багаторівневого особистісного утворення, що є результатом 

здобуття ступеня вищої освіти ,,спеціаліст” чи ,,магістр”, який визначається 

сукупністю складників, що сприяють соціалізації особистості, формуванню в 

неї світоглядних та науково-професійних поглядів, творчості й майстерності, 

визначають успішність виконання різних видів діяльності, здатність до 

самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя [134; 

177; 214; 215; 228; 114; 108]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про різні підходи до 

тлумачення професійної лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови:  

- сукупність певного набору знань, умінь, навичок, досвіду тощо 

(О. Копусь); 

- структурна частина професійної компетентності вчителя української 

мови (В. Коваль, О. Семеног); 

- поєднання двох вищезазначених характеристик у визначенні 

(Н. Остапенко, В. Студенікіна) 

- здатність до здійснення професійної діяльності (І. Хижняк). 

О. Семеног у структурі професійної компетентності студентів 

філологічних спеціальностей виокремила методичну, підґрунтя якої логічно 

складають знання методологічних і теоретичних основ методики навчання 

мови, літератури, концептуальних основ, структури і змісту засобів навчання 

(підручників, навчальних посібників тощо), уміння застосовувати знання 
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мови й літератури в педагогічній діяльності, виконувати основні професійно-

методичні функції (комунікативно-навчальну, розвивальну, гностичну та ін.) 

[214]. В. Студенікіна схарактеризувала лінгводидактичну компетентність як 

компонент лінгвометодичної компетентності вчителя-словесника в складі 

його методичної компетентності [227]. 

Н. Остапенко слушно розмежувала поняття лінгводидактичної та 

лінгвометодичної компетентностей. Першу вона потрактувала як володіння 

студентом наборами знань, умінь, навичок та досвідом оцінного ставлення до 

об’єкта, предмета, змісту та структури мовознавчої дисципліни, 

використання принципів, методів, прийомів, засобів та форм навчання, а 

лінгвометодичну компетентність – як володіння майбутнім учителем рідної 

мови спеціально структурованими наборами знань, умінь, навичок, досвідом 

оцінного ставлення до змісту, структури, форми навчання мови, принципів, 

методів і прийомів, засобів, а також специфічних особливостей кожного з 

мовознавчих розділів, уведених до чинної шкільної програми або програми 

ВНЗ [177]. 

Досліджуючи фахову підготовку магістрів-філологів, О. Копусь 

розглядала лінгводидактичну компетентність ,,… як володіння магістрантом 

сукупністю знань, умінь, навичок і досвідом оцінного ставлення до суб’єкта, 

об’єкта, предмета, змісту та структури мовознавчих і лінгводидактичних 

дисциплін, умінням реалізовувати принципи, методи, прийоми, засоби та 

форми навчання, що являють собою інтегровану характеристику якості 

особистості майбутнього магістра-філолога” [114, с. 85 ]. 

І. Хижняк трактувала лінгвометодичну (лінгводидактичну) 

компетентність учителя як ,,здатність на високому науковому й методичному 

рівнях з урахуванням психологічної та вікової специфіки, застосовуючи 

різноманітні форми організації навчально-виховного процесу та постійно 

самовдосконалюючись, якісно організовувати процес становлення в 

школярів мовної та мовленнєвої компетентностей” [244].  
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На нашу думку, наведені дефініції лінгвометодичної 

(лінгводидактичної) компетентності майбутнього вчителя не суперечать, а, 

скоріше, доповнюють одна одну, акцентуючи увагу на різних сторонах 

одного поняття. Однак для пошуку ефективних шляхів формування 

лінгвометодичної компетентності студентів філологічних спеціальностей 

досі бракує чіткості в багатьох аспектах проблеми. 

Спираючись на наявні в сучасній науковій літературі визначення та 

узагальнюючи їх категоріальні складники, під професійною 

лінгвометодичною компетентністю майбутнього вчителя української мови 

розумітимемо комплекс інтегрованих професійних якостей особистості, що 

передбачає здатність до науково-педагогічної діяльності в загальноосвітній 

школі та ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках і досвіді викладання 

рідної мови, сформованій позиції щодо професійної діяльності власної та 

інших, сформованості ціннісних орієнтацій педагога як людини з високою 

духовно-моральною культурою, усвідомленні метапредметної функції рідної 

мови та її статусу як національно-культурного феномену, готовності і 

прагненні до професійного самовдосконалення й сприйняття передового 

науково-методичного досвіду в галузі навчання рідної мови. 

Формування фахової лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів рідної мови не є ізольованим процесом, оскільки вивчення 

лінгвометодичних дисциплін відбувається паралельно із засвоєнням 

мовознавчих дисциплін та предметів психолого-педагогічного спрямування. 

Відповідно, і всі структурні компоненти лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови формуються не лише під час вивчення 

курсу ,,Методика навчання української мови”, а і розвиваються й 

вдосконалюються під час навчання студентів інших дисциплін циклу фахової 

підготовки.  

Рефлективність та самостійність майбутнього вчителя рідної мови 

також розвиваються під час практичних і лабораторних занять із методики 

навчання української мови, де студенти вчаться ухвалювати методичні 
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рішення в розв’язанні методичних задач, під час педагогічної практики, де 

набувають досвіду самостійної педагогічної діяльності. Це і зумовлює 

виникнення взаємозв’язків між складниками професійно-педагогічної 

компетентності в цілому і між компонентами лінгвометодичної зокрема. 

Як засвідчив аналіз науково-методичної літератури, змісту чинних 

навчальних планів і освітньо-професійних програм підготовки майбутнього 

вчителя української мови, учені (О. Копусь, Н. Остапенко, О. Семеног) 

виділили різну кількість складників лінгвометодичної (лінгводидактичної) 

компетентності. До основних складників фахової лінгводидактичної 

компетентності майбутнього магістра-філолога, на думку О. Копусь, 

належать: мовна компетенція, мовленнєва компетенція, комунікативна 

компетенція, предметна компетенція, дослідницька компетенція, які, на її 

думку, забезпечують успішну викладацьку та науково-дослідницьку 

діяльність [114].  

Н. Остапенко деталізувала структуру лінгводидактичної 

компетентності майбутнього вчителя рідної мови і виокремила в ній такі 

компетенції: інформаційну (знаннєву), методологічну, логічну, особистісну 

(процесуальну), комунікативну, мотиваційну, рольову, аксіологічну 

(культурологічну), соціальну, проективну, дискурсивну, креативну 

стратегічну, діагностичну, предметну, технологічну [177; 178]. На нашу 

думку, подібний підхід до опису структури лінгвометодичної компетентності 

є виправданим під час аналізу знань, умінь і навичок майбутніх педагогів, які 

мають бути сформовані по завершенні курсу професійної підготовки, але для 

організації моніторингу він не видається доцільним. 

Більш узагальнено і зручно з позицій педагогічних вимірювань, на 

нашу думку, лінгводидактична компетентність учителя представлена в 

дослідженнях І. Хижняк: структура у вигляді системи з трьох блоків 

конструктів: базовий (психолого-педагогічний і комунікативний конструкти); 

основний (лінгвометодичний і інформаційно-комунікаційний конструкти); 

надбудовний (акмеологічний і діагностичний конструкти) [246, с. 169]. 
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Зазначимо, що наведені структури лінгвометодичної 

/лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя української мови є 

досить повними, але недостатньо зручними з погляду моніторингових 

досліджень, адже занадто деталізовані складники не завжди підлягають 

вимірюванню. При цьому контроль рівня сформованості лінгвометодичної 

компетентності на кожному етапі навчання є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу і сприяє оптимізації її формування й розвитку. Це 

зумовлює необхідність вибіркового підходу до опису лінгвометодичної 

компетентності майбутнього філолога.  

Докладний аналіз і узагальнення наявних у сучасній науці 

лінгводидактичних студій із проблем професійної підготовки вчителів-

словесників дозволив нам у структурі лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя рідної мови визначити такі основні компоненти: 

мотиваційно-ціннісний, предметний (або спеціальний), психолого-

педагогічний, професійно-комунікативний, інформаційно-комунікаційний, 

діагностичний (рис.1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови 
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1. Мотиваційно-ціннісний компонент. Цей компонент 

виокремлюється всіма науковцями, оскільки його наявність зумовлена 

загальноприйнятим уявленням про структуру компетентності в цілому. У 

контексті нашого дослідження він передбачає володіння майбутнім учителем 

рідної мови прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, 

саморефлексію, розуміння важливості та здатність методично грамотно 

мотивувати учнів на опанування мови й розвиток власного мовлення, уміння 

організовувати навчальний процес, добирати дидактичний матеріал із цією 

метою, бажання самовдосконалюватися, спроможність підвищувати рівень 

власної лінгвометодичної компетентності за допомогою опрацювання 

сучасної науково-педагогічної та методичної літератури, готовність і 

здатність до професійного зростання в лінгвометодичній галузі. 

2. Предметний (або спеціальний) компонент під різними назвами 

наявний в усіх представлених структурах професійної лінгвометодичної 

/лінгводидактичної компетентності, адже є центральним у ній і включає в 

себе ґрунтовне володіння знаннями, уміннями й навичками з української 

мови і методики її навчання в загальноосвітній школі для студентів ступеня 

вищої освіти ,,бакалавр” і ,,спеціаліст”. 

3. Психолого-педагогічний компонент. Вважаємо, що знання вікових 

психологічних особливостей школярів на різних етапах їхнього розвитку; 

здатність зацікавлювати учнів процесом опанування рідної мови й мовлення, 

набуттям мовної й мовленнєвої компетентностей є надзвичайно важливими 

для майбутнього вчителя-філолога, тому вслід за І. Хижняк виокремлюємо 

психолого-педагогічний компонент лінгвометодичної компетентності 

словесника.  

4. Професійно-комунікативний компонент. Дослідження науковців і 

методистів у галузі лінгводидактики й лінгвометодики переконливо доводять 

необхідність розвитку здатності мовної особистості до здійснення 

професійного (педагогічного) спілкування для досягнення поставленої мети. 

Узагальнюючи виокремлені О. Копусь комунікативну й мовленнєву 
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компетенції, а також технологічну і комунікативну компетенції в структурі 

лінгводидактичної в тлумаченні Н. Остапенко, у нашому дослідженні 

виділяємо професійно-комунікативний компонент лінгвометодичної 

компетентності, який передбачає знання майбутнім учителем мовних правил 

і норм, що забезпечують зразковість його мовлення як в урочний, так і в 

позаурочний час, здатність успішно реалізовувати професійну комунікацію з 

учнями, батьками школярів, колегами, керівництвом тощо.  

5. Інформаційно-комунікаційний компонент. Сучасного вчителя 

важко уявити без умінь послуговуватися інформаційно-комунікаційними 

засобами для успішної реалізації власної педагогічної діяльності. Відтак 

слушною нам видається думка І. Хижняк про необхідність виокремлення 

цього конструкта в лінгводидактичній компетентності педагога [246]. До 

структури лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

української мови інформаційно-комунікаційний компонент включаємо з тим 

самим змістовим наповненням: уміння працювати з інформацією навчально-

мовного призначення, знання жанрових різновидів електронної і 

мультимедійної продукції, інтернет-ресурсів навчально-мовного характеру 

тощо. 

6. Діагностичний компонент, передбачений структурами 

професійної компетентності майбутнього вчителя Н. Остапенко та І. Хижняк, 

із необхідністю включаємо до структури лінгвометодичної компетентності, 

адже він уміщує здатність виявляти рівень підготовки учнів та студентів з 

української мови, доречно добирати завдання, складати тести й проводити 

контрольні заходи, організовувати моніторингові дослідження для перевірки 

навчальних досягнень учнів та студентів з української мови, дисциплін 

мовознавчого й лінгводидактичного спрямування з урахуванням сучасних 

інноваційних технологій і застосуванням ІКТ.  

Для об’єктивного аналізу й ефективного функціонування технології 

формування лінгвометодичної компетентності на основі моніторингу 

необхідно мати чітке уявлення про процес її формування під час професійної 
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підготовки майбутніх учителів української мови, який О. Копусь, 

Н. Остапенко, О. Семеног та ін. умовно поділяють на кілька 

взаємопов’язаних етапів: у загальноосвітньому навчальному закладі – 

допрофесійний; на ступені бакалавра – актуалізаційний, навчально-

інформаційний, навчально-дослідницький; на ступені спеціаліста і магістра – 

науково-навчальний і творчий; а також післядипломний [114;177; 213]. 

Отже, формування лінгвометодичної компетентності майбутнього 

учителя відбувається в декілька етапів, які за хронологією протікання можна 

визначити так: 

1. Довишівський (мотиваційний) етап. 

2. Період навчання на філологічному факультеті ВНЗ. 

3. Післядипломний етап (самовдосконалення). 

Перший етап являє собою доуніверситетський досвід, який формується у 

випускника школи в процесі спостереження за навчальним процесом і 

спілкування з учителями, під час перегляду документальних і художніх 

фільмів, читання художньої літератури про школу. Як слушно зауважила 

Н. Остапенко, у цей період значну роль відіграє шкільний учитель 

української мови та літератури, який своєю професійною майстерністю 

викликає в учня бажання наслідувати його. Набутий досвід сприяє 

формуванню в учнів стійкої позитивної мотивації щодо отримання професії 

вчителя-філолога і вступу до вищого навчального закладу [178].  

Другий етап – університетський – триває 4 – 6 років (бакалавріат, 

спеціалітет, магістратура) і пов’язаний, як зазначила О. Копусь, із засвоєнням 

понятійно-термінологічного апарату психолого-педагогічної, лінгвістичної, 

лінгвометодичної наук та формуванням суб’єкт-суб’єктних відносин між 

викладачами і студентами в професійному становленні майбутнього 

філолога. Саме на цьому етапі реалізується компетентнісний підхід, 

спрямований на формування підсумкової (інтегрованої) професійної 

компетентності, системоутворювальною складовою якої є лінгвометодична 

компетентність майбутнього вчителя рідної мови. Упродовж 
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університетського навчання в студента формується готовність до 

педагогічної професійної діяльності [114, с. 112]. 

Третій етап – післядипломний (постуніверситетський) – найбільш 

тривалий у часі, оскільки пов’язаний із педагогічною самореалізацією 

майбутнього вчителя української мови. О. Копусь, Н. Остапенко, О. Семеног 

наголосили, що за цей час фахівець проходить кілька рівнів свого 

професійного зростання шляхом самовдосконалення. Постуніверситетський 

етап кваліфікується як неперервна практична педагогічна діяльність учителя, 

підвищення кваліфікації через курси, робота в методоб’єднаннях учителів-

словесників. Корекція знань, удосконалення й самовдосконалення вмінь та 

навичок, перепідготовка, набутий досвід позитивно впливають на 

підтримання і зміцнення фахових компетентностей [114, с. 113; 178, с. 144 – 

145; 214]. 

Погоджуємося з думкою О. Горошкіної, Н. Остапенко та О. Семеног, що 

період навчання в університеті також доцільно розподілити на три важливих 

і взаємопов’язаних етапи: 

І – ІІ курси навчання – підготовчий (пропедевтичний) етап;  

ІІІ – ІV курси – формувальний етап;  

V курс – поглиблювальний етап [41; 175; 213].  

На першому етапі важливо спрямувати зусилля викладачів на розвиток і 

зміцнення мотивації майбутніх педагогів щодо набуття фаху. Навчальне 

навантаження студентів І – ІІ курсів складається переважно з дисциплін 

загального психолого-педагогічного і філологічного спрямування, які мають 

закласти підвалини для формування в майбутніх учителів професійної 

компетентності.  

Ґрунтовне оволодіння цими дисциплінами є основою розвитку 

культуромовної особистості вчителя-словесника, який через усвідомлення 

своєрідних особливостей української мови, природи сучасних літературних 

норм, уміння послуговуватися ними виважено й ефективно, зможе навчати 

української мови інших. При цьому, як слушно зауважила Н. Остапенко, 
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необхідно змінити позиції викладача, який, залучаючи студентів до 

проведення спільних наукових досліджень, роботи в наукових гуртках та 

проблемних групах, має допомогти їм стати суб’єктами власної освітньої 

діяльності [178].  

На цьому етапі доцільно організовувати навчальну діяльність студентів 

так, щоб під час опанування лінгвістичних курсів формувати в них основи 

лінгвометодичної компетентності, пропонуючи завдання, так чи інакше 

пов’язані зі шкільним курсом української мови. Насамперед, це робота зі 

шкільними підручниками з мови на заняттях з сучасної української 

літературної мови: студенти мають можливість порівняти, як тема, що вони 

вивчають у виші, викладена для школярів, які вправи пропонуються, 

представити власне бачення навчання учнів певної теми з курсу української 

мови.   

Науковці (О. Горошкіна, С. Караман, В. Коваль, О. Копусь, О. Кучерук, 

О. Любашенко, Н. Остапенко, О. Семеног, М. Пентилюк та ін.) цілком 

справедливо зауважили, що провідна роль у становленні професійної 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя-філолога належить 

дисципліні ,,Методика викладання української мови”, що вивчається на ІІІ – 

IV курсах під час формувального етапу. Цей період характеризується 

накопиченням теоретичних знань із методики, відпрацюванням практичних 

умінь і навичок студента, розвитком його пізнавальних інтересів і 

підвищенням професійної мотивації, що втілюється в прагненні 

професійного зростання і самовдосконалення. При цьому система фахової 

лінгвометодичної підготовки майбутніх словесників складається з лекційних, 

практичних і лабораторних занять, самостійної роботи, низки етапів 

педагогічної практики, написання курсових і дипломних робіт [41; 58; 59; 

114; 125; 143; 178; 192; 214; 227].  

Лекційні заняття є основним шляхом набуття студентом декларативних 

знань із питань методики навчання української мови, які в подальшому 

сформують науково-теоретичну базу його майбутньої педагогічної 
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діяльності. Як слушно зазначили О. Копусь, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 

О. Семеног та ін., з лекцією нерозривно пов’язані практичні й лабораторні 

заняття, на яких відбувається обговорення попередньо визначених 

викладачем тем, що продовжують і поглиблюють основні наукові 

положення, викладені в лекційному курсі. Окрім систематизації, 

узагальнення й контролю знань з методики, під час практичних і 

лабораторних занять студенти отримують первинний лінгвометодичний 

досвід: складають плани-конспекти фрагментів уроків, засобами ділової гри 

та case-study вчаться застосувати методи, прийоми, технології, форми і 

засоби навчання [59; 114; 178; 214; 227; 192; 143]. 

Справедливою є думка Г. Грибан, О. Кучерук, Н. Остапенко, 

М. Пентилюк та ін., що невід’ємним складником формування 

лінгвометодичної компетентності студентів є організація самостійної роботи. 

Практичний досвід викладачів передбачає комплекс самостійних завдань, 

серед яких найчастіше використовуються такі: опрацювання періодичних 

видань (конспектування, реферування, рецензування тощо), робота з 

різноманітними інформаційними джерелами (лексикографічними виданнями, 

довідковою літературою), робота над методичним проектом, укладання 

методичного портфоліо тощо [59; 114; 125; 178; 214; 227; 58].  

Особливе місце серед форм практичної підготовки майбутніх учителів 

української мови під час формування їхньої лінгвометодичної 

компетентності посідає педагогічна практика як спосіб вивчення освітнього 

процесу на основі безпосередньої участі в ньому практикантів. 

Дидактичними цілями педагогічної практики є формування в студентів 

професійних умінь; закріплення, узагальнення й систематизація професійних 

знань шляхом їх застосування в реальній дійсності; розширення й 

поглиблення професійних знань студентів завдяки вивченню досвіду роботи 

фахівців у галузі навчання української мови. Педагогічна практика, 

спрямована на забезпечення студентів комплексом професійних знань, умінь 

і навичок здійснювати всі види навчально-виховної роботи вчителя 
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української мови, здійснюється відповідно до навчальних планів і програм: 

на ІІІ і ІV курсах в середніх, а на V курсі – в старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів [59; 114; 125; 214; 227].  

Завдання практики полягають у закріпленні й розвитку вмінь й навичок, 

необхідних в майбутній педагогічній діяльності, зокрема вміння спостерігати 

й аналізувати урок, самостійно готуватися до проведення уроків (планування 

системи уроків, складання конспектів, добір навчального матеріалу тощо), 

самостійно вести позакласну роботу з української мови, поглиблено вивчити 

обрану методичну проблему закладів [59; 114; 125; 214; 227].  

Результатом роботи викладача й студента з формування 

лінгвометодичної компетентності на другому етапі мають стати сформовані в 

майбутнього вчителя української мови професійні вміння, які О. Кучерук і 

Г. Грибан умовно розподілили на три групи:  

- загальнопедагогічні вміння, які пов’язані з самореалізацією у сфері 

педагогічної творчості, оригінальним моделюванням освітнього процесу, 

творчим мисленням, нестандартним розв’язанням педагогічних ситуацій, 

проведенням і аналізом уроків, позакласних заходів; 

-  спеціальні, які випливають зі специфіки курсу методики української 

мови, зокрема вміння працювати з навчально-методичною літературою, 

аналізувати труднощі в засвоєнні учнями мови і добирати шляхи подолання 

їх, розробляти на основі власного фахового й особистісного досвіду 

інноваційні методи, технології навчання мови, складати систему мовно-

мовленнєвих вправ і завдань, організовувати підготовку до переказів і творів, 

аналізувати текст з погляду функціонування в ньому мовних одиниць, 

проектувати й проводити роботу над різними видами мовних помилок; 

- комунікативні, пов’язані з культурою мовлення, технікою виразного 

мовлення, ефективністю і щирістю спілкування залежно від комунікативної 

педагогічної ситуації [47, с. 114]. 

Під час поглиблювального етапу формування лінгвометодичної 

компетентності студентів п’ятого курсу відбувається інтеграція знань із 
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лінгвометодики середньої школи, методики викладання мовознавчих 

дисциплін у ВНЗ, дидактики вищої школи, психології вищої школи, 

спецкурсів із мовленнєвого розвитку особистості, позакласної роботи з мови. 

Набуті на формувальному етапі знання узагальнюються й систематизуються, 

а також поглиблюються під час опанування спецкурсів і спецсемінарів з 

методики викладання української мови, що передбачають ґрунтовне 

вивчення актуальної в сучасній лінгвометодиці теми. Тематика подібних 

спецкурсів варіюється в різних вишах, наприклад: ,,Професійна компетенція 

вчителя української мови і літератури”, ,,Етнолінгводидактична культура 

педагога” (О. Семеног), ,,Електронна лінгвометодика” (І. Хижняк) тощо. 

Не менш важливою визначальною рисою поглиблювального етапу 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя-філолога 

вважається зростання уваги до його наукової діяльності. У цей період 

значний обсяг роботи студента складає підготовка й написання курсових і 

дипломних (магістерських) робіт, участь у олімпіадах, конференціях, 

написання статей тощо, що сприяє розвиткові його дослідницьких умінь, які 

є невід’ємною складовою лінгвометодичної компетентності учителя.  

Отже, становлення лінгвометодичної компетентності вчителя 

української мови є тривалим і складним процесом, який починається з 

вибору учнем майбутньої професії, ще до вступу до вишу, а триває протягом 

життя через професійне самовдосконалення. Період навчання в університеті 

є найбільш важливим для формування лінгвометодичної компетентності 

майбутнього педагога, і може бути розподілений на три етапи: підготовчий 

(пропедевтичний), формувальний і поглиблювальний. Виокремлення таких 

етапів у формуванні лінгвометодичної компетентності зумовлено навчальним 

планом спеціальності ,,Українська мова і література” та логікою побудови 

освітнього процесу на філологічних факультетах вишів. 
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1.3. Моніторинг лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі фахової підготовки 

 

У підрозділі висвітлено поняття якість лінгвометодичної освіти, 

моніторинг лінгвометодичної компетентності, з’ясовано його роль і місце в 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів української мови. Виявлено 

особливості моніторингу лінгвометодичної компетентності, його основні 

складники, змістові лінії та форми реалізації у професійній підготовці 

майбутніх учителів української мови  

Якість освіти – один із пріоритетів освітньої політики нашої держави, 

що відбито в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, Законах України ,,Про освіту”, ,,Про вищу освіту”, Галузевій 

концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, Рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського 

з’їзду працівників освіти та Форуму міністрів європейських країн 

,,Європейська школа ХХІ століття: Київські ініціативи”, Педагогічній 

Конституції Європи та інших нормативних документах [71; 153; 154; 155]. 

Визначаючи якість освіти ,,…необхідною умовою забезпечення сталого 

демократичного розвитку суспільства” [155], державні органи освітньої 

галузі детермінують її адекватну оцінку та організацію моніторингових 

досліджень в освіті як першочергові завдання розбудови освітньої системи в 

Україні. 

Із метою врахування сучасних реалій, що вимагають змін практично 

в усіх сферах життя суспільства, провідні міжнародні організації – Рада 

Європи, Міжнародний департамент стандартів, Організація Об’єднаних 

націй, Організація економічного співробітництва й розвитку та ін. – 

ініціювали зародження нових тенденцій і стратегічних напрямів розвитку 

систем освіти у світовій педагогічній практиці, низку перетворень у 

освітній сфері, спрямованих на підвищення її якості. Відтак Україна, як і 
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більшість європейських країн, проголосила стратегію якості ключовою 

метою реформування і розвитку національної системи освіти.  

Це рішення відбите в багатьох державних документах, зокрема в 

Національній доктрині розвитку освіти, яка визначає останню як основу 

розвитку особистості, суспільства, нації та держави, як стратегічний ресурс 

поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 

зміцнення авторитету й конкурентоспроможності України на міжнародній 

арені, а якість освіти є національним пріоритетом і передумовою 

національної безпеки держави. Моніторинг якості освіти Національна 

доктрина характеризує як основу оцінювання державою та громадськістю 

освітніх послуг, рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти [150]. 

Отже, як слушно зазначали сучасні науковці О. Авраменко, 

В. Безпалько, І. Булах, В. Войтенко, Л. Гаврілова, Г. Данилова, А. Деркач, 

Г. Єльникова, Ю. Ковальчук, В. Кремень, Т. Лукіна, О. Локшина, 

О. Ляшенко, О. Майоров, О. Набока, І. Ніколаєску, О. Овраменко, 

О. Овчарук, С. Омельченко, С. Раков, М. Роганова, О. Савченко, 

В. Сергієнко, І. Сліпухіна, В. Стешенко, В. Стрельніков, С. Харченко, 

Т. Хоруженко, Г. Цвєткова, М. Челишкова та ін., найважливішим для 

України є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, 

проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням 

інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і 

держави. Так само якісна освіта є необхідною умовою забезпечення 

сталого розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації 

суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів 

особистості [135; 195; 28; 150; 168; 100; 185; 201; 229; 39; 66; 151; 30; 156; 

73; 76]. 

Разом із тим аналіз наукових джерел показав, що на сьогодні існує 

декілька підходів до визначення поняття ,,якість освіти”, адже воно містить 

у собі кілька істотних характеристик, зокрема політичну, суспільно-

економічну, філософську, процесуально-результативну, психолого-
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педагогічну, соціальну тощо [135; 195; 28; 150; 168; 100; 185; 201; 229; 39; 

66; 151; 30; 156; 73; 76].  

У Законі України ,,Про вищу освіту” її якість тлумачиться як ,,рівень 

здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що 

відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти”. 

Також паралельно із цим подано поняття якості освітньої діяльності, яке 

розкривається через ,,рівень організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань” 

[71, с. 1].  

Так, компетентнісно-орієнтований підхід до визначення поняття 

,,якість освіти” представлений у дослідженнях В. Бикова, Н. Бібік, І. Булах, 

Л. Ващенко, Л. Гриневич, І. Зязюна, В. Казакова, В. Кременя, О. Локшиної, 

О. Ляшенка, О. Овчарук,  Л. Паращенко, М. Пентилюк, О. Пометун, 

М. Поташника, С. Ракова, О. Савченко, В. Сергієнка, А. Субетто та ін., які в 

загальному розумінні характеризували його як сукупність властивостей та 

характеристик освітнього процесу, що надають йому здатності формувати 

задовільний для нинішніх чи майбутніх потреб громадян, підприємств, 

організацій, суспільства і держави рівень професійної компетентності 

фахівця [15; 48; 49; 79; 100; 130; 185; 186; 201; 206; 229].  

Подібно трактуючи якість освіти як низку системно-соціальних якостей 

і характеристик, що визначають відповідність системи освіти прийнятим 

вимогам, соціальним нормам, державним освітнім стандартам, М. Кісіль 

акцентував увагу на безпосередній залежності високого рівня освіти від 

якості самих вимог (цілі, стандарти і норми), якості ресурсів (програми, 

кадровий потенціал, контингент абітурієнтів, матеріально-технічне 

забезпечення, фінанси тощо) та якості освітніх процесів (наукова та 

навчальна діяльність, управління, освітні технології), що безпосередньо 

забезпечують підготовку фахівців [106]. 

Ю. Романенко, Т. Хоруженко та ін. розкрили поняття якості освіти 
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через діалогічну єдність його процесуальної та результативної сторін. Так, 

Т. Хоруженко зазначила, що як процес якість освіти являє собою 

сукупність властивостей навчання та виховання, які визначають його 

пристосованість до реалізації соціальних цілей щодо формування особистості 

і відповідають інтересам суспільства й держави. Якість освіти як результат є 

якістю особистості, яка виражається через категорії її культури, соціально-

громадянську зрілість, рівень знань і вмінь, творчих здібностей та 

мотивованості, що вказує на відповідність рівня підготовки студентів 

вимогам діючих освітніх програм. Єдність названих сторін якості освіти 

характеризується наявністю прямо пропорційного зв’язку між категоріями її 

процесу і результату [248].   

До філософсько-соціального трактування тяжіє визначення якості 

освіти О. Ляшенка: ,,багатовимірне методологічне поняття, яке рівнобічно 

віддзеркалює суспільне життя – соціальні, економічні, політичні, 

педагогічні, демографічні та інші життєво значущі для розвитку людини 

сторони життя. Як системний об’єкт її характеризують якість мети, якість 

педагогічного процесу і якість результату. Національною доктриною 

розвитку освіти й чинною законодавчою базою визначено якість мети 

освіти, а державними стандартами освіти – якість навчальних результатів” 

[195, с. 7 – 8]. Аналогічні позиції в трактуванні поняття ,,якість освіти” 

обстоюють В. Андрущенко, В. Астахова, Л. Горбунова, М. Култаєва, 

М. Лукашевич, В. Лутай, М. Сухова та ін. 

Отже, у доробках сучасних науковців щодо якості професійної освіти 

спостерігається, на нашу думку, три основних підходи до дефініції поняття:  

1. Компетентнісно-орієнтований – найвужчий підхід, притаманний  

науковим працям, спрямованим на формування предметних компетентностей 

майбутніх фахівців як кінцевих результатів освітнього процесу. 

2. Процесуально-результативний – науковий підхід, характерний 

для загальнопедагогічних досліджень, що акцентують увагу нарівно і на 

результаті навчання, і на процесі його реалізації на практиці.  
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3. Філософсько-соціальний, що передбачає глобальне тлумачення 

поняття ,,якість освіти” в контексті розвитку суспільства в цілому й освітньої 

системи зокрема як важливого складника цього процесу.  

Усі підходи мають міцні наукові підвалини й достатньо обґрунтовані в 

сучасних наукових розвідках, проте, зважаючи на предметну спрямованість і 

обсяг нашого дослідження, найбільш слушним в його межах видається 

перший підхід до розуміння поняття ,,якість освіти”, що вимірюватиме цю 

освітню категорію в конкретних критеріях сформованості професійної 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів-філологів як 

результату процесу лінгвометодичної підготовки й кінцевого показника 

якості цього процесу.  

Вочевидь, що панівні позиції компетентнісно-орієнтованого підходу в 

сучасній освіті мають із необхідністю служити основою для наукових 

досліджень галузево-прикладного спрямування і потребують докладного 

вивчення з погляду забезпечення якості освіти. У контексті нашого 

дослідження найдоцільніше розглядати якість професійної лінгвометодичної 

освіти як педагогічну компетентнісно-орієнтовану категорію, що в результаті 

становить особистісний феномен майбутнього філолога.  

Відтак під якістю фахової лінгвометодичної освіти майбутніх учителів 

рідної мови розумітимемо результати фахової підготовки, що 

виражаються в комплексі набутих у процесі навчання професійних знань, 

умінь, навичок, індивідуальних якостей та ціннісних установок особистості, 

які в сукупності становлять систему професійної лінгвометодичної 

компетентності вчителя-філолога, на яку справляють безпосередній вплив 

педагогічні характеристики організації освітнього процесу та соціальні 

чинники функціонування освіти.  

Отже, в межах нашого дослідження основним результатом і 

показником якості фахової лінгвометодичної освіти виступатиме професійна 

лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя-філолога, 

ефективність і рівень формування якої в кожного студента й на факультеті 
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загалом можна якісно дослідити лише за допомогою системних і 

комплексних вимірювальних процедур – моніторингу якості 

лінгвометодичної освіти. Розглянемо особливості цього процесу. 

Термін ,,моніторинг” (від англ. ,,monitoring” – ,,контроль, 

спостереження, відстеження”) з’явився у другій половині ХХ ст., у 

ґрунтознавстві та екології, де моніторинг уперше сам став об’єктом 

наукового дослідження. Поняття моніторингу швидко поширилося і на інші 

сфери людської діяльності, зокрема в медицині, економіці та соціології [150; 

151; 248; 22].  

У сфері освіти моніторинг запроваджується для вивчення ефективності 

навчальних і педагогічних систем, процесів, розвитку суспільного інтелекту, 

знань учнів та ін. Історія моніторингу в освіті нараховує понад 100 років. Як 

зазначали О. Локшина, Т. Лукіна, Т. Невілл Полсвейт, А. Тайджнман та ін., 

офіційно на національному та регіональному рівнях моніторинг як метод 

дослідження систем освіти й освітнього процесу для поліпшення його якості 

бере свій початок із 30-х років XX ст. [149; 150; 234; 131]. 

В Україні історія становлення системи моніторингу в освіті на 

національному рівні починається з 1997 р. створенням Центру моніторингу 

освіти при Інституті змісту і методів навчання Міністерства освіти України. З 

1999 р. його реформовано у відділ моніторингу якості загальної середньої 

освіти Науково-методичного центру середньої освіти, який започатковує 

всеукраїнські моніторингові дослідження: якості основної навчальної 

літератури для загальноосвітніх навчальних закладів (2001, 2003, 2004), 

якості засвоєння курсу фізики (1999), якості математичної освіти 

випускників початкової, основної та старшої школи (2002), стану фізичного, 

морального і психічного розвитку учнів та інфраструктури навчальних 

закладів, яка забезпечує збереження здоров’я школярів (2005).  

Біля витоків вітчизняного моніторингу в Україні стоять корифеї 

І. Булах, В. Кремень, І. Лікарчук. О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 

Г. Цехмістрова та ін. У 1999 р. засновано першу в Україні організацію у 
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сфері професійного оцінювання та відбору кадрів – Центр тестування 

професійної компетентності при Міністерстві охорони здоров’я України. У 

2005 р. утворено Український центр оцінювання якості освіти з 

регіональними підрозділами [131; 149; 150; 234;]. Подальше вивчення різних 

аспектів педагогічного моніторингу відбилося в дослідженнях таких 

науковців, як О. Авраменко, С. Бабінець, Н. Байдацька, Г. Єльникова, 

С. Кретович, Л. Кухар, Н. Пасічник, С. Раков, О. Рєзіна, Ю. Романенко, 

Н. Титаренко,Т. Хоруженко та ін. У наукових студіях широко представлені 

проблеми моніторингу і управління якістю освіти в загальних середніх і 

вищих закладах освіти, вимірювання і моніторингу компетентностей учнів і 

студентів. 

Отже, багаторічна історія та потужна наукова і методична база заклали 

міцний фундамент для моніторингових досліджень професійної 

компетентності педагога. Ґрунтовні праці О. Авраменка, Н. Байдацької, 

Т. Лукіної, О. Ляшенка, Т. Хоруженко та ін. свідчать про швидкий поступ 

вітчизняної науки у сфері освітніх вимірювань і моніторингу фахової 

підготовки спеціалістів. Так само в дисертаціях Н. Остапенко, О. Семеног, 

О. Копусь висвітлено окремі аспекти моніторингу професійної 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя-філолога, але ці 

напрацювання мають переважно практичний характер. Тож, не зважаючи на 

спільні риси педагогічного і лінгвометодичного моніторингу, які послідовно 

відбиваються в останньому як у частині цілого, він, вочевидь, 

характеризується специфічними ознаками, що потребують теоретичного і 

практичного опрацювання. 

Учені-педагоги – О. Авраменко, Н. Байдацька, В. Горб, Г. Єльникова, 

Т. Лукіна, О. Локшина, Ю. Романенко, Т. Хоруженко, М. Челишкова та ін. – 

під моніторингом у найзагальнішому тлумаченні розуміли неперервне, 

довгочасне спостереження за навчальним процесом та управління ним [135; 

195; 39; 40; 65; 248; 7]. Цей вид моніторингу становить освітню технологію, 
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бо він є системою збору і використання такої інформації, без якої неможлива 

побудова керованого технологічного навчального процесу. 

Аналіз наукової та науково-методичної літератури виявив, що на 

сьогодні наявні й інші, більш конкретизовані дефініції, які умовно можна 

розподілити на кілька напрямів, залежно від того аспекту моніторингу, на 

якому акцентують увагу дослідники. Відповідно до кінцевого результату 

моніторингових досліджень можемо умовно виділити інформаційно-

статичний підхід, що розглядає моніторинг як самоціль, зміст якого полягає 

в зборі інформації про відповідність нормам, стандартам, критеріям якості; і 

прогностично-продуктивний підхід, у межах якого науковці визначають 

моніторинг як проміжну ланку для досягнення інших цілей – керованого 

навчання, управлінських рішень, методичних розробок тощо. 

Так, в межах першого, інформаційно-статичного, підходу визначення 

моніторингу через співвідношення об’єкта та спеціально розроблених норм, 

стандартів, вимог відбито в роботах таких учених як С. Донецька, 

В. Кальней, З. Капелюк, С. Шишов тощо. О. Авраменко, Н. Пасічник, 

О. Рєзіна та ін. акцентують увагу на якості освітнього процесу і визначають 

педагогічний моніторинг як неперервну, науково обґрунтовану, діагностико-

прогностичну комплексну систему збирання, зберігання, аналізу й 

розповсюдження інформації про якість освітніх послуг на основі їх 

відповідності визначеним цілям та отриманим результатам [28].  

Представники прогностично-продуктивного підходу (М. Барна, 

О. Гірний, П. Голубков, Г. Єльникова, Т. Єсенкова, І. Маноха, Л. Нікітіна, 

В. Попов, А. Субетто, Н. Селезньова, С. Силіна, А. Тайджнман,  

В. Чекмарьов та ін.) розглядають моніторинг як відстеження 

результативності та спостереження за динамікою різних складових 

навчального процесу, прогнозування подальшого розвитку й вироблення на 

цій підставі відповідних рішень. Цю думку також поділяють Н. Денисова, 

О. Коваленко та Р. Яковлева, додаючи до визначення моніторингу 

прогностичний чинник: моніторинг – спеціальна система безперервного і 
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тривалого спостереження, контролю, оцінювання стану системи, а також 

прогнозування на підставі отриманих об’єктивних даних динаміки й 

основних тенденцій її розвитку [151, с. 4].  

О. Абдуліна, О. Авер’янова, О. Байназарова, М. Бершадський, 

В. Вікторов, П. Дмитренко, О. Касьянова, Г. Лісьєв, О. Локшина, Т. Лукіна, 

О. Ляшенко, А. Майоров,  Д. Матрос, Н. Мельникова, С. Мітін,  В. Мокшеєв, 

О. Патрикеєва, Д. Полєв, І. Посохова, Л. Савва, А. Севрук, П. Чепелев тощо 

тлумачать моніторинг із позицій джерела інформації для керування освітнім 

процесом. Зокрема, О. Локшина зауважила, що моніторинг – це система 

збору, опрацювання й поширення інформації про діяльність освітньої 

системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і 

прогнозування розвитку [150]. А Т. Лукіна та О. Патрикєєва додали, що 

моніторинг є основою для розробки ,,науково-обґрунтованих рекомендацій 

для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення ефективності 

функціонування освітньої галузі” [130]. 

У межах обох підходів можемо виокремити групу науковців, які 

наголошують на такій рисі моніторингу якості освіти, як технологічність. 

Так, Т. Федірчик пропонує під моніторинговою технологією розуміти 

,,ретельно продуману стратегію і тактику реалізації управлінських дій, що 

спрямовані на визначення реального стану якості освіти, прогнозування 

наслідків її функціонування та визначення механізмів корекції для 

досягнення максимального рівня освітнього стандарту у відповідному 

закладі” [239, c. 210]. В. Горб тлумачить моніторинг як педагогічну 

технологію освітньої діяльності, орієнтовану на отримання науково 

обґрунтованої інформації про хід і результати освітнього процесу і 

виконання виховних функцій у навчальному закладі [40]. У своїх 

дослідженнях Н. Базиляк, Т. Гусь, Н. Денисова, О. Коваленко, Н. Фоменко, 

Г. Цехмістрова та ін. також акцентують увагу на технологічності як основній 

рисі моніторингу якості освіти [239; 50; 252; 6; 52]. 
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Як бачимо, шляхи і категоріальні ознаки визначення сутності 

педагогічного моніторингу представлені досить різними науковими 

підходами, проте їх об’єднує декілька важливих аспектів: 

– велика кількість науковців визначають моніторинг як систему 

(О. Авраменко, Н. Байдацька, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 

А. Майоров та ін.), значна група дослідників говорить про технологію 

(Н. Базиляк, Т. Гусь, В. Горб, Н. Денисова, О. Коваленко, Н. Фоменко, 

Г Цехмістрова та ін.), поодинокими є тлумачення моніторингу через 

комплекс заходів (Г. Єльникова); 

– сучасні учені виділяють спостереження (вивчення, збір 

інформації) за об’єктом моніторингу з подальшим виробленням прогнозу 

його розвитку як ключові аспекти системи моніторингу (О. Авраменко, 

М. Барна, О. Гірний, П. Голубков, Г. Єльникова, Т. Єсенкова, В. Котяк, 

Т. Лукіна, Л. Лутченко, І. Маноха, Л. Нікітіна, Н. Пасічник, В. Попов, 

О. Рєзіна, А. Субетто, Н. Селезньова, С. Силіна, А. Тайджнман,  

В. Чекмарьов та ін.); 

– науковці здебільшого наголошують на важливості моніторингу 

для ефективного керування освітнім процесом, його ролі для прийняття 

важливих управлінських рішень (О. Абдуліна, О. Авер’янова, 

О. Байназарова, М. Бершадський, В. Вікторов, П. Дмитренко, О. Касьянова, 

Г. Лісьєв, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, А. Майоров, Д. Матрос, 

Н. Мельникова, С. Мітін,  В. Мокшеєв, О. Патрикеєва, Д. Полєв, І. Посохова, 

Л. Савва, А. Севрук, П. Чепелев та ін.).  

Оскільки моніторингові дослідження за своєю суттю тяжіють до 

технологічного підходу в освіті, метою якого, на думку С. Сисоєвої, є 

перетворення освітнього процесу на  цілеспрямований процес діяльності усіх 

його суб’єктів, то розв’язати поставлені проблеми здатна лише технологія.  

Технологія передбачає мистецтво володіння процесом, певну 

послідовність операцій з використанням необхідних засобів (матеріалів, 

інструментарію та алгоритму дій), тобто у процесуальному розумінні 
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технологія має дати відповідь на запитання: ,,Як досягти поставленого 

результату діяльності (з використанням чого і якими засобами)? ”. Поняття 

технології відображає спрямованість досліджень (зокрема і педагогічних) на 

радикальне вдосконалення діяльності людини, підвищення її 

результативності, інструментальності, технічності. 

Отже, керуючись наявними в педагогічній і методичній науках 

дефініціями педагогічного моніторингу та специфікою лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів-філологів, у контексті нашого 

дослідження під лінгвометодичним моніторингом розумітимемо технологію 

безперервного спостереження, виявлення, вимірювання й оцінювання стану 

лінгвометодичної компетентності студентів упродовж усього терміну 

фахової лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження чинників 

освітнього процесу, які вплинули на отримані результати, а також 

узагальнення й прогнозування динаміки та основних тенденцій її розвитку на 

підставі отриманих об’єктивних показників із метою підвищення 

ефективності організації системи фахової підготовки студентів ступеня 

вищої освіти педагогічних ВНЗ. 

На основі виявлення зовнішніх та внутрішніх показників якості освіти 

О. Локшина, Т. Лукіна та ін. зазначають, що й моніторинг умовно поділяють 

на зовнішній, характерний для загальнодержавних чи загальногалузевих 

заходів, та внутрішній, що проводиться фахівцями навчального закладу з 

метою підвищення ефективності управління, активізації пізнавальної 

діяльності учнів (студентів), виявлення прогалин у їхніх знаннях, 

дослідження раціональності педагогічної методики тощо [150; 130]. На 

сьогодні лінгвометодичний моніторинг може ґрунтуватися виключно на 

внутрішній ініціативі викладачів та керівництва факультетів, адміністрації 

вищих навчальних закладів, адже державних стандартів та загальних 

показників якості сформованості лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови наразі не розроблено, що дозволяє 

визначати цю характеристику специфічною для її моніторингу.  
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Основним об’єктом лінгвометодичного моніторингу виступає система 

фахової лінгвометодичної підготовки у педагогічному ВНЗ, тобто, процес і 

результат формування в майбутніх учителів української мови 

лінгвометодичної компетентності як однієї з найважливіших складових 

їхньої професійної компетентності. У об’єкті лінгвометодичного моніторингу 

відображено загальноприйняту діалогічну єдність процесу й результату 

педагогічної діяльності, адже під час моніторингу лінгвометодичної 

компетентності студентів важливим є не тільки аналіз окремих кількісних і 

якісних показників відповідної фахової підготовки через певні відрізки часу 

та визначення динаміки їх розвитку шляхом порівняння змін, що відбулися, 

але й виявлення чинників освітнього процесу, які вплинули на отримані 

результати. Усе це сприятиме виробленню неупереджених рекомендацій та 

рішень стосовно внесення змін до системи фахової підготовки студентів 

педагогічних ВНЗ.  

Як слушно зазначили Н. Байдацька, Т. Хоруженко та ін., суб’єктами 

педагогічного моніторингу є носії моніторингових функцій у цій системі, 

котрих умовно поділяють на дві великі групи: тих, хто надає інформацію, і 

тих, хто її збирає і обробляє [7; 248]. Так, спираючись на дослідження 

зазначених науковців, до першої групи суб’єктів моніторингу якості фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови (на рівні навчального 

закладу) можна віднести:  

– студентів філологічних факультетів педагогічних ВНЗ; 

– викладачів та кураторів навчальних груп; 

– підрозділи вищого навчального закладу (фахові кафедри, 

деканати (інститути), навчальний відділ, відділ кадрів, бібліотеки, профком, 

психологічну службу установи тощо). 

До другої групи належать: 

– органи державного контролю за діяльністю навчального закладу; 

– моніторингова служба відповідного рівня, яка є науковою 

незалежною (громадською) установою, що виконує певне зовнішнє 
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дослідження на замовлення державних органів управління освітою; 

– адміністрація навчального закладу разом із радою студентів ВНЗ, 

які є органами громадського самоврядування. 

Беручи до уваги з’ясований вище внутрішній характер 

лінгвометодичного моніторингу, зазначимо, що перші два суб’єкти другої 

групи (органи державного контролю і незалежна моніторингова служба) 

включені до переліку умовно, як можливі його учасники. Відповідно в межах 

нашого дослідження реальними суб’єктами лінгвометодичного моніторингу 

виступатимуть студенти та викладачі, а також адміністрація філологічних 

факультетів. 

Моніторинг є невід’ємною складовою освітнього процесу, а відтак 

виконує відповідні функції, зумовлені метою освіти – якісною підготовкою 

фахівців певного профілю. Досліджуючи функції педагогічного моніторингу, 

І. Булах, Г. Єльникова, О. Касьянова, О. Локшина, Т. Лукіна, О. Ляшенко, 

Л. Приймачук та ін. найголовнішими з них вважають інформаційну, 

діагностичну, корекційну, прогностичну [150; 65; 133; 104; 26; 202].  

У педагогічному моніторингу ці функції мають таке змістове 

наповнення: інформаційна передбачає отримання, аналіз та інтерпретацію 

інформації про стан підготовки, надає можливість з’ясувати результативність 

навчального процесу; діагностична виявляється у перевірці рівня знань і 

вмінь, порівняння з попередніми досягненнями [133, с. 2]; прогностична – 

моніторинг сприяє прогнозуванню подальших тенденцій розвитку, внесенню 

відповідних корективів для подальшого вдосконалення освіти; корекційна 

передбачає відстеження під час моніторингових досліджень конкретних 

прогалин у знаннях учнів і студентів, виявлення їх причин та організацію 

надалі відповідної корекційної діяльності [104]. Відтак слушно припустити, 

що лінгвометодичний моніторинг як різновид педагогічного має аналогічні 

функції.  
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Поміж основних принципів педагогічного моніторингу науковці 

(В. Галузяк, Н. Мойсеюк, В. Мокшеєв, Л. Приймачук, І. Сметанський 

Т. Хоруженко та ін.) виділяють такі:  

– безперервності (моніторинг – цілісна система, що динамічно 

розвивається);  

– науковості (організація відстеження, побудована на науково 

обґрунтованих характеристиках;  

– об’єктивності (порівняння даних передбачає не тільки 

констатуючий стан системи, але і вивчення змін, які в ній відбуваються);  

– систематичності (регулярність проведення моніторингу на всіх 

етапах процесу навчання за допомогою різних форм, методів і засобів);  

– планомірності (моніторинг – частина навчального процесу, що 

будується на основних положеннях навчальних програм і відображати всі її 

проблеми);  

– свідомості та активності (стимулювання активності студентів і 

забезпечення свідомого виконання ними контрольних завдань);  

– наочності (графічне представлення студентам результатів 

моніторингу);  

– гласності (відкритий і прозорий аналіз, результати оголошуються 

і обговорюються керівництвом) [146; 189; 147; 202; 248]. 

Теоретичний аналіз поняття ,,лінгвометодичний моніторинг” засвідчує, 

що всі вказані принципи регламентують його впровадження в практику 

професійної лінгвометодичної освіти, проте, на нашу думку, наведений 

перелік потребує уточнення з урахуванням специфіки досліджуваного 

поняття.  

О. Авраменко, Н. Пасічник, О. Рєзіна зазначають, що моніторингове 

дослідження передбачає оцінювання таких складових: освітній процес, 

ресурси, що вкладаються в освіту і результати, що продукує освітня система 

[28, с. 304]. О. Байназарова пропонує моніторингову модель регіональної 

(міської) системи управління загальною середньою освітою, яка складається 
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з чотирьох підсистем: перша передбачає моніторинг різних видів діяльності 

учнів, друга – моніторинг науково-методичної складової освітнього процесу, 

третя – моніторинг діяльності навчальних закладів із соціальних питань, 

четверта – моніторинг матеріально-технічного забезпечення закладів освіти 

[9].  

На нашу думку, запропоновані науковцями підходи можуть бути 

адаптовані для організації лінгвометодичного моніторингу. Отже, 

спираючись на описані вченими (О. Авраменко, О. Байназарова, Н. Пасічник, 

О. Рєзіна та ін.) [9; 28] загальні складники комплексного вивчення якості 

освіти, можна виокремити такі змістові напрями лінгвометодичного 

моніторингу:   

1. Рівень професійної лінгвометодичної компетентності студентів.  

2. Продуктивність лінгвометодичного навчального процесу. 

3. Науково-педагогічний потенціал філологічного факультету. 

4. Матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші. 

Характеризуючи лінгвометодичний моніторинг як педагогічну 

технологію, не можна оминути закономірного питання структури цього 

поняття, яка, враховуючи провідні функції моніторингової діяльності [104; 

133],  окреслюється в трьох основних категорія (етапах): діагностика, аналіз, 

корекція. Поряд із цим дослідження понятійного апарату педагогічної 

діагностики засвідчує наявність різного потрактування науковцями його 

основних складників: ,,контроль”, ,,діагностика”, ,,оцінювання”, 

,,вимірювання”, – що обумовлює необхідність їх аналізу крізь призму 

професійної лінгвометодичної підготовки майбутнього філолога і визначення 

найбільш оптимальних методів контролю під час формування його фахових 

компетентностей. Тож розглянемо основні варіанти визначень стрижневих 

понять контрольно-регулювального компонента педагогічного процесу в 

сучасних наукових дослідженнях. 

Комплексність, теоретичне і практичне значення проблеми ефективної 

реалізації контролю навчальних досягнень визначили інтенсивність та 
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багатоаспектність дослідження її в педагогіці. Так, у працях вітчизняних 

науковців знайшли відображення роль і значення педагогічного контролю, 

визначення його сутності, функцій, видів, форм і методів 

(С. Архангельський, Ю. Бабанський, В. Беспалько, Л. Одерій, І. Лернер, 

С. Сухорський, Н. Тализіна та ін.); побудова ієрархічно впорядкованих цілей 

у когнітивній сфері, проблема рівнів засвоєння (Е. Бєлкін, В. Беспалько, 

В. Симонов та ін.); можливості контролю для виховання особистості, її 

розвитку, формування пізнавальної активності, інтересу (Ш. Амонашвілі, 

Б. Перовський, В. Лозова, В. Сухомлинський та ін.); психологічні засади 

організації контролю (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Л. Кашкарьова, 

О. Леонтьєв, Л. Подоляк, С. Смирнов, В. Юрченко та ін.) тощо.  

Різні аспекти проблеми ефективної реалізації контролю навчальних 

досягнень останнім часом стають і предметами дисертаційних досліджень, 

зокрема: історія контролю навчальних досягнень у вітчизняній системі освіти 

(В. Кадневский, О. Пташний та ін.), перевірка навчальних досягнень за 

допомогою тестів (В. Аванесов, І. Булах, О. Кміть, О. Петращук Л. Рабійчук 

та ін.); оцінювання навчальних досягнень (С. Калаур, М. Карнаухова, 

Н. Чорна та ін.); упровадження модульно-рейтингової системи (О. Безносюк, 

Л. Романишина, І. Романюк, Н. Шиян та ін.), окремі види і функції контролю 

(В. Бочарнікова, О. Кальнік, М. Кудаєв та ін.), діагностика навчальних 

досягнень (Н. Нохріна, Г. Цехмістрова та ін.), методика контролю 

навчальних досягнень у процесі вивчення окремих дисциплін (А. Есаулов, 

О. Кальнік та ін.). 

Контроль у педагогіці сучасної вищої школи, на одностайну думку 

учених (О. Авраменко, І. Бех, І. Булах, Н. Волкова, М. Євтух, О. Локшина, 

О. Ляшенко, М. Мруга, М. Фіцула та ін.), є одним із компонентів структури 

навчального процесу (контрольно-регулювальний компонент поряд з 

цільовим, стимулювально-мотиваційним, змістовим, операційно-дієвим і 

оцінно-результативним) [241, с. 80]. Цей компонент відіграє значну роль як у 

педагогічній діяльності викладача, забезпечуючи діагностику і внесення 
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необхідних корективів до змісту й методики навчання з метою підвищення 

його ефективності, так і в навчально-пізнавальній діяльності студента, 

реалізуючись через самоконтроль і аналіз власної навчально-пізнавальної 

діяльності [241]. 

Стосовно термінів ,,контроль” і ,,перевірка” можна зауважити два 

провідні підходи до їх дефініції. За першим, спрощеним, вони можуть 

вживатися як тотожні. Так, на думку І. Зайченка, ці терміни синонімічні, і як 

би не визначався відносно конкретного явища один термін, із цих же позицій 

повинен визначатися стосовно цього явища й інший. За такого підходу 

контроль або перевірка розуміються як окремий компонент навчального 

процесу, складова частина процесу навчання [70]. 

У нашому дослідженні ми дотримуватимемося другого, ґрунтовнішого, 

підходу, за яким контроль може розглядатися як більш широке поняття, 

порівняно з  перевіркою. У такому випадку остання визначається як складова 

частина контролю, поряд з оцінюванням і обліком, і її розуміють як 

виявлення рівня знань, умінь і навичок. Цей підхід є більш поширеним, і його 

відображено у багатьох сучасних підручниках із педагогіки (А. Алексюка, 

С. Вітвицької, Н. Волкової, В. Максименка, Н. Мойсеюк, С. Пальчевського, 

Т. Туркот, М. Фіцули та ін.). Так само науковці до складових контролю 

відносять й оцінювання, визначаючи його як ,,… спосіб і результат 

встановлення факту відповідності чи невідповідності знань, умінь, навичок, 

засвоєних студентом, цілям та завданням навчання” [188, с. 156]. 

Також до системи контролю входить і педагогічне вимірювання, під 

яким, за класичним визначенням І. Булах, розуміють ,,процес надання 

чисельного значення певному показнику відповідно до його кількісного 

прояву із застосуванням чітко визначених правил вимірювання” [26, c. 8]. 

Відтак контроль виступає більш загальним поняттям відносно 

перевірки, вимірювання й оцінювання, а визначення його сутності в 

педагогічних дослідженнях (В. Аванесов, О. Авраменко, І. Бех, І. Булах, 
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С. Вітвицька, Н. Волкова, М. Євтух, О. Локшина, О. Ляшенко, М. Мруга, 

М. Фіцула та ін.) відображається в трьох різних тлумаченнях. 

По-перше, контроль може розглядатися виключно як отримання 

інформації про результати навчання (В. Аванесов, Є. Перовський, 

С. Вишнякова С. Вітвицька, та ін.). Наприклад, С. Вишнякова дала таке 

визначення: ,,Контроль – … складова частина управління об’єктами і 

процесами, що полягає у спостереженні за об’єктами з метою перевірки 

відповідності об’єкта, який спостерігається, бажаному і необхідному стану, 

що передбачений законами, інструкціями, положеннями, іншими 

нормативними актами, а також програмами, планами тощо” [29, с. 137]. 

С. Вітвицька і Т. Туркот визначили контроль як педагогічний супровід, 

нагляд, спостереження і перевірку успішності навчально-пізнавальної 

діяльності студентів[31; 237].  

По-друге, контроль можна також розуміти ширше: не лише як 

отримання інформації, але й її використання з метою аналізу навчального 

процесу, встановлення прямого і зворотного зв’язку між викладачем і 

студентом, виявлення якісних і кількісних характеристик процесу і 

результату навчання, підвищення ефективності навчального процесу. Так, на 

думку В. Сластьоніна, процедури контролю покликані забезпечити зворотній 

зв’язок, а також надати інформацію, на основі якої педагог може внести 

необхідні зміни в освітній процес [187]. М. Челишкова під педагогічним 

контролем розуміла єдину дидактичну та методичну систему перевірної 

діяльності, спрямовану на виявлення результатів навчального процесу й на 

підвищення його ефективності [257].  

По-третє, П. Підкасистий розглядав контроль не лише як процес 

вимірювання рівня засвоєння знань, деяких сторін розвитку і вихованості, 

але й як обробку та аналіз отриманих знань, узагальнення і висновки про 

коригування процесу навчання, про просування учнів на наступні етапи 

навчання, висновки про ефективність роботи як вчителів, так і освітньої 

установи в цілому [194, c. 329]. Таке розуміння контролю підкреслює його 
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діагностичну спрямованість. П. Підкасистий навіть ототожнив поняття 

,,контроль” і ,,педагогічна діагностика”.  

Натомість І. Подласий та ін. слушно тлумачать контроль як складову 

частину педагогічної діагностики: ,,Діагностування вміщує в собі контроль, 

перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, 

виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку подій” 

[198, c. 544]. Аналогічну думку висловив і М. Євтух: ,,Метою дидактичного 

діагностування є своєчасне виявлення, оцінювання та аналіз здійснення 

навчального процесу у зв’язку з продуктивністю останнього. … 

Діагностування розглядає результати у зв’язку зі шляхом і засобами їх 

досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання” 

[63, с. 43]. Саме тому, на думку М. Євтуха, контролювання й оцінювання 

знань, умінь і навичок включається в діагностування як необхідні складові 

компоненти. 

Діагностика в педагогічній літературі тлумачиться і як прикладна 

галузь педагогічної науки, система специфічної діяльності педагогів і 

педагогічних колективів, покликана виявити певні якості особистості для 

оцінки (вимірів) результатів виховання, освіти і навчання. К. Інгекамп 

уважав, що педагогічна діагностика досліджує навчальний процес, у ході 

якого вивчаються, передусім, умови і результати навчального процесу з 

метою оптимізації чи обґрунтування значення його результатів для 

суспільства [80, с. 10]. Систему діагностичної діяльності, на думку 

В. Аванесова, утворюють цілі і методи діагностики, результати та їх 

інтерпретація, кадри і установи, що займаються діагностикою [1; 2].  

Через подібність характерних ознак і методів організації діагностику і 

моніторинг часто ототожнюють, хоча, як слушно зауважила Н. Байдацька, 

діагностика характеризується більш диференційованим підходом до 

оцінювання певних явищ педагогічного процесу на відміну від моніторингу, 

для якого характерне тотальне оцінювання [8]. Отже, аналіз наріжних понять 

педагогічного моніторингу в науково-методичній літературі дозволяє 
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стверджувати, що діагностика як більш широке поняття включає в себе 

контроль, до якого входить перевірка, оцінювання (вимірювання) та облік, і 

вся ця структура є складовою системи педагогічного моніторингу поряд із 

діагностикою та корекцією.  

Відтак доцільним видається висновок, що структурно-операціональна 

схема лінгвометодичного моніторингу, ураховуючи його сутність, змістові 

напрями та послідовність перебігу буде мати такий вигляд:  

1. Аналіз стану лінгвометодичного процесу:  

– спостереження за освітнім процесом; 

– вивчення нормативної документації;  

– аналіз науково-педагогічного потенціалу філологічного 

факультету; 

– анкетування викладачів та студентів філологічних факультетів; 

– вивчення матеріально-технічних умов навчання на факультеті та 

у виші. 

 2. Діагностика якості складників лінгвометодичного процесу: 

– контроль і перевірка продуктивності лінгвометодичного 

навчального процесу;  

– кількісне вимірювання сформованості складників професійної 

лінгвометодичної компетентності студентів; 

– якісна перевірка сформованості складників лінгвометодичної 

компетентності студентів; 

– оцінка та інтерпретація отриманих результатів. 

3. Корекція й прогнозування підвищення ефективності 

лінгвометодичного процесу:  

 розробка корекційних заходів; 

 запровадження корекційних заходів у практику роботи 

філологічного факультету (рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. Операціональна структура професійного лінгвометодичного 

моніторингу 

Відповідно, лінгвометодичний моніторинг передбачає аналіз стану 

лінгвометодичного процесу, діагностику якості складників 

лінгвометодичного процесу, до якої зараховуємо контроль розвитку 

лінгвометодичної компетентності, її перевірку, вимірювання, оцінку та 

інтерпретацію результатів, а також корекцію і прогнозування підвищення 

ефективності лінгвометодичного процесу. Метою лінгвометодичного 

моніторингу є повсякчасне й усебічне спостереження, аналіз та виявлення 

усіх обставин і чинників процесу лінгвометодичної підготовки майбутнього 

вчителя рідної мови, а також визначення результативності цього процесу, 

тобто кількісного і якісного показників рівня сформованості професійної 

лінгвометодичної компетентності студентів. 
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Висновки до першого розділу 

 

Аналіз наукової та історичної літератури з проблеми розвитку 

професійної підготовки майбутнього вчителя української мови дозволяє 

говорити про тривалий і неоднорідний процес становлення цього феномена. 

Відсутність чіткої періодизації генези професійної підготовки майбутнього 

вчителя української мови зумовила потребу виокремлення таких етапів: 

початковий (давні часи – кінець ХІХ ст.); базовий (початок ХХ ст. – 30-х рр.); 

репродуктивний (40 – 80-ті рр.); інноваційний – (90-ті рр. ХХ ст. – початок 

ХХІ ст.). 

Аналіз наукової і науково-методичної літератури довів наявність 

розбіжностей у трактуванні сутності поняття ,,лінгвометодична 

компетентність майбутнього вчителя української мови”. Вивчення і 

узагальнення різних підходів до визначення цього компонента професійної 

компетентності майбутнього педагога дозволяє нам характеризувати 

лінгвометодичну компетентність як комплекс інтегрованих професійних 

якостей особистості майбутнього вчителя-філолога, що передбачає 

готовність до науково-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі і 

виші відповідно до означеної кваліфікації та ґрунтується на знаннях, 

уміннях, навичках і досвіді викладання мовознавчих і лінгводидактичних 

дисциплін, сформованій позиції щодо власної професійної діяльності, а 

також професійної діяльності інших; усвідомленні метапредметної функції 

рідної мови та її статусу як національно-культурного феномену; 

сформованості ціннісних орієнтацій педагога як людини з високою духовно-

моральною культурою; готовності і прагненні до професійного 

самовдосконалення й сприйняття передового науково-методичного досвіду в 

галузі навчання рідної мови.  

У структурі лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови виокремлюємо такі основні компоненти: професійно-
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комунікативний, психолого-педагогічний, предметний (спеціальний), 

діагностичний, інформаційно-комунікаційний, мотиваційно-ціннісний. 

Проаналізовано етапи формування лінгвометодичної компетентності 

вчителя: (довишівський (мотиваційний), період навчання на філологічному 

факультеті ВНЗ, післядипломний етап (самовдосконалення)); конкретизовано 

зміст періоду навчання в університеті і розподілено його на три етапи: 

підготовчий (пропедевтичний), формувальний і поглиблювальний.  

У результаті наукового пошуку встановлено, що під якістю 

професійної лінгвометодичної освіти майбутніх учителів рідної мови слід 

розуміти комплекс інтегрованих професійних якостей особистості 

майбутнього вчителя-філолога, що передбачає готовність до науково-

педагогічної діяльності в загальноосвітній школі і виші відповідно до 

означеної кваліфікації та ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках і досвіді 

викладання мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін, сформованій 

позиції щодо власної професійної діяльності, а також професійної діяльності 

інших; усвідомленні метапредметної функції рідної мови та її статусу як 

національно-культурного феномену; сформованості ціннісних орієнтацій 

педагога як людини з високою духовно-моральною культурою; готовності і 

прагненні до професійного самовдосконалення й сприйняття передового 

науково-методичного досвіду в галузі навчання рідної мови. 

Основним результатом і показником якісної фахової лінгвометодичної 

освіти виступатиме професійна лінгвометодична компетентність 

майбутнього вчителя-філолога, ефективність і рівень формування якої в 

кожного студента і на факультеті загалом можна якісно дослідити лише за 

допомогою комплексних вимірювальних процедур – моніторингу якості 

лінгвометодичної освіти.  

Лінгвометодичний моніторинг спрямований на комплексне 

дослідження професійної лінгвометодичної компетентності як однієї з 

найважливіших складових професійної компетентності вчителя-філолога і 

становить собою технологію безперервного спостереження, виявлення, 
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вимірювання й оцінювання стану лінгвометодичної компетентності студентів 

упродовж усього терміну лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження 

чинників освітнього процесу, які вплинули на отримані результати, а також 

узагальнення й прогнозування динаміки та основних тенденцій її розвитку на 

підставі отриманих об’єктивних показників з метою розробки оптимальної 

системи організації фахової підготовки студентів педагогічних ВНЗ. 

До основних функцій лінгвометодичного моніторингу належать: 

інформаційна, діагностична, прогностична, корекційна. Важливими 

принципами організації й упровадження лінгвометодичного моніторингу в 

практику вишівського навчання є такі: загальні: безперервності, науковості, 

об’єктивності, систематичності, планомірності, свідомості та активності, 

наочності, комплексності, гласності. На нашу думку, перелік принципів 

потребує уточнення з урахуванням специфіки лінгвометодичного 

моніторингу.  

Узагальнюючи характеристики лінгвометодичного моніторингу, до 

його специфічних особливостей відносимо: компетентнісну спрямованість; 

діалогічну єдність у вивченні процесу і результату формування 

лінгвометодичної компетентності студентів; внутрішньовишівський характер 

організації та проведення; вузькоспеціалізовані змістові напрями 

дослідження процесу лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя 

української мови. 

Основні результати дослідження висвітлено в таких публікаціях автора 

[81; 88; 91; 94; 96; 97;]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

2.1. Аналіз змісту і структури лінгвометодичної підготовки 

майбутніх учителів української мови 

 

Підрозділ присвячено дослідженню питання вдосконалення змісту 

лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів української мови. 

Проведено аналіз змісту і структури професійної підготовки майбутніх 

учителів української мови, розкрито особливості викладання дисциплін 

лінгвометодичного циклу, з’ясовано специфіку організації моніторингу 

лінгвометодичної компетентності студентів у педагогічних вишах.  

Задля з’ясування сучасного стану якості лінгвометодичної підготовки і 

одержання відомостей про рівень сформованості лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів рідної мови, а також для визначення 

можливостей організувати експериментальне дослідження було проведено 

констатувальний експеримент на базі Державного вищого навчального 

закладу ,,Донбаський державний педагогічний університет”, Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені В. Винниченка і Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Констатувальному зрізу передував емпіричний етап, зміст якого 

полягав у таких видах робіт: 

1. Аналіз нормативної й навчально-методичної документації 

(навчальних планів, навчально-методичних комплексів дисциплін, 

нормативних документів щодо організації освітнього процесу на кафедрах і у 

вишах, екзаменаційно-залікових відомостей успішності студентів тощо) з 

метою дослідження стану системи формування лінгвометодичної 
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компетентності майбутніх учителів української мови, з’ясування чинників й 

джерел, які впливають на організацію формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. 

2. Спостереження за процесом лінгвометодичної підготовки студентів 

ступеня вищої освіти. Мета цього етапу – ознайомитися з формами і 

методами організації процесу формування лінгвометодичної компетентності 

студентів на філологічних факультетах, визначити основні проблеми в 

організації професійної підготовки і моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови.  

3. Анкетування й опитування студентів філологічних факультетів 

педагогічних ВНЗ та викладачів дисциплін фахової підготовки з метою 

з’ясування ступеня розуміння студентами і викладачами сутності понять 

,,професійна лінгвометодична компетентність”, ,,якість фахової 

лінгвометодичної підготовки”, дослідження ступеня усвідомлення 

студентами і викладачами сутності і ролі моніторингових досліджень 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів-словесників. 

Аналіз навчальної документації (навчальних планів, навчальних 

програм, навчально-методичних комплексів лінгвометодичних дисциплін) 

дозволить нам скласти чітке уявлення про стан системи формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Поступове формування й розвиток усіх складників лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови, так само як і якість 

лінгвометодичної підготовки забезпечуються, по-перше, навчальними 

планами напряму/спеціальності, по-друге, навчальними програмами 

дисциплін фахового циклу, по-третє, кадровим забезпеченням освітнього 

процесу, при чому тут важливу роль відіграє не лише потужний 

професорсько-викладацький склад, але й методичний взаємозв’язок між 

викладачами різних дисциплін та кафедр у плані вироблення єдиної 

концепції фахової підготовки.  
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Так, вивчення студентами методичних курсів відбувається в тісних 

міжпредметних зв’язках із педагогічними, психологічними та філологічними 

дисциплінами спеціалізації. Проаналізовані навчальні плани спеціальності 

,,Українська мова і література” університетів, де проходив експеримент, у 

своїй структурі так само, як і в освітньо-професійній програмі, містять 

обов’язкову та варіативну складові.  

Дисципліна ,,Методика навчання української мови”, передбачена 

навчальним планом підготовки бакалавра на 3 і/або 4 курсі навчання (форма 

підсумкового контролю – екзамен), спрямована на оволодіння студентами 

ґрунтовною методичною підготовкою, формування готовності створювати 

власні методики, вести експериментальну роботу, формувати готовність до 

інноваційної лінгвометодичної діяльності тощо. На 5 курсі продовжується 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього педагога під час 

опанування додаткових курсів, як то ,,Методика навчання української мови у 

старших класах”, ,,Методика викладання філологічних дисциплін” тощо, які 

належать до фахово орієнтованих дисциплін обов’язкової складової 

програми підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

,,Спеціаліст”.  

Отже, аналіз навчальних планів дозволяє зробити висновок, що 

єдиним і основним курсом, під час вивчення якого відбувається становлення 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови, є 

,,Методика навчання української мови”. Оскільки ця дисципліна є провідною 

для формування фахової компетентності майбутнього вчителя, необхідною 

умовою успішного її засвоєння є узгодження запланованого до вивчення 

матеріалу із уже засвоєним. Усі складові лінгвометодичної компетентності 

повинні формуватися комплексно, тому має бути чіткий зв’язок між 

вивченням курсу методики навчання мови, психолого-педагогічних, 

лінгвістичних, інформаційних дисциплін тощо.  

До варіативної частини входять спецкурси і спецсемінари вибору 

вищого навчального закладу та вільного вибору студента, серед них у різних 
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ВНЗ включені спецкурси ,,Позакласна робота учнів з мови”, ,,Види 

мовленнєвої діяльності учнів”, ,,Технологія сучасного уроку рідної мови”, 

,,Актуальні питання методики навчання української мови” тощо. Подібні 

спецкурси є корисними, але не забезпечують системного формування 

лінгвометодичної компетентності, натомість сприяють розвиткові окремих її 

компонентів.  

Крізь призму етнокультурологічного підходу розглядає підготовку 

вчителя української мови О. Семеног, автор навчально-методичного 

посібника ,,Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника”. З огляду на 

це науковець обґрунтовує необхідність у формуванні культурознавчої 

компетенції в контексті полікультурної компетентності. На нашу думку, 

подібний спецкурс містить важливі для вчителя-філолога теми, які 

сприятимуть формуванню мотиваційно-ціннісного складника його 

лінгвометодичної компетентності.  

Одними з представників текстоцентричного і дискурсного підходів у 

лінгводидактиці є А. Нікітіна і Т. Симоненко. З метою опанування 

майбутніми вчителями української мови  А. Нікітіна пропонує до 

впровадження спецкурс ,,Аналіз тексту в педагогічному дискурсі вчителя-

словесника”, спецсемінару ,,Моделювання аналізу тексту в педагогічному 

дискурсі”, курсу в магістратурі ,,Текст. Педагогічний дискурс” [160]. У 

дослідженнях лінгводидакта йдеться про особливості побудови 

педагогічного дискурсу на сучасному етапі розвитку національної школи, 

представлена тричленна модель мовленнєвої комунікації: мовленнєвий 

портрет учителя – текст (як процес і результат) – мовленнєвий портрет учня. 

На думку автора, така структура відбиває мінімальну одиницю дискурсу 

(комунікативний акт) та визначає найважливіші ознаки максимальної 

одиниці – уроку [162].  

Т. Симоненко пропонує спецкурс ,,Дидактична текстологія” для 

студентів спеціальності 7.030501 ,,Українська мова і література”, який 

спрямований на вироблення комунікативно-мовної, лінгвістичної, 
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предметної, прагматичної і технічної компетентностей майбутніх учителів-

словесників на основі системного підходу до формування професійної 

комунікативної компетентності філологів. Також автор подає матеріал для 

вдосконалення комунікативно-мовленнєвої та формування дискурсивної 

компетентностей майбутніх учителів рідної мови [216]. 

На розвиток професійної комунікативної компетентності спрямовані 

такі курси як ,,Культура фахового мовлення”, ,,Культура професійного 

мовлення викладача ВНЗ” тощо.  

О. Кучерук, обґрунтовуючи необхідність формування технологічної 

компетентності майбутнього вчителя рідної мови, під якою розуміє 

,,сукупність психолого-педагогічних і лінгвометодичних знань, умінь і 

навичок, пов’язаних із технологіями навчання, досвід їх творчого 

застосування в шкільній практиці україномовної освіти, готовність до 

фахової технологічної діяльності”, доводить доцільність уведення в 

навчальний план підготовки бакалавра дисципліни ,,Перспективні технології 

навчання в шкільному курсі української мови” [124, с. 133]. Метою 

спецкурсу науковець визначає ознайомлення студентів із різними підходами 

до модернізації педагогічного процесу й забезпечення практичної підготовки 

майбутніх філологів до технологізації навчання української мови в середніх 

загальноосвітніх закладах [124]. 

Проблеми формування інформаційно-комунікаційної компетентності в 

структурі лінгвометодичної підготовки вчителів словесників входять до кола 

наукових інтересів В. Бадер, М. Бовтенко, І. Костікової, Т. Котик, 

Л. Морської, І. Хижняк та ін. Так, вивчаючи процес розвитку цього 

складника лінгвометодичної компетентності словесника, І. Хижняк акцентує 

увагу на необхідності розширення програми курсу ,,Методика викладання 

української мови в початкових класах” змістовим модулем ,,Інформаційно-

комунікаційні технології у викладанні галузі ,,Мови і літератури”, вивчення 

якого систематизує знання, уміння і навички студентів щодо застосування 

цих технологій на уроках мовно-літературного циклу, набуті практичним 
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шляхом під час опрацювання тем у складі попередніх змістових модулів і 

підведе під них теоретичне підґрунтя.  

Формування інформаційно-комунікаційного складника 

лінгвометодичної компетентності студентів має своє логічне продовження 

під час опанування курсу ,,Електронна лінгвометодика” в магістратурі. Мета 

дисципліни полягає в тому, щоб навчити магістрантів методично грамотно та 

технологічно вправно добирати, розробляти й використовувати засоби 

електронної лінгвометодики в процесі навчання студентів ВНЗ лінгвістичних 

та лінгводидактичних дисциплін. Також на розвиток інформаційно-

комунікаційних умінь і навичок майбутнього вчителя рідної мови 

спрямовано вивчення таких дисциплін як ,,Комп’ютерний практикум 

навчання української мови”, ,,Інноваційні технології викладання української 

мови” тощо. 

Навчально-методичні комплекси дисципліни ,,Методика навчання 

української мови” в усіх університетах, де проходив експеримент, мають 

стандартизовану структуру і містять навчальну і навчальну робочу програми 

з курсу, навчально-методичні матеріали для лекцій, інструктивно-методичні 

матеріали до практичних і лабораторних занять, методичні вказівки та 

тематику курсових робіт, пакет контрольних завдань для перевірки 

залишкових результатів навчання, дидактичне забезпечення самостійної 

роботи студентів, критерії оцінювання результатів навчання студентів, пакет 

дистанційного супроводу дисципліни. Аналіз навчальних і робочих програм з 

дисциплін лінгвометодичного спрямування показав, що в них закладено 

вимоги до формування в студентів усіх складників лінгвометодичної 

компетентності, а саме: професійно-комунікативного, психолого-

педагогічного, діагностувального, інформаційно-комунікаційного, 

предметного (спеціального), мотиваційно-ціннісного. 

Навчальна програма є основною формою фіксації змісту навчального 

предмету і визначає характер і зміст освіти на рівні дисципліни й слугує 

однією з провідних форм безпосереднього втілення дидактичних цілей в 
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навчальний процес. Вивчення навчальних програм дисципліни ,,Методика 

навчання української мови” в піддослідних вишах дозволяє стверджувати, 

що змістове наповнення курсу є ідентичним у всіх навчальних закладах, 

різняться тільки назви і кількість змістових модулів. Так, навчальна програма 

дисципліни ,,Методика навчання української мови” НПУ імені 

М. П. Драгоманова складається з восьми змістових модулів:  

1. Загальні питання методики навчання української мови в середній 

школі.  

2. Особливості методики вивчення основних розділів шкільного курсу 

української мови.  

3. Методика зв’язного мовлення.  

4. Методика роботи зі стилістики.  

5. Методика вивчення загальних відомостей про мову.  

6. Методика удосконалення мовних умінь і навичок та культури 

мовлення учнів старших класів.  

7. Позакласна робота з української мови.  

8. Методична робота вчителя-словесника. 

У Кіровоградському національному університеті імені В. Винниченка 

програма з методики навчання української мови містить чотири модулі:  

1. Загальні питання методики навчання української мови в середній 

школі.  

2. Технології навчання і типологія уроків з української мови.  

3. Методика навчання граматики та правопису.  

4. Методика розвитку мовлення учнів. Поглиблення відомостей з 

української мови.  

При цьому аналіз тем, що входять до змістових модулів, тематики 

самостійної роботи доводить, що зменшення кількості модулів відбулося за 

рахунок їх об’єднання і укрупнення, а обсяг навчального матеріалу не 

змінився. Подібним чином організовано процес опанування 

лінгвометодичними знаннями, уміннями і навичками у ДВНЗ ,,Донбаський 
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державний педагогічний університет” і Луганському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Вивчення змістового наповнення 

навчальних і навчальних робочих програм курсу переконує, що логіка їх 

побудови прив’язана до підручника М. Пентилюк ,,Методика навчання 

української мови в середніх освітніх закладах”. Зазначимо, що навчальні 

теми, відображені в програмах, спрямовані на комплексне формування усіх 

складників лінгвометодичної компетентності і покликані формувати такі 

уміння і навички студентів: 

– моделювати навчальний матеріал;  

– доцільно обирати форми, методи і прийоми організації навчання 

рідної мови відповідно до теми, мети, складності і значущості 

навчального матеріалу;  

– розробляти конспекти уроків;  

– добирати систему завдань, навчальну, навчально-методичну, 

наукову, довідкову літературу;  

– організовувати і здійснювати поточний, тематичний, підсумковий 

контроль за роботою учнів;  

– формувати вміння користуватися навчальними комплексами, 

сучасними комп’ютерними засобами;  

– організовувати самостійну, індивідуальну, науково-дослідну 

роботу учнів;  

– здійснювати виховну роботу;  

– удосконалювати професійні здібності тощо.  

При цьому формування діагностичного складника представлено 

дотично, у вигляді окремих питань у темах.  

Кожна з робочих програм пропонує систему контролю знань умінь і 

навичок студентів, яка складається з поточного контролю (усна співбесіда, 

письмове фронтальне опитування, письмові твори, домашні завдання, 

тестування, захист моделей уроків для середньої і старшої школи тощо); 

модульного контролю (колоквіуми, консультації, тестування) і підсумкового 
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контролю (екзамен, захист курсової роботи, державні випускні екзамени). У 

жодній програмі немає логічно вибудуваної і методично обґрунтованої 

системи діагностики лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

української мови, так само як і відсутній її моніторинг. Контрольні заходи і 

методи подано в довільному порядку без будь-яких пояснень технології їх 

застосування. У підручнику М. Пентилюк, за яким вибудувано структуру 

курсів методики навчання української мови в досліджуваних вишах, 

контроль передбачений у вигляді завдань і запитань після кожної з тем. 

Натомість навчально-методичний посібник цього ж автора ,,Методика 

навчання української мови: поточний та модульний контроль. Тести. 

Контрольні роботи” пропонує викладачеві готові варіанти завдань у різних 

формах до всіх тем підручника.  

У навчально-методичних комплексах дисципліни ,,Методика 

навчання української мови” (розділ ,,Пакет контрольних завдань для 

перевірки залишкових результатів навчання”) представлені 

нестандартизовані авторські тестові завдання до різних тем курсу. Ці 

завдання можуть використовуватися для поточного і тематичного контролю, 

а також під час комплексних контрольних робіт. 

Отже, аналіз навчальних планів підготовки вчителя-словесника і 

сучасної науково-методичної літератури свідчить про те, що систему 

лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя української мови 

невеликий за обсягом блок дисциплін, з яких ,,Методика навчання 

української мови” є центральною, а навколо неї групуються 1 – 2 дисципліни 

з варіативного циклу. Цей курс спрямований на комплексне формування усіх 

складників лінгвометодичної компетентності, тоді як супутні спецкурси 

вирішують дещо вужчі завдання – формування й розвитку одного чи 

декількох компонентів: інформаційно-комунікаційного, професійно-

комунікативного, психолого-педагогічного.  

Під час вивчення навчальних планів і навчально-методичних 

комплексів дисциплін лінгвометодичного циклу виявлено, що практично 
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поза увагою викладачів і методистів залишається діагностичний компонент 

лінгвометодичної компетентності студентів, формування якого передбачено 

лише поодинокими темами в розділах навчання лексики, граматики, 

орфографії, розвитку зв’язного мовлення курсу ,,Методики викладання 

української мови”. Контроль у навчальних і навчальних робочих програмах 

представлений несистематизованими методами поточної і тематичної 

перевірки знань, умінь і навичок, виявлено одноманітність методів контролю, 

відсутність таких методів як портфоліо, проекти, інтерактивні  та ігрові 

методи, тестові завдання, укладені викладачами, також не приведені у 

систему. Відтак постає потреба з’ясувати, у якому стані знаходиться 

моніторинг лінгвометодичної компетентності у вишах.  

Вивчення досвіду організації моніторингових досліджень у вищих 

навчальних закладах показало, що моніторинг як злагоджений механізм 

управління якістю освіти із чітко визначеною структурою та покладеними на 

нього функціями є окремим структурним підрозділом таких вищих 

навчальних закладів, як Харківський національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди (відділ менеджменту і моніторингу якості освіти), 

Національний технічний університет України ,,Київський політехнічний 

інститут” (Інститут моніторингу якості освіти), Київський університет імені 

Б. Грінченка (Науково-методичний центр кредитно-модульного навчання та 

моніторингу якості освіти) та інших.  

Цікавим є досвід реалізації моніторингу якості підготовки майбутніх 

фахівців у Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова, адже на сьогоднішній день він є одним із найбільш 

тривалих (розпочатий у 2005 році), науково обґрунтованих і методично 

забезпечених. 

Під час ознайомлення із досвідом організації моніторингових 

досліджень у НПУ імені М. П. Драгоманова було застосовано такі методи 

емпіричного дослідження: вивчення літературних джерел, які висвітлюють 

основні науково-методичні засади організації моніторингу якості освіти в 
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університеті; аналіз документації Науково-методичного центру моніторингу 

якості освіти (наказів ректора, розпоряджень завідувача Центром, комплексів 

тестових завдань для контролю навчальних досягнень майбутніх фахівців, 

бланків анкет для проведення опитування викладачів і студентів, звітів про 

результати проведення різних форм моніторингу тощо); педагогічне 

спостереження, яке здійснювалося автором дослідження під час 

неодноразової участі у проведенні декад інститутів, ректорських 

контрольних робіт, опитування учасників моніторингових досліджень 

(студентів, викладачів, представників директорату інститутів, працівників 

Центру моніторингу тощо).  

Метою моніторингу якості освіти у НПУ імені М. П. Драгоманова за 

,,Положенням про рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр, 

інститутів НПУ імені М. П. Драгоманова” є визначення і реалізація 

оптимальних шляхів підвищення якості освіти, що забезпечується за умови 

постійного і систематичного збирання і опрацьовування дослідницькими 

методами інформації про всі сфери діяльності університету, зокрема про 

освітній процес.  

Поставлену мету в НПУ імені М. П. Драгоманова реалізують 

структурний підрозділ університету – Науково-методичний центр 

моніторингу якості освіти, який складається із чотирьох відділів (відділ 

організації контролю освітнього процесу, відділ соціального моніторингу, 

відділ проектування системи управління якістю освіти і відділ 

інформаційного і матеріально-технічного забезпечення), а також 

загальноуніверситетська та інститутські групи моніторингу якості освіти. 

Загальноуніверситетську групу моніторингу якості освіти очолює 

директор Центру моніторингу якості освіти, до складу групи входять 

заступники директорів інститутів з навчально-методичної роботи, які 

очолюють групи моніторингу відповідних інститутів. До складу 

інститутських груп входять представники від кожної кафедри інституту з 

числа провідних викладачів. В інших вищих навчальних закладах функції 
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Науково-методичного центру моніторингу якості освіти розподілені 

переважно між науковим і навчально-методичним відділами, навчально-

методичними комісіями тощо. До того ж на кожному факультеті контроль за 

якістю освіти здійснюється деканатами і випусковими кафедрами.  

Суб’єктами моніторингу визначено професорсько-викладацький склад 

університету загалом і кожний член колективу зокрема. Формами 

моніторингу якості освіти в НПУ імені М. П. Драгоманова є такі: декада 

інституту (факультету), кафедри; контроль за якістю підготовки фахівців, що 

здійснюється на ректорському, директорському та кафедральному рівнях 

шляхом проведення відповідних контрольних робіт, поточної, проміжної та 

підсумкової атестацій; контрольне відвідування занять посадовими особами, 

проведення відкритих занять та взаємовідвідування занять викладачами; 

аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу; рейтингове 

оцінювання діяльності викладачів, кафедр та інститутів (факультетів); 

державна атестація випускників; опитування учасників освітнього процесу.  

Відповідні форми (за різними назвами) моніторингу наявні в усіх 

університетах і покликані виконувати ті ж самі завдання. Усі вони сприяють 

оптимізації освітнього процесу, підвищують якість освіти в цілому, проте 

деякі з цих заходів (контрольне відвідування занять, проведення відкритих 

занять та взаємовідвідування занять викладачами, опитування, аналіз 

науково-методичного забезпечення навчального процесу) мають почасти 

формальний характер і відбуваються не регулярно.  

Декада інституту (факультету) проводиться для докладного вивчення, 

узагальнення і висвітлення навчальної, методичної, організаційної, наукової, 

виховної та профорієнтаційної роботи структурних підрозділів навчального 

закладу. Під час проведення декади кафедри збирається інформація щодо: 

кадрового складу кафедри; роботи з удосконалення змісту освіти; розробки 

типових навчальних та робочих програм; підготовки навчальних підручників, 

посібників, методичних розробок; тематики курсових, дипломних, 

магістерських робіт та методичних рекомендацій до їх написання; організації 
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самостійної роботи студентів та контролю за нею; зв’язків з іншими вишами 

(спільні програми, обмін досвідом); підвищення кваліфікації викладачів за 

останні 5 років; наукової роботи викладачів кафедри, їхніх публікації за 

останні 5 років; профорієнтаційної роботи; форм контролю за навчальним 

процесом тощо.  

Цей вид аналізу забезпечує реалізацію таких змістових напрямів 

лінгвометодичного моніторингу, як продуктивність лінгвометодичного 

навчального процесу і матеріально-технічні умови навчання на факультеті та 

у виші. 

Контроль за якістю підготовки фахівців у НПУ імені 

М. П. Драгоманова здійснюється на ректорському рівні 1 раз на семестр, 

директорському – 2 рази на семестр, кафедральному – щомісяця. За 

результатами ректорських контрольних робіт Центром моніторингу якості 

освіти готуються аналітичні звіти, які є основою для відповідних наказів 

ректора. Таким чином, результати ректорських контрольних робіт 

продовжують своє обговорення на засіданнях кафедр та вчених рад 

інститутів, де з’ясовуються причини незадовільної успішності студентів, 

розробляються заходи, спрямовані на забезпечення належної якості освіти.  

Подібним чином в усіх вишах відбуваються комплексні контрольні 

роботи (1 раз на рік для перевірки залишкових знань після вивчення 

дисципліни), контроль на рівні викладача здійснюється відповідно до 

навчальної програми курсу, а контроль на рівні кафедри є епізодичним і 

несистематичним. Цей вид досліджень покликаний реалізовувати перший 

змістовий напрям лінгвометодичного моніторингу – вимірювати рівень 

професійної лінгвометодичної компетентності студентів. Водночас 

очевидним є факт, що одних лише ректорських чи комплексних контрольних 

робіт недостатньо і значно більшої ваги набуває в цьому плані контроль з 

боку викладача і кафедри, який має бути організований на належному рівні. 

Достатньо ефективним способом реалізації змістового напряму 

моніторингу, який досліджує науково-педагогічний потенціал філологічного 
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факультету, є рейтингове оцінювання діяльності викладачів, кафедр та 

інститутів (факультетів). Воно здійснюється з метою визначення 

ефективності роботи викладачів, активізації їхньої діяльності з усіх видів 

роботи, узагальнення і розповсюдження передового досвіду, стимулювання 

професійного росту, підвищення кваліфікації, продуктивності педагогічної і 

наукової праці, розвитку творчої ініціативи, а також накопичення 

статистичної інформації щодо становлення і динаміки розвитку структурних 

підрозділів навчального закладу та відповідного стимулювання, 

спрямованого на підвищення якості освіти та встановлення відповідності 

показників роботи університету акредитаційним вимогам. 

Отже, досліджена нами практика організації моніторингу якості освіти 

у НПУ імені М. П. Драгоманова засвідчує ефективність його впровадження з 

метою позитивного впливу на якість підготовки фахівців.  

За зразком досвіду роботи Науково-методичного центру моніторингу 

якості освіти і загальноуніверситетських та інститутських груп проводиться 

робота з організації моніторингу в інших вишах. У навчальних закладах 

функції моніторингового центру виконують у різному обсязі наукові, 

навчальні, навчально-методичні відділи, деканати та кафедри. При цьому 

моніторинг лінгвометодичної компетентності системного характеру ніде не 

має, оскільки контроль за змістовими напрямами проводиться розрізнено і 

зазвичай у руслі вивчення загальної якості освіти в університеті.  

Окремі заходи, як то комплексні контрольні роботи, поточний, 

тематичний і підсумковий контроль успішності з дисциплін 

лінгвометодичного циклу, звіти кафедр із наукової і методичної діяльності, 

рейтинг викладачів тощо – усе це репрезентує невзаємопов’язані види 

контролю замість чітко вибудованої технології формування 

лінгвометодичної компетентності на основі моніторингу якості фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови. Подібна відсутність 

моніторингових досліджень відповідно позначається на якості навчального 

процесу.  
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Для розв’язання поставлених завдань і з’ясування форм організації 

моніторингу лінгвометодичної компетентності в педагогічній практиці ВНЗ 

нами було проведено анкетування (додаток А, Б) викладачів фахових 

дисциплін вищих навчальних закладів (64 особи) та студентів 3 – 5 курсів 

спеціальності ,,Середня освіта. Українська мова та література” (586 осіб). 

Питання анкети – ,,Дайте визначення поняття ,,педагогічний 

моніторинг” (дод. А) ,,Як Ви розумієте поняття ,,моніторинг фахової 

лінгвометодичної підготовки”?” (дод. Б) – були спрямовані на з’ясування 

поглядів респондентів на сутність досліджуваного явища. Запитання були 

відкритими і передбачали вільну відповідь як викладачів, так і студентів. Під 

час аналізу результатів анкетування відповіді були поділені нами відповідно 

до визначених підходів у тлумаченні поняття ,,моніторинг” – інформаційно-

статичного і прогностично-продуктивного. У межах першого ми виокремили 

групу відповідей, у яких моніторинг було визначено як технологію освітньої 

діяльності в освітньому процесі, і групу відповідей, у яких процес 

спостереження за розвитком об’єкта було названо основною ознакою 

моніторингу. У другому підході відповіді респондентів ми розподілили на дві 

групи: у першій моніторинг визначено як інформаційну основу управління 

якістю освіти, а в другій вказано на встановлення відповідності певним 

освітнім нормам і стандартам. До окремої групи ми віднесли тих 

респондентів, хто не зміг дати відповідь на поставлені питання.  

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що поняття ,,моніторинг” 

викладачі і студенти тлумачать неоднозначно. Більшість викладачів (41 %) 

моніторинг співвідносять із поняттям педагогічної технології отримання 

інформації, контролю, здійснення впливу на процес формування фахової 

компетентності студента. У такому ж ключі педагогічний моніторинг 

розуміють 146 студентів 25 %), вказуючи такі його ознаки, як 

систематичність, тривалість у часі, прогностичність, керованість тощо.   

Респонденти майже в однаковому процентному співвідношенні (14 

викладачів (22 %) і 163 студенти (28 %)) визначили моніторинг як 
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спостереження, відстежування і контроль успішності під час навчання, 

причому значна кількість осіб пов’язують і асоціюють його з тими чи іншими 

методами контролю, переважно з тестуванням та анкетуванням. Це свідчить 

про поверхове уявлення про сутність моніторингу і про практичний підхід у 

його тлумаченні. Названі методи дійсно є неодмінною складовою 

моніторингу, проте не вирішують усіх поставлених перед ним завдань, 

оскільки поняття моніторингу значно ширше ніж просто система контролю.  

Пов’язують моніторинг з управлінням освітнім процесом 11 

викладачів (17 %) і 34 студенти (6 %). Той факт, що завдяки моніторингу 

встановлюється відповідність певним нормам і стандартам освіти, зазначили 

9 викладачів (14 %) і 18 студентів (3 %). 6 % педагогів та 38 % майбутніх 

фахівців не змогли визначити сутності даного поняття. Отже, проведене 

дослідження виявило, що поняття ,,педагогічний моніторинг” недостатньо 

засвоєне суб’єктами педагогічного процесу, тлумачиться неоднозначно й 

різнопланово і потребує подальшого уточнення та конкретизації. Результати 

аналізу відповідей респондентів представлені на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Розподіл визначення сутності поняття ,,педагогічний 

моніторинг” (у відсотках) 

Аналіз відповідей викладачів дисциплін лінгвометодичної підготовки 

на питання анкети дозволяє стверджувати, що педагогам досить важко 
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визначити напрями моніторингу лінгвометодичної підготовки студентів. Про 

це свідчить одноманітність запропонованих варіантів, як-от: контроль знань, 

умінь і навичок студентів указали 26 викладачів (41 %), рівень 

сформованості лінгвометодичної компетентності – 38 осіб (59 %); окрім 

зазначених напрямів, матеріальне забезпечення навчального процесу 

відмітили 19 педагогів (30 %). Отже, такі напрями моніторингу як науково-

педагогічний потенціал філологічного факультету і продуктивність 

лінгвометодичного навчального процесу залишилися поза увагою 

викладачів. 

Результатами анкетування було встановлено, що моніторинг 

лінгвометодичної підготовки студентів проводиться в усіх вищих навчальних 

закладах (це підтвердили 58 опитаних викладачів (90 %) та 457 студентів 

(78 %)). Щодо ініціаторів та організаторів моніторингових процедур, то 

рівень університету відмітили 31 викладач (48 %), рівень кафедри – 14 

(22 %), рівень викладача – 19 (30 %) респондентів відповідно. Поміж 

моніторингових заходів найпоширенішими, за відповідями викладачів і 

студентів, є ректорські контрольні і комплексні контрольні роботи (рівень 

університету), різні форми контролю – тестування, колоквіуми, портфоліо 

тощо (рівень викладача). Участь фахових кафедр у моніторингових 

дослідженнях лінгвометодичної компетентності студентів представлена у 

відповідях викладачів дуже вузько: переважно, це участь студентів у 

науково-дослідній роботі, захист курсових і дипломних робіт.  

На нашу думку, подібний розподіл поглядів педагогів пов’язаний з 

практичною орієнтованістю їхньої діяльності, а також ототожненням понять 

,,моніторинг” і ,,контроль”. Ці аспекти й зумовили той факт, що важливу 

ділянку роботи кафедри, яка стосується організації моніторингу в напрямах 

матеріально-технічного забезпечення, науково-педагогічного потенціалу 

факультету і продуктивності лінгвометодичного навчального процесу, не 

відображено у відповідях викладачів на питання анкети.  



 88 

З’ясовано, що більшість викладачів (66 %) і студентів (73,8 %) не 

знають, як здійснювати моніторинг у навчальному процесі. І хоча про деяку 

теоретичну підготовку до здійснення моніторингу лінгвістичної 

компетентності учнів на заняттях з курсів ,,Основи педагогічних 

вимірювань” і ,,Методика навчання української мови” в анкетах повідомили 

419 студентів (71,5 %), досвід організації моніторингових досліджень мають 

усього 76 майбутніх учителів (13 %), при цьому 477 студентів (81,3 %) мають 

практику складання тестів з української мови для школярів. Відтак отримані 

результати доводять відсутність систематичного формування діагностичного 

компонента лінгвометодичної компетентності майбутніх педагогів і 

підтверджують актуальність визначення методичних засад моніторингу 

лінгвометодичної компетентності та розробки відповідної технології, що 

дозволить впроваджувати механізми управління в процес фахової підготовки 

студентів із метою забезпечення його належної якості. 

 

Рис. 2.2. Відповіді респондентів щодо ролі моніторингу в навчальному 

процесі 

Позитивною є тенденція в оцінці ролі моніторингових досліджень у 

освітньому процесі (рис. 2.2.): необхідним вважають моніторинг 29 % 

викладачів і 21 % студентів; важливим – 24 % викладачів і 23 % студентів, 

доцільним – відповідно 22 % і 18 % респондентів. Як можливий компонент 

навчального процесу моніторинг розглядають 17 % викладачів і 27 % 
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студентів, необов’язковим його вважають 8 % викладачів і 11 % студентів. 

Варіант ,,зайвий” не обрав жоден з респондентів.  

Отже, можемо висновувати, що стан системи лінгвометодичного 

моніторингу є не зовсім задовільним, оскільки система контролю 

лінгвометодичної компетентності представлена переважно традиційними 

методами, інноваційні технології застосовуються несистематично, 

моніторинг лінгвометодичної компетентності на належному рівні не 

проводиться на філологічних факультетах, наявні лише окремі його складові. 

Аналіз навчальних планів і навчально-методичних комплексів довів, що 

структурні компоненти лінгвометодичної компетентності комплексно 

формуються під час вивчення курсу ,,Методика викладання української 

мови”, окремі спецкурси спрямовані на формування певних складників 

лінгвометодичної компетентності, при цьому діагностичному компоненту 

приділяється замало уваги. Усі ці проблеми потребують вирішення під час 

формувального експерименту. 

 

 

2.2. Педагогічні умови формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови 

 

У підрозділі виявлено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, розкрито їх сутність, проведено аналіз їх впливу на процес 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

У період реформування системи вищої освіти особливе місце в 

педагогічних дослідженнях, які присвячені проблемам підвищення 

ефективності освітнього процесу, є виявлення і обґрунтування, а також 

перевірка успішності застосування педагогічних умов, що сприяють 

удосконаленню професійної підготовки студентів. Для виявлення і 

обґрунтування педагогічних умов формування лінгвометодичної 
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компетентності майбутніх учителів української мови у процесі фахової 

підготовки звернемося до розуміння цього поняття у педагогічній теорії і 

практиці.  

О. Дурманенко, педагогічні умови визначає „як особливості організації 

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі, що 

детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості 

студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення” [61, с. 135].  

О. Копусь тлумачить педагогічні умови як ,,сукупність чинників, 

компонентів, необхідних і достатніх для виникнення функціонування та 

зміни педагогічної системи; як професійно зорієнтовану організацію 

навчального процесу, що ґрунтується на загальнодидактичних принципах: 

науковості; гуманізації, демократизації освітнього процесу; індивідуалізації 

та диференціації; варіантності форм і змісту навчання; наступності; 

послідовності; співробітництва; свідомості; мотиваційного забезпечення, та 

лінгводидактичних: комунікативності й функціонально-стилістичної 

спрямованості навчання мови в структурній цілісності; вивчення мовних 

одиниць на основі аналізу тексту професійного спрямування’’ [114, с. 201 –

202]. 

У професійній підготовці магістрів-філологів, викладачів української 

мови, О. Копусь виокремила такі педагогічні умови: використання 

міждисциплінарних зв’язків у формуванні фахової лінгводидактичної 

компетентності майбутніх магістрів-філологів; кореляцію структури стратегії 

навчання магістрантів зі змістом і обсягом прогнозованих (мовної, мовленнєвої, 

комунікативної, предметної, дослідницької) компетенцій майбутніх магістрів-

філологів; організацію активної професійно зорієнтованої навчально-

мовленнєвої та науково-дослідної діяльності магістрантів, усвідомлення ними 

мовленнєвої діяльності як процесу й результату, як складника професіоналізму. 

До педагогічних умов формування професійної компетентності вчителів-

філологів В. Коваль зарахувала: організацію у вищих навчальних закладах 

компетентнісно спрямованого навчання; вироблення у студентів 
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лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-поведінкової стратегії майбутньої 

професійної діяльності; створення позитивної мотивації у студентів до 

формування особистісних та професійних якостей [108, c. 314 ]. 

Процес лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови є складним і багатогранним, поєднує в собі діяльність як 

викладача так і студентів. У контексті нашого дослідження педагогічні 

дослідженя педагогічні умови тлумачимо як сукупність заходів, які 

одночасно сприяють формуванню високого рівня лінгвометодичної 

компетентності студентів і підвищенню якості фахової підготовки майбутніх 

учителів української мови. До таких умов відносимо:  

1. Орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності 

вчителя української мови під час упровадження технології її 

формування в процесі навчання у ВНЗ. 

2. Інтеграція традиційних та інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. 

3. Лінгвометодичний моніторинг як супровідний засіб формування 

лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових напрямів, 

принципів, методів.  

З-поміж педагогічних умов виокремлюємо орієнтування на компоненти 

лінгвометодичної компетентності вчителя української мови під час 

упровадження технології її формування в процесі навчання у ВНЗ. 

У процесі підготовки вчителя української мови в університеті виділяємо 

три етапи: підготовчий / пропедевтичний (І – ІІ курси навчання); 

формувальний (ІІІ – ІV курси); поглиблювальний (V курс) етапи. Природньо, 

що формування лінгвометодичної компетентності відбувається не 

ізольовано, а в тісному взаємозв’язку з формуванням інших компетентностей 

під час вивчення дисциплін різних циклів. Відтак уважаємо, що 

міжпредметні зв’язки набувають важливого значення в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови. 
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Загальноприйнятим є тлумачення міжпредметних зв’язків як узгодження 

навчальних програм, зумовлене системою наук і дидактичною метою. 

Міжпредметні зв’язки відображають комплексний підхід до навчання й 

виховання, який дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, 

так і взаємозв’язки між навчальними предметами [38, с. 210; 241]. 

Погоджуємося з думкою В. Статівки, яка зазначила, що успіх реалізації 

міжпредметних зв’язків залежить від злагодженої роботи всього науково-

педагогічного колективу, від єдиних вимог і стилю викладання різних 

предметів. Науковець виокремлює такі міжпредпредметні зв’язки: 

узгодженість за часом вивчення різних дисциплін таким чином, щоб 

вивчення одних курсів сприяло підготовці для вивчення інших; усунення 

дублювання під час вивчення тих самих понять, відомостей на заняттях 

суміжних дисциплін; висвітлення спільного в методах дослідження, які 

використовуються в різних галузях науки, та розкриття їх специфіки; 

інтерпретація взаємозв’язку явищ, що вивчаються на різних предметах, показ 

єдності матеріального світу [223]. 

Уважаємо, що в гармонійному і комплексному розвитку компонентів 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови 

особливої ваги набуває реалізація міжпредметних зв’язків, які в змісті 

дисциплін вищої школи є епізодичними і безсистемними, оскільки відсутня 

скоординованість між навчальними планами і програмами з мовознавчих, 

психолого-педагогічних, лінгвометодичних та інших навчальних дисциплін. 

Саме тому перенесення студентами отриманих знань з лінгвістики, 

педагогіки, психології, інформатики тощо у сферу лінгвометодики стануть 

доцільними й необхідними. 

Продуктивна реалізація зазначеної педагогічної умови можлива при 

усвідомленні характеру взаємодії між елементами окремих дисциплін, 

визнченого Г. Балл, – лінійної (нові знання служать для поглиблення вже 

здобутих); протилежної (нові знання уточнюють або й спрямовують засвоєні 

раніше відомості), проблемної (нові знання створюють умови для розв'язання 
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навчального завдання). Правильній побудові освітнього процесу сприятиме 

розуміння характеру змістових зв’язків, які можуть бути синхронними 

(матеріал суміжних дисциплін опрацьовується одночасно), репродуктивними 

(спиратися на засвоєне з інших предметів), перспективними (певне питання 

розглядається лише в основних рисах з орієнтацією на більш докладне 

вивчення на заняттях з іншої дисципліни) [10]. 

Для оптимізації процесу формування лінгвометодичної компетентності 

студентів нами зреалізовані всі типи міждисциплінарних зв’язків, які 

скоординовано в змісті дисциплін лінгвометодичного циклу плану 

підготовки майбутнього вчителя української мови. 

Другою педагогічною умовою визначаємо інтеграцію традиційних та 

інноваційних технологій із превалюванням специфічних методів формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Проблема методів навчання і методів моніторингових досліджень широко 

висвітлена в працях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, 

О. Авраменка, Н. Байдацької, В. Горба, В. Зінченко, Т. Лукіної, О. Ляшенка, 

О. Кальника, О. Колінко, О. Майорова, Ю. Романенко, І. Романіченко, 

Т. Хоруженко, М. Челишкової та ін. 

До визначення поняття ,,метод” можна підходити з різних позицій, 

воно має загальнодидактичне і власне методичне значення. Як показує 

теоретичний аналіз дидактичної і методичної літератури, поняття методу 

досить усебічно з’ясоване в наукових працях, присвячених педагогіці й 

лінгводидактиці середньої школи. Н. Тверезовська та В. Сидоренко під 

методом розуміють ,,сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретної 

задачі. Фактично різниця між методом та теорією має функціональний 

характер: формуючись як теоретичний результат попереднього дослідження, 

метод виступає як вихідний пункт та умова майбутніх досліджень” [233, 

с. 174].  
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Поняття ,,метод” у сучасних дослідженнях із педагогіки (М. Фіцула, 

М. Євтух, П. Подласий та ін.) трактують як спосіб упорядкованої 

взаємопов’язаної діяльності вчителів та учнів [241; 198; 63; 172]; у 

вітчизняних працях з лінгводидактики (О. Вашуленко, В. Бадер, О. Біляєв, 

А. Богуш, Є. Голобородько, О. Горошкіна, А. Зимульдінова, Г. Коваль, 

О. Копусь, В. Мельничайко, А. Нікітіна, М. Пентилюк, О. Савченко, 

О. Хорошковська та ін.) – як упорядковані способи взаємодії вчителя і учнів, 

викладача і студентів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних 

завдань [20; 27; 114; 109; 143; 162].  

Відповідно до класифікації видів контролю за етапами навчання, його 

методи В. Ортинський, Т. Туркот також розподіляють на методи 

попереднього, поточного, тематичного (рубіжного), підсумкового контролю і 

контролю залишкових знань [237; 172]. Вочевидь, що лінгвометодична 

діагностика має включати системне застосування цих методів контролю 

професійної компетентності студентів. Розглянемо їх особливості 

докладніше в аспекті лінгвометодичної підготовки майбутніх філологів.  

Попередній контроль має місце на початку вивчення цілого курсу чи 

окремих його розділів і здійснюється під час лекційних або практичних 

занять найчастіше шляхом бесіди чи усного опитування, зрідка у формі 

тестування [183; 233; 237]. До традиційних методів поточного контролю, 

тобто способів, за допомогою яких виявляються реальні результати навчання 

в межах наявної системи, учені (В. Галузяк, З. Курлянд, І. Сметанський, 

Р. Хмелюк та ін.) відносять насамперед бесіду, усне і письмове опитування 

(індивідуальне, фронтальне або комбіноване), колоквіуми, самостійні роботи, 

виконання контрольних робіт тощо. Реалізуються ці методи під час лекцій, 

семінарів, практичних і лабораторних занять тощо [188; 189].  

Основним недоліком усного опитування Н. Тверезовська, 

С. Пальчевський, Т. Туркот визначають його надмірну суб’єктивність. Різний 

рівень професійної компетентності викладачів, їхні індивідуально-

особистісні відмінності, відмінності ситуативних умов перевірки, 
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неоднозначність критеріїв оцінювання, вплив міжособистісних взаємин 

викладачів і студентів зумовлюють низьку надійність усної перевірки. За 

реальної тривалості усного опитування не забезпечується валідність змісту 

(бо кілька запитань у білеті й 5 – 10 додаткових не охоплюють увесь зміст 

дисципліни). Істотними недоліками усної перевірки є також високий рівень 

психологічних стресів (особливо під час іспитів з високим статусом 

результатів), неможливість апеляцій, відновлення конфліктних моментів, 

велике навантаження на викладача, надмірні витрати часу [183; 233; 237].  

С. Вітвицька, В. Ортинський та ін. справедливо зазначають, що 

письмові контрольні роботи істотно перевищують усне опитування в сенсі 

об’єктивності. Порівняно легко забезпечується уніфікація умов вимірювання, 

зростає об’єктивність оцінювання, накопичення і збереження даних, 

полегшується їх обробка тощо. Проте і цей метод перевірки, на думку 

фахівців, також не відповідає критеріям надійності і валідності, адже досить 

порівняти запитання усного і письмового екзаменів, щоб дійти висновку 

щодо їх внутрішньої тотожності [31; 172]. 

Разом із тим, сильною стороною як усного, так і письмового 

опитування є простота і доступність, невибагливість до умов проведення. 

Також беззаперечним аргументом на користь опитування чи бесіди є 

можливість оцінити не лише фактологічні знання студентів, а й їхні уміння 

міркувати, аналізувати, робити висновки, узагальнювати, застосовувати 

знання до різних ситуацій, наводити приклади, докази [31; 183; 187; 188; 189; 

198; 237; 241]. Таким чином, незважаючи на очевидні недоліки традиційного 

усного і письмового опитування, у викладанні гуманітарних дисциплін воно 

має свої переваги, які не можна компенсувати будь-яким іншим методом. 

Крім того, опитування показує не лише загальне знання матеріалу, але й 

рівень мовленнєвого розвитку студентів, що для фахової лінгвометодичної 

підготовки студентів-філологів є одним із найважливіших чинників. 

Навчання за модульно-рейтинговою системою підняло престиж 

самостійної роботи студентів, яка має на меті не лише закріпити й поглибити 
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знання програмового матеріалу, а й розвинути творчі навички майбутніх 

фахівців, навчити організовувати і планувати свій час, самостійно 

розбиратися в потоці наукової інформації. Студенти можуть сприймати і 

переробляти найбільшу кількість інформації за умови високого рівня 

самостійної роботи, використання широкого діапазону різнорівневих 

завдань, наукової організації праці, вичерпного інструктажу з боку 

викладача. ,,Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах” передбачено, що самостійна робота студентів повинна 

становити не менше 1/3 загального обсягу часу [152]. Відповідно, необхідно 

організувати певні заходи контролю щодо виконаного обсягу роботи.  

До методів тематичного (рубіжного) контролю науковці (С. Вітвицька, 

В. Ортинський, С. Пальчевський, Т. Туркот та ін.) відносять такі: написання 

рефератів, виконання контрольних робіт, колоквіуми тощо. Аналізуючи 

літературу з проблем сучасної педагогіки вищої школи та лінгводидактики, 

легко помітити, що багатьма дослідниками виокремлюється така форма 

роботи, як проведення консультацій. Психологи вважають, що 

консультування – це будь-яка форма надання допомоги щодо змісту процесу 

чи структури завдання (або серії завдань), за якої консультант сам не 

відповідає за виконання завдання, але допомагає в його розв’язанні. Таке 

загальне визначення консультування зроблене з позицій функціонального 

погляду [105].  

З іншого боку, консультування розглядається як комплекс послуг із 

певної наукової, виробничої, побутової, психологічної, педагогічної 

проблеми, її аналізу, вироблення рекомендацій для її розв’язання та сприяння 

(в разі необхідності) у виконанні окремих дій [32]. Ця форма досить 

поширена в усіх сферах суспільно-економічного життя. В освітньому процесі 

вищих навчальних закладів консультація є активною формою тематичної 

перевірки знань студентів.  

А. Алексюк указує на те, що консультації з контрольними функціями 

мають два основних різновиди: 1) консультації, на яких викладач перевіряє 
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конспекти першоджерел, самостійну роботу студентів з допоміжної 

літератури, допомагає студентам сформулювати необхідні узагальнення; 2) 

консультації – відпрацювання для студентів, які пропустили лекції, 

семінарські чи лабораторні заняття [4]. Крім цього, консультації можуть 

виконувати й настановчу функцію, проводитись перед поточним чи 

держаним екзаменом, а також для студентів, що працюють у проблемних 

групах і займаються науково-дослідницькою роботою. 

Консультація може бути як додатковою, так і основною формою у 

структурі навчального процесу вищої школи. Її призначення – допомогти 

студентам в організації самостійної праці. Обсяг навчальної інформації 

збільшується, а аудиторний час залишається незмінним або ж скорочується. 

Звідси випливає необхідність індивідуального й групового консультування 

студентів із метою кращої організації засвоєння нових знань і вироблення 

навичок культури навчальної діяльності [4].  

Важливою формою тематичної перевірки й оцінки знань майбутніх 

учителів-української мови В. Дороз, О. Копусь, Н. Остапенко та ін. 

називають також колоквіум, головне завдання якого – мобілізація студентів 

на поглиблене вивчення провідних тем чи розділів курсу, допомога 

майбутнім фахівцям глибше розібратися в теорії питання, стимулювати їхню 

дослідницьку роботу. Під час вивчення курсу методики навчання української 

мови та мовознавчих дисциплін, як це показує досвід, колоквіуми 

здебільшого проводяться перед лабораторними, практичними заняттями, 

педагогічною практикою з метою підготовки, а також оцінки рівня 

готовності студентів до них. Колоквіум належить до традиційних форм 

контролю, але останнім часом його витісняють інші форми, що належать до 

новіших педагогічних технологій [59; 114; 177]. 

За традиційної організації навчання вирішальну роль щодо визначення 

якості вивчення дисципліни у ВНЗ відіграє семестровий екзамен чи залік, що 

здійснюється переважно письмово (відповіді на питання білета студент пише 

і здає без усних коментарів) або методом бесіди викладача зі студентом і 
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відзначається суб’єктивністю в оцінюванні його знань, а також випадковістю, 

що викликана змістом питань і завдань екзаменаційних білетів, різних за 

складністю.  

Проблема лінгвометодичного контролю на різних етапах фахової 

лінгводидактичної підготовки студентів представлена у вітчизняній науці 

частковими дослідженнями в роботах В. Бадер, М. Вашуленка, В. Грибан, 

В. Коваль, О. Копусь, О. Кучерук, А. Нікітіної, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 

О. Семеног, І. Хижняк та ін. У їхніх студіях увага здебільшого зосереджена 

на тих розглянутих вище педагогічних методах контролю фахових 

компетентностей студентів, які є загальноприйнятими для освітнього 

процесу будь-якого факультету вишу і є спільними для контролю всіх 

компетентностей, що формуються впродовж навчання.  

Отже, традиційні методи контролю лінгвометодичної компетентності,  

до яких відносять бесіду, усне і письмове опитування, консультування, 

екзамен та ін., використовуються під час реалізації кожного з видів 

контролю: вхідного, поточного, рубіжного (тематичного) і підсумкового. 

Разом із тим традиційні методи не вирішують усіх поставлених завдань, і їх 

успішно доповнюють інноваційні методи, які поєднують у собі навчальну і 

контрольну функції.  

Початок ХХІ століття позначився глобальними суспільно-політичними 

та соціальними змінами. Відповідно й система освіти не могла залишитися 

осторонь від загальних реорганізаційних процесів, що відбито в нормативно-

правових державних документах. Зокрема, в Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 р. одним із пріоритетних напрямів 

розвитку освіти визначено розвиток наукової та інноваційної діяльності в 

освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі [155]. Так само в 

галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти інноваційність 

визначається як один з основних принципів, а серед шляхів забезпечення 

неперервності педагогічної освіти виокремлюється запровадження 

інноваційних форм організації професійної підготовки [153]. 
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Сьогодні увагу науковців спрямовано на пошук нових напрямів 

дослідження сфери освіти, виділення ціннісних основ її модернізації, 

визначення умов ефективності інноваційних процесів в освіті, забезпечення її 

неперервності (В. Андрущенко, Л. Ващенко, Л. Даниленко, І. Дичківська, 

О. Дубасенюк, І. Зязюн, С. Караман, В. Кремень, В. Луговий, В. Огнев’юк, 

В. Паламарчук, М. Поташник, О. Савченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін, 

А. Хуторськой, Н. Юсуфбекова та ін.). 

На думку А. Хуторського [251], під педагогічною інноватикою 

необхідно розуміти науку, що вивчає природу, закономірності виникнення і 

розвитку педагогічних інновацій, їх зв’язок із традиціями минулого і 

майбутнього відносно суб’єктів освіти. Педагогічна інноватика перебуває в 

стані постійного пошуку і впровадження нових максимально ефективних 

технологій навчання і виховання, результатом яких має бути формування 

високоадаптованої до змінних умов, активної, дієвої, освіченої особистості.  

Створення, утвердження нового як цілісного феномену є ядром 

інноваційного процесу, базовий компонент якого становить інновація. 

В. Кремень, І. Прокопенко, В. Стадник, А. Хуторськой, О. Чумак та ін. 

педагогічну інновацію розуміють як цілеспрямовану, осмислену зміну 

педагогічної діяльності (і управління цією діяльністю) через розробку та 

введення в закладах освіти педагогічних та управлінських нововведень 

(нового змісту навчання, виховання, управління; нових способів професійної 

діяльності, нових організаційних форм, методів та технологій навчання та ін.) 

[190; 203; 222; 240; 251; 258].    

Саме ці педагогічні інновації, на відміну від традиційних методів 

контролю, дозволяють глибше й більш якісно оцінити рівень сформованості 

професійних компетентностей майбутніх учителів української мови взагалі, й 

провідної лінгвометодичної компетентності зокрема, адже вони дають 

можливість виявити не лише власні знання, уміння й навички, а й здібності 

та потенційні можливості в професійній діяльності. Відтак інноваційні 

методи навчання й контролю є необхідною складовою технології 
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формування лінгвометодичної компетентності на основі моніторингу якості 

фахової підготовки студентів і мають відображатися в системі діагностики 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів рідної мови.   

Загалом наукові інтереси педагогічної інноватики пов’язані з 

вивченням інноваційних процесів і технологій у системі освіти й виховання. 

Серед великої кількості інноваційних технологій навчання, які, безсумнівно, 

вносять зміни і до традиційних систем контролю та діагностики, 

І. Дичківська, М. Євтух, І. Прокопенко, В. Євдокимов та ін. виділяють кілька 

груп, об’єднаних спільними підходами до організації освітнього процесу в 

різних ланках освіти: особистісно орієнтовані технології, інтерактивні, 

інформаційно-комунікаційні, тестові тощо [54; 63; 203].  

Одним із найпоширеніших напрямів є особистісно орієнтована освіта. 

Спектр методик і технологій, що складають її зміст, досить широкий, до 

нього науковці зараховують: вальдорфську педагогіку, технологію 

саморозвивального навчання Г. Селевка, колективний спосіб навчання 

(О. Рівін, В. Дяченко), ігрові технології, методику М. Монтессорі, технологію 

модульного та модульно-розвивального навчання, проектні технології, 

розвивальне навчання, технологію рівневої диференціації М. Гузика, 

адаптивну систему навчання А. Границької, технології проблемного 

навчання, сугестивні технології, продуктивну освіту, особистісно-

орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської та деякі інші [54; 63; 203]. 

До визначних рис особистісно орієнтованого навчання І. Дичківська, 

М. Євтух, А. Хуторськой та ін. відносять такі: опора вчителя на суб’єктний 

досвід учня; суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу; 

діяльнісна основа тощо [54; 63; 251].  

Безперечно, далеко не всі з представлених технологій особистісно 

орієнтованого навчання підходять для використання під час освітнього 

процесу у вишах: зокрема, більшість авторських методик розвивального 

навчання розроблено для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

(методики М. Монтесорі, Г. Домана тощо). Проте під час організації 
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моніторингу лінгвометодичної компетентності технології особистісно 

орієнтованого навчання з необхідністю реалізуються через предметно-

діяльнісний підхід до контролю компетентності, яка найкраще виявляється в 

практичній роботі. Суб’єкт-суб’єктні відносини між студентом і викладачем 

також сприяють створенню найоптимальніших умов для здійснення 

контролю рівня сформованості лінгвометодичної компетентності на будь-

якому етапі її становлення.  

Кожна з окреслених груп інноваційних технологій має свої шляхи 

реалізації в освітньому процесі, тобто власні методи. Розглянемо докладніше 

ті, що, на нашу думку, відіграють важливу роль у організації моніторингу 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів рідної мови.  

У зв’язку зі збільшенням частини самостійної роботи студентів у 

кредитно-модульній системі навчання, особливої актуальності набуває 

здійснення перевірки результативності навчально-пізнавальної діяльності за 

допомогою методу проектів як однієї з технологій особистісно орієнтованого 

навчання, спрямованого на індивідуалізацію. У роботах таких дослідників, як 

М. Бухаркіна, Л. Василенко, Г. Ващенко, Н. Виноградова, Н. Голуб, 

Т. Донченко, О. Дороніна, І. Єрмаков, Т. Ковальова, О. Когут, О. Кучерук, 

Н. Лавриненко, Ю. Осмаловський, Н. Остапенко, Є. Полат, О. Пометун, 

Г. Селевко, С. Сисоєва та ін. описано велику кількість видів і типів проектів 

та форм їх застосування в навчальному процесі, зокрема і з лінгвометодики 

[37; 124; 178; 191; 218].  

Метою проектів на заняттях із методики навчання української мови 

Н. Голуб і Л. Проценко вважають створення особливого розвивального 

середовища; підвищення пізнавальної мотивації навчання; упровадження 

інтерактивних технологій; формування вмінь і навичок самостійної  

колективної, групової та індивідуальної пошукової діяльності; створення 

ситуації успіху в майбутній професії вчителя-словесника [37]. 

Оцінювання навчальних досягнень у ході виконання проектів може 

бути поточним (шляхом спостереження за участю студентів у роботі над 
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проектом) та підсумковим (шляхом формального оцінювання результатів 

індивідуальної та групової роботи після завершення проекту). 

На думку С. Сисоєвої, поточне оцінювання відбувається на різних 

стадіях проектної роботи і включає оцінювання викладачем роботи групи під 

час внесення та обговорення ідей і звітування про хід виконання проекту, 

індивідуальну та групову самооцінку з боку студентів(заповнення анкет, 

ведення щоденників тощо); оцінку з боку студентів з інших груп під час 

загальної дискусії і таке інше. Як зазначають Н. Голуб, О. Кучерук, 

Н. Остапенко, Л. Проценко, С. Сисоєва та ін., головним об’єктом оцінювання 

є динаміка роботи у групі, якість процесу співробітництва та пізнавальної 

діяльності студентів. Оцінюються, зокрема, такі аспекти: розподіл обов’язків 

та доручень у групі, ставлення, старанність, внесок у загальну справу, 

здатність до співпраці, спроможність дослухатися до думок інших та 

рахуватися з особливостями різних членів групи тощо. Поточне оцінювання 

здійснює викладач, коментуючи в усній чи письмовій формі роботу групи та 

окремих студентів на всіх етапах виконання проекту [37; 124; 178; 191; 218]. 

Як зауважує О. Кальнік, підсумкове оцінювання спрямоване передусім 

на оцінку якості кінцевого продукту та його презентації під час загального 

обговорення, що передбачає оцінювання двох аспектів проектної роботи 

студентів, а саме: 

– якості професійної підготовки. Кінцевий продукт, що має 

практичне і професійне спрямування, оцінюється з огляду на його 

змістовність, оригінальність, відповідність майбутнім професійним та 

навчальним потребам виконавців, ступінь досягнення мети проекту тощо; 

– якості презентації. Параметрами оцінювання усної та письмової 

презентації результатів проекту є їх відповідність цілям і змісту проекту, 

чіткість і дохідливість презентації, її послідовність і логічність, 

різноманітність застосованих прийомів, розвинутість навичок публічного 

мовлення, участь усіх членів групи в підготовці та проведенні презентації і 

подальшому обговоренні тощо [101, с. 46 – 47]. 
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Цінність проектної роботи полягає не лише в кінцевому продукті, але й 

у процесі руху до кінцевого результату, тому виконання проектів 

орієнтується як на процес, так і на результат. Аналіз особливостей виконання 

проектної роботи свідчить, що успішне виконання проекту означає і 

досягнення надпредметних цілей, і це в кінцевому результаті є більш 

важливим, ніж власне досягнення цілей проекту. Реалізація перевірки 

результативності навчально-пізнавальної діяльності у вигляді виконання 

студентами проектів із методики навчання української мови сприяє 

формуванню того набору компетентностей, що необхідні для успішності 

їхньої професійної діяльності, розвитку пізнавальних здібностей і 

самостійності [37; 124; 178; 191; 218].  

Недоліки цього методу пов’язані з необхідністю формальної оцінки 

досягнень студентів, що ускладнюється визначенням критеріїв оцінювання. 

Результати спостережень свідчать, що перешкодою в застосуванні цього 

методу також може бути недостатній рівень сформованості в майбутніх 

учителів умінь дослідницької діяльності, низький рівень інформаційної 

компетентності. Обов’язковою складовою моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів рідної мови має стати укладання ними 

навчального портфоліо, яке одночасно виконує навчальну й контрольну 

функції. 

Як зазначає С. Шехавцова, ,,портфоліо є, по суті, альтернативним 

засобом оцінювання відносно традиційних форм (тест, іспит), що дозволяє 

йому вирішувати основні завдання: відстежити індивідуальний прогрес 

людини, якого вона досягла в навчанні за відсутності безпосереднього 

порівняння із досягненнями інших однолітків; оцінити освітні досягнення 

особи та доповнити (замінити) результати тестування або інших традиційних 

форм контролю” [261, с. 136]. І. Соколянська, П. Щербань та ін. указують 

також, що лінгвометодичне портфоліо є формою повсякчасного контролю в 

процесі безперервної освіти, що зміщує акценти від жорстких факторів 

традиційної оцінки до гнучких умов оцінки альтернативної [221; 261]. 
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Отже, навчальне лінгвометодичне портфоліо є інструментом контролю 

динаміки індивідуальних досягнень і рівня сформованості лінгвометодичної 

компетентності студентів, який у структурі моніторингу дозволяє об’єднати 

кількісну і якісну оцінку здібностей студента шляхом аналізу різноманітних 

продуктів навчально-пізнавальної діяльності. Протягом вивчення курсу 

методики навчання української мови студент збирає зразки власної 

діяльності (плани-конспекти уроків, конспекти науково-методичних видань з 

фаху, контрольні роботи, тести, матеріали педагогічних практик, проекти, 

реферати, методичні розробки, доповіді тощо) і формує лінгвометодичне 

портфоліо. Таким чином, створюється колекція робіт, що демонструє 

зусилля, прогрес і досягнення студента за певний період навчання (протягом 

вивчення певної теми, семестру, навчального року чи всього періоду 

навчання). Лінгвометодичне портфоліо чи окремі його частини 

супроводжуються коментарем студента, у якому він пояснює, чому саме 

вважає за потрібне відібрати саме ці роботи. Коментарем або ж рефлексією 

супроводжується також кожна робота студента: що у нього в цій роботі 

вийшло, а що ні, чи згоден він із оцінкою викладача і які висновки він може 

зробити за результатами цієї роботи.  

Сьогодні на зміну паперовому варіанту портфоліо приходить 

електронний. Концепція електронного портфоліо наразі є актуальним й 

обговорюваним питанням у методичній практиці. Використання технологій 

,,змішаного” навчання значно полегшує студенту формування власного 

лінгвометодичного портфоліо, дозволяє збагатити й урізноманітнити його 

наповнення мультимедійними складниками, а викладач має змогу в будь-

який момент часу переглянути портфоліо студента й простежити процес його 

укладання.  

Отже, особистісно орієнтований підхід має пронизувати весь процес 

моніторингу професійної лінгвометодичної компетентності майбутніх 

філологів, особливо виявляючись під час рівневої та індивідуальної 

диференціації методів контролю, визначення суб’єктивного зростання рівня 
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професійної лінгвометодичної компетентності кожного студента та групи 

(потоку) загалом, виконання предметно-діяльнісних професійних завдань у 

межах лінгвометодичної діагностики та ін. 

Другою, досить великою за обсягом і широко використовуваною в 

освіті, є група інтерактивних технологій. В Україні розроблена та активно 

використовується технологія інтерактивного навчання, досліджена 

С. Караманом, Г. Коберник, О. Комар. О. Кучерук, Н. Побірченко, 

О. Пометун, Л. Пироженко та ін. За визначенням О. Пометун і Л. Пироженко, 

це спеціальна форма організації пізнавальної активності, метою якої є 

створення комфортних і сприятливих умов навчання, де кожен учень 

відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність [231, c. 7]. 

Як зазначають О. Пометун і Л. Пироженко, сутність інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень є рівноправними 

суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє формуванню вмінь і 

навичок, як предметних, так і загальнонавчальних; виробленню життєвих 

цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку 

комунікативних якостей. Технологія передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, багатосторонню комунікацію, спільне розв’язання проблем [231]. 

О. Пометун та Л. Пироженко класифікують інтерактивні технології на 

технології кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні (змінювані 

трійки), два – чотири – всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум), 

технології колективно-групового навчання (обговорення проблеми в 

загальному колі, мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, навчаючи 

– учусь, ажурна пилка, аналіз ситуації, вирішення проблем, дерево рішень;), 

технології ситуативного моделювання (симуляції або імітаційні ігри, 

спрощене судове слухання, громадські слухання, розігрування ситуації за 

ролями) і технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, займи 

позицію, зміни позицію, неперервна шкала думок, дискусія, дебати) [231]. 
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Важливість цих форм роботи є незаперечною для формування усіх 

складників лінгвометодичної компетентності, особливо на практичних і 

лабораторних заняттях, а під час її моніторингу дає можливість для 

організації педагогічного спостереження. Інтерактивні технології, 

застосовувані для моніторингу лінгвометодичної компетентності дозволяють 

проконтролювати розвиток операційно-діяльнісного її критерію, тобто 

передбачених програмою курсу лінгвометодичних умінь і навичок.  

Особливої ваги в цьому плані набувають симуляційні ігри, робота в 

малих групах тощо. Оцінити сформованість мотиваційно-ціннісного 

складника лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної 

мови допоможуть інтерактивні технології опрацювання дискусійних питань, 

де кожен студент має змогу висловити власну позицію щодо конкретної 

лінгвометодичної проблеми чи ситуації. Разом із тим для більш об’єктивних і 

обґрунтованих висновків щодо кількісних вимірів лінгвометодичної 

компетентності словесника ці інтерактивні технології не завжди дають 

потрібний результат. Включення дидактичних ігор до технології 

лінгвометодичного моніторингу має відбуватися з оглядом на їх невисоку 

надійність як методу контролю, також значної уваги потребує детальна 

розробка критеріїв оцінювання, ретельне формулювання мети і завдань 

ділової гри.  

За дотримання цих умов, логічно припустити, що ділові ігри-імітації на 

заняттях з методики навчання української мови стають незамінним 

компонентом навчання і контролю практичного складника лінгвометодичної 

компетентності, а також останнім етапом перевірки набутих знань, умінь і 

навичок з методики перед проходженням педагогічної практики. Прикладом 

таких ігор-імітацій можуть бути: мікровикладання (презентація розроблених 

фрагментів уроків для аудиторії ,,учнів”), ,,відкритий урок” (студент у ролі 

вчителя, одна група – учні, друга група – адміністрація школи, методисти), 

,,педагогічна нарада” або ,,науково-методичний семінар” (презентація 

студентами підготовлених доповідей, проектів, практичних розробок) тощо.   
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Технології ігрового навчання, яка, за О. Пометун і Л. Пироженко, є 

різновидом інтерактивних технологій, – це така організація навчального 

процесу, під час якої навчання здійснюється в процесі включення учня / 

студента в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, ,,проживання” ситуації). 

Як зазначає І. Дичківська, сьогодні віддають перевагу терміну ,,імітація” 

замість ,,гра” (акцент переноситься на внутрішню сутність дії). Окрім 

засвоєння навчального матеріалу, вироблення вмінь і навичок, навчальні ігри 

мають за мету ще й надання студенту можливості самовизначитися, 

розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту 

навчання й майбутньої професії [54; 231].  

Найбільшою перевагою використання ділових ігор як методу перевірки 

є можливість якнайповніше реалізувати принцип професійної, зокрема 

лінгвометодичної, спрямованості. Жоден інший метод не дозволяє 

організувати контроль результатів навчальної діяльності в умовах, 

максимально наближених до реальних. Поділяємо думку І. Дичківської, 

Т. Марчій-Дмитраш, П. Щербаня та ін., що використання ділових ігор під час 

практичних і лабораторних занять із методики навчання української мови 

надасть можливість виявити рівень професійної лінгвометодичної 

компетентності учасників, сформованості професійних умінь і навичок; 

ступеня володіння студентами різними способами і прийомами вирішення 

поставлених завдань, реалізації евристичного (творчого) підходу в імітації 

професійної діяльності, сформованість професійного мислення, наявність і 

характер професійного досвіду, культуру професійної поведінки і 

спілкування тощо [54; 141; 264]. 

Як різновид інноваційних технологій інформаційно-комунікаційні 

пов’язані зі створенням електронних мультимедіа-продуктів: електронних 

книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах 

об’єднуються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, анімація.  

Досліджуючи  проблеми підготовки майбутніх учителів іноземної мови 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій, І. Костікова тлумачить 
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поняття ,,інформаційно-комунікаційні технології” як ,,…комплексну систему 

психолого-педагогічних процедур із відбору та поєднання дидактичних 

форм, функцій, методів, прийомів, умов, апаратних і програмних засобів 

комп’ютера та телекомунікацій і способів їх функціонування, які 

реалізуються для ефективної професійної підготовки майбутнього вчителя 

іноземних мов” [115, с. 48].  

Електронні навчальні мультимедійні матеріали міцно увійшли в 

освітній процес на всіх рівнях освіти. Ці продукти відрізняються 

комплексним поєднанням відео-, аудіо- й візуального змісту, а також 

керованим відтворенням. Мультимедійні презентації, які повсякчас 

застосовуються на лекційних і практичних заняттях, дозволяють уникнути 

формального підходу до організації занять, розвантажити складний 

навчальний матеріал, а також сприяють кращому засвоєнню інформації [33; 

115; 226; 236]. 

Як зауважують В. Биков, В. Мадзігон, М. Смульсон, С. Стрілець, 

Г. Ткачук та ін., гіпертекст – це форма організації текстового матеріалу, за 

якої його елементи представлені не в лінійній послідовності, а як складна 

система можливих переходів і зв’язків між ними. Інакше кажучи, це текст, 

який містить посилання на інші веб-сторінки або ресурси із можливістю 

переходів. Більшість сучасних електронних підручників, посібників, 

довідників тощо реалізуються за допомогою технології гіпертексту. Також 

неабиякого значення гіпертекст набуває під час розробки курсів 

дистанційного навчання [14; 72; 226; 236]. 

Як зауважує С. Стрілець, мережеві технології призначені для 

забезпечення спілкування студентів із викладачами, колегами, працівниками 

бібліотек, лабораторій, установ освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до 

баз даних здійснюється через всесвітню мережу Інтернет [226]. Широкого 

розповсюдження набули сьогодні технології дистанційного навчання, 

системи керування освітою, сервіси Web 2.0, які, окрім потужного 

дидактичного потенціалу, мають широкі можливості в організації 
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систематичного контролю, а також мотивують до співтворчості викладача й 

студента в розробленні, наповненні й багаторазовому використанні 

електронного навчального-методичного контенту [236]. Саме тому 

інформаційно-комунікаційні технології мають глибоко пронизувати всі етапи 

організації лінгвометодичного моніторингу: від укладання плану – до 

підведення підсумків, від роботи над електронним лінгвометодичним 

портфоліо – до організації комп’ютерного лінгвометодичного тестування.  

У контексті нашого дослідження не можна оминути увагою найбільш 

вагомий і поширений поміж інноваційних методів педагогічної діагностики 

як у загальній, так і у вищій школі – тестування. Якщо вищевказані 

інноваційні технології й їх методи контролю водночас і вповні реалізують і 

контрольну, і навчальну функції, то для тестування найбільш вираженою є 

діагностична. 

У дидактичній та методичній літературі немає одностайності в 

трактуванні категорії ,,тестування”, О.Авраменко, І. Булах, О. Ляшенко, 

О. Майоров, М. Челишкова та ін. схильні вважати, що це форма виявлення 

рівня знань, умінь та навичок студентів із певної теми, курсу чи навчальної 

дисципліни, В. Аванесов, В. Коккота та ін. так називають метод навчання. 

Тестування ж – це цілий процес, який являє собою сукупність низки етапів, 

що включає процедури планування, складання та випробування тестів, 

обробки та інтерпретації їх результатів.  

Як показує зарубіжний та вітчизняний педагогічний досвід 

(О.Авраменко, І. Булах, О. Ляшенко, О. Майоров, М. Челишкова та ін.), 

тестування найчастіше проводиться з метою перевірки й оцінки знань 

студентів у вигляді поточного, рубіжного (що проводиться наприкінці 

семестру), підсумкового (в кінці кожного навчального року), завершального 

контролю (в кінці курсу навчання) і виступає інваріантом контрольної 

роботи, заліку, екзамену, а отже, теж є формою організації контролю 

навчальної роботи у вищих навчальних закладах [26; 28; 138; 150; 151; 168; 

195; 256]. 
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На думку В. Аванесова, В. Бадер, І. Булах, А. Майорова, М. Мруги, 

І. Хижняк, М. Челишкової та ін., найбільшою перевагою перевірки з 

використанням тестів є її здатність забезпечити об’єктивність, надійність, 

валідність і точність педагогічних вимірів. До сильних сторін цього методу 

також відносять незначні затрати часу на виміри у великих групах студентів, 

легкість забезпечення тривалого збереження вимірів результатів і 

автоматизації їх обробки, незначний рівень впливу суб’єктивних факторів під 

час вимірів. У дослідженнях науковців доведено, що об’єктивність і 

надійність перевірки за допомогою тестів досягається зокрема за рахунок 

обмеження кількості правильних відповідей (насамперед у тестових 

завданнях закритого типу) [5; 26; 138; 256]. 

До недоліків тестування відносять значні витрати часу на первинну 

підготовку матеріалів для проведення вимірів і необхідність високої 

кваліфікації експертів, що розробляють тестові завдання. Для створення і 

застосування тестів необхідна участь значної кількості спеціалістів. У 

наукових дослідженнях виділяють від 6 до 18 етапів конструювання тестів 

[26; 138], обов’язковими з яких є попереднє випробування тесту на 

репрезентативній вибірці учнів (від 100 до 1000 чоловік), статистична 

обробка результатів попереднього тестування та визначення якості тестових 

завдань. Звичайно, для створення викладацьких (поточних і тематичних) 

тестів дотримання усіх цих умов не є обов’язковим. Проте дослідники 

відзначають, що створення якісних тестових завдань потребує значних 

витрат часу і зусиль навіть у досвідчених фахівців [256].  

Отже, використання тестування в професійній лінгвометодичній 

підготовці студентів буде обмеженим нестандартизованими авторськими 

тестами, укладеними самими викладачами.    

Дослідження І. Булах показує, що найкращі результати дає поєднання 

застосування комп’ютерних засобів із тестовою методикою педагогічних 

вимірювань. Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати 

основні дидактичні принципи контролю знань: принцип індивідуального 



 111 

характеру перевірки і оцінки знань, принцип системності перевірки і оцінки 

знань, принцип тематичності, принцип диференційованої оцінки успішності 

навчання, принцип об’єктивності [26]. Використання комп’ютерних 

технологій дає змогу без суттєвих витрат часу здійснювати регулярний 

моніторинг успішності студентів і негайно реагувати на їхні найменші 

проблеми, не відкладаючи коригування знань до наступної ,,роботи над 

помилками” після чергової контрольної або лабораторної роботи, коли 

прогалини в знаннях стануть значно серйознішими [5; 26]. 

На сьогоднішній день методична система використання тестування як 

методу контролю і навчання в освітньому процесі вишів обґрунтована 

недостатньо. В. Бадер та І. Хижняк окреслюють коло проблем, пов’язаних із 

вибудовуванням системи використання тестів у лінгвометодичній підготовці 

майбутніх педагогів: 

− частотність використання тестів у навчальному процесі і 

кількісне співвідношення тестування з іншими методами контролю; 

− співвідношення виду контролю навчальних досягнень студентів 

та типів тестових завдань; 

− питання бланкового та комп’ютерного 

(безмашинного/машинного) способів подання тестів у навчальному процесі 

[5]. 

Деякі аспекти зазначених проблем висвітлені в працях таких науковців, 

як В. Аванесов, І. Булах, В. Сергієнко, О. Чаркіна та ін. На наш погляд, 

найбільш слушною є думка щодо доцільності умовного співвідношення 

традиційних методів контролю до тестування в системі лінгвометодичної 

підготовки у числовому вираженні 60% на 40%, що говорить про 

необхідність незначної кількісної переваги інших видів контролю перед 

тестуванням [5]. 

Можливості використання комп’ютерного тестування в навчальному 

процесі почасти обмежені матеріально-технічною базою факультетів 

(університетів). Проте організація системи дистанційної освіти у вишах, яка 
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розвивається над швидкими темпами, може вповні компенсувати цей 

недолік. Платформи дистанційної освіти (Moodle, Joomla тощо) оснащені 

вбудованою тестувальною системою, яка дає викладачеві можливість 

розробляти тести з різними типами завдань і будь-якого рівня складності. 

Застосування технологій дистанційної освіти для підтримки стаціонарної 

форми навчання, або так зване ,,змішане” навчання, суттєво підвищує роль 

тестів у самостійній роботі студентів.  

Аналіз традиційних і інноваційних методів перевірки рівня 

сформованості професійних компетентностей свідчить, що кожен з них має 

як переваги, так і недоліки. Разом з тим, універсального методу, який би 

відповідав усім сучасним вимогам, на нині не існує. Звідси виникає 

необхідність оптимального поєднання різних методів перевірки.  

Третьою педагогічною умовою формування лінгвометодичної 

компетентності Процес професійної підготовки дає дослідникові широкі 

можливості для формування і діагностики рівня сформованості всіх 

компонентів лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної 

мови. Методично правильно організована навчальна діяльність на 

практичних, а подекуди й на лекційних заняттях із дисциплін 

лінгвометодичного циклу, надає студенту можливість проявити різні 

компоненти фахової компетентності.  

Аудиторна робота дозволяє більшою мірою оцінити когнітивний та 

операційно-діяльнісний критерії, а завдання творчого характеру й такі, що 

моделюють педагогічну діяльність, сприяють прояву всіх компонентів 

лінгвометодичної компетентності. Зокрема, під час виконання практичних та 

творчих завдання на заняттях із курсу методики навчання мови, як-то: 

складання фрагментів уроків, а також відтворення їх засобами рольової гри, 

реалізуються всі компоненти фахової компетентності, що позитивно впливає 

на її розвиток і відкриває можливості для контролю рівня її сформованості.      

Укладання студентом лінгвометодичного портфоліо та його 

послідовний аналіз разом із викладачем дозволить проаналізувати як 
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когнітивний і операційно-діяльнісний критерії сформованості фахової 

компетентності, так і мотиваційно-ціннісний. Надзвичайно інформативною 

для дослідження в межах першого змістового напряму лінгвометодичного 

моніторингу компетентності є виробнича педагогічна практика майбутніх 

учителів української мови. Під час її проходження в організації професійної 

діяльності майбутнього педагога будуть репрезентовані усі сформовані 

складники лінгвометодичної компетентності студента, що дозволить 

упевнено говорити про рівень її на певному етапі становлення фахівця.  

Система традиційних та інноваційних методів формування і контролю 

лінгвометодичної компетентності, досліджена нами раніше, вміщує досить 

широкий спектр форм і методів, які є універсальними і використовуваними 

під час навчання студентів будь-яких дисциплін у виші. На наш погляд, 

формування лінгвометодичної компетентності має використовувати і 

специфічні методи, притаманні лише процесу фахової лінгвометодичної 

підготовки. Слід зауважити, що визначальними особливостями специфічних 

лінгвометодичних методів є діяльнісна основа і рівнозначність їх навчальної 

і діагностичної функцій. 

Узагальнюючи думки науковців і методистів, а також спираючись на 

результати опитувань і анкетувань, які довели відносно невисоку 

ефективність традиційних методів навчання, розглянемо докладніше 

специфічні методи формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови. Вважаємо, що за систематичного застосовування 

вони сприятимуть підвищенню рівня лінгвометодичної компетентності 

студентів.  

Так, опанування курсу ,,Методика навчання української мови” з 

обов’язковістю включає в себе практичні заняття, на яких майбутні вчителі 

не лише закріплюють і поглиблюють знання з курсу, але й відпрацьовують 

основні складники лінгвометодичної компетентності, задля чого виконують 

практичні завдання на розробку окремих складників уроку мови й мовлення, 

моделювання власних фрагментів та цілих уроків мови й розвитку мовлення, 
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виховних заходів й позакласних занять із рідної мови й розвитку мовлення, 

демонстрацію їх проведення в аудиторних умовах тощо. 

Кожен з указаних видів діяльності є показником сформованості 

певного компонента лінгвометодичної компетентності майбутнього філолога 

чи цього особистісного феномену в загальному вигляді і відповідно може 

розглядатися як специфічний метод контролю – моделювання 

лінгвометодичної діяльності, що дозволяє викладачеві оцінити рівень 

лінгвометодичної грамотності студентів, їхньої здатності творчо 

використовувати знання для вирішення конкретних методичних завдань, 

володіння основними лінгвометодичними вміннями. 

Крім того, у межах практичних та лабораторних занять із курсу 

методики навчання рідної мови студенти відвідують уроки української мови 

в загальноосвітніх навчальних закладах, переглядають фрагменти та цілі 

уроки мови й мовлення, позакласні й виховні заходи, змодельовані іншими 

студентами в навчальній аудиторії, проводять комплексний аналіз 

побаченого, що дозволяє виокремити як специфічний метод спостереження 

та аналізу лінгвометодичної діяльності.  

Семінарські, практичні й лабораторні заняття готують студентів до 

наступного етапу формування й одночасно контролю їхньої 

лінгвометодичної компетентності – педагогічної практики. Цей вид 

діяльності посідає особливе місце в системі лінгвометодичної підготовки 

майбутнього вчителя української мови, адже для студента це можливість 

застосувати набуті методичні знання, вміння і навички для організації 

навчального процесу, отримати первинний професійний досвід роботи з 

учнями, а для викладача – оцінити рівень сформованості лінгвометодичної 

компетентності під час її реалізації, тому можна назвати методом 

лінгвометодичного контролю і тренувальну лінгвометодичну діяльність у 

реальних умовах. Відтак, систему методів формування і контролю 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

можна представити у вигляді схеми (рис. 2.3.): 
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Рис. 2.3. Система методів формування і контролю лінгвометодичної 

компетентності 

Третя педагогічна умова – це застосування лінгвометодичного 

моніторингу як супровідного засобу формування лінгвометодичної 

компетентності в єдності його змістових напрямів, принципів, методів.  

На нашу думку, підвищення якості професійної підготовки і зростання 

рівня лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

прямо корелює з упровадженням моніторингу як супровідного засобу 

формування лінгвометодичної компетентності за такими змістовими 

напрямами: 

1. Рівень професійної лінгвометодичної компетентності студентів.  

2. Продуктивність лінгвометодичного навчального процесу. 

3. Науково-педагогічний потенціал філологічного факультету. 

4. Матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші. 

Невід’ємним компонентом успішної реалізації моніторингу 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови є 

урахування його функцій.   

Інформаційна функція моніторингу лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя-словесника реалізується в накопиченні, систематизації 
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та аналізі інформації про процес лінгвометодичної підготовки й формування 

в ньому відповідної компетентності студентів вишу, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між об’єктами моніторингу.  

Діагностична функція забезпечує об’єктивне, валідне, кількісно-якісне 

вимірювання певних характеристик процесу лінгвометодичної підготовки як 

середовища для формування фахової компетентності, а також діяльності 

суб’єктів моніторингу – викладачів та студентів. 

Корекційна функція передбачає дидактичну корекцію структурних 

компонентів процесу лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів-

філологів з метою підвищення рівня їхньої компетентності через виважені 

педагогічні рішення, які ґрунтуються на отриманих результатах моніторингу. 

Прогностична функція моніторингу дозволяє, спираючись на числові 

показники вимірювань, вибудувати стратегію й тактику процесу формування 

лінгвометодичної компетентності під час опанування студентами дисциплін 

циклу фахової підготовки, а також обґрунтувати очікувані наслідки.  

Принципи моніторингу лінгвометодичної компетентності є так само 

важливою складовою діагностувального процесу. До загальних принципів 

моніторингових досліджень відносять такі: безперервності, науковості, 

об’єктивності, систематичності, планомірності, свідомості та активності, 

наочності, гласності тощо. На основі узагальнення наведених принципів та 

сутнісних характеристик лінгвометодичного моніторингу до основних 

принципів його організації, на нашу думку, слід віднести ще і такі: 

комплексності, лінгвометодичної спрямованості, валідності, 

лінгвометодичної прогностичності, різновекторності моніторингових 

процедур.  

Принцип комплексності характеризується розумінням 

лінгвометодичного моніторингу як складноструктурованої системи, кожен із 

компонентів якої потребує усебічного, регулярного, планомірного, але 

окремого дослідження, задля виведення загальних висновків про 

ефективність процесу формування лінгвометодичної компетентності 
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майбутніх учителів української мови в ході лінгводидактичної підготовки. 

Важливим моментом є усвідомлення нерозривності лінгвометодичного 

моніторингу з освітнім процесом філологічного факультету, його зв’язку із 

навчальними планами й програмами дисциплін лінгвістичного та 

лінгвометодичного циклу. Кожен із окремих показників, отриманих під час 

лінгвометодичного моніторингу, є вагомою і необхідною частиною 

загального комплексу вимірювань фахової компетентності майбутніх 

учителів-словесників, відтак і інтерпретуватися він може лише в комплексі із 

іншими показниками. 

Принцип лінгвометодичної спрямованості передбачає врахування 

специфіки навчання студентів лінгвістичних та лінгвометодичних дисциплін, 

яка відбиватиметься в доборі методів вимірювання, періодичності їх 

застосування, побудові моніторингових досліджень на підґрунті фахових 

особливостей підготовки майбутніх учителів рідної мови. При цьому 

важливим є розмежування суто лінгвістичних дисциплін (,,Сучасна 

українська мова із практикумом”, ,,Стилістика”, ,,Культура мови й мовлення” 

та ін.) і курсів лінгводидактичного спрямування (,,Методика навчання 

української мови”, ,,Теорія і практика розвитку мовлення”, ,,Інноваційні 

технології вивчення мови” і т.д.), адже, будучи спільною основою 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя, вони, 

утім, мають відмінні особливості, що потребують виокремлення комплексу 

найбільш сприятливих для кожної групи методів вимірювання та  способів 

організації моніторингу. 

Під принципом валідності моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутнього вчителя-філолога розуміємо обов’язкове 

використання у ході лінгвометодичного моніторингу системи методів 

вимірювання, кожен із яких буде виявлятися з найбільшою ефективністю під 

час дослідження того чи іншого сегменту формування фахової 

компетентності у процесі лінгвометодичної підготовки студентів, а 

застосовані разом вони дадуть комплексне уявлення щодо якості як 
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лінгвометодичної підготовки студентів у цілому, так і рівня сформованості 

кожного зі складників їхньої фахової компетентності, забезпечать повну 

відповідність організації контролю змістові досліджуваного матеріалу, 

чіткість критеріїв вимірювання компетентності, можливість підтвердження 

отриманих результатів іншими методами.  

Відтак задля дотримання цього принципу у процесі моніторингу 

лінгвометодичної компетентності студента мають застосовуватися доцільні 

методи, системи статистичного обрахунку та адекватні структурі 

лінгвометодичної компетентності критерії і показники, за якими 

здійснюється вимірювання.  

Принцип лінгвометодичної прогностичності полягає у відстеженні 

результатів фахової лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів рідної 

мови на кожному з етапів їхнього професійного становлення з метою 

прогнозування можливих тенденцій розвитку лінгвометодичної 

компетентності, виявлення в студентів можливих труднощів та ускладнень у 

подальшій професійно-педагогічній діяльності. 

Принцип різновекторності моніторингових процедур передбачає 

системне спостереження й дослідження не лише компонентів кінцевого 

результату – лінгвометодичної компетентності вчителя-філолога (що, 

безперечно, є стрижневим вектором дослідження), але й інших важливих 

складників лінгвометодичної підготовки, які відбиваються в змістових 

напрямах лінгвометодичного моніторингу. 

Принцип комплексності, різновекторності лінгвометодичного 

моніторингу, а також процесуально-результативний характер якості фахової 

підготовки вимагають чіткого визначення та структурування змістового 

наповнення лінгвометодичного моніторингу. Кожен із визначених нами 

змістових напрямів передбачає вивчення певних лінгвометодичних аспектів 

та використання адекватних їм методів дослідження. 

У процесі дослідження було виявлено і теоретично обґрунтовано такі 

педагогічні умови формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 
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учителів української мови: орієнтування на компоненти лінгвометодичної 

компетентності вчителя української мови під час упровадження технології її 

формування; системне поєднання традиційних та інноваційних технологій 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови; превалювання специфічних методів формування 

лінгвометодичної компетентності; лінгвометодичний моніторинг як 

супровідний засіб формування лінгвометодичної компетентності в єдності 

його змістових напрямів, принципів, методів. 

 

 

2.3. Технологія формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови  

 

Підрозділ присвячено проблемі теоретичного розроблення 

експериментальної технології формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови. Розкрито сутність поняття ,,технологія 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови”, висвітлено етапи технології: цільовий, змістовий, 

технологічно-процесуальний та результативний. Конкретизовано сутність, 

зміст і завдання цих етапів.  

Вивчення досвіду організації моніторингових досліджень у вишах, 

аналіз навчально-методичного забезпечення викладання курсу ,,Методика 

навчання української мови”, анкетування викладачів фахових дисциплін і 

студентів філологічних спеціальностей щодо організації моніторингу 

лінгвометодичної компетентності на філологічних факультетах вишів довели 

актуальність обраної теми дослідження і обґрунтували необхідність 

розроблення експериментальної технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови.  

Проблема технологій у освітньому процесі широко досліджена в 

працях В. Беспалька, С. Вітвицької, В. Давидова, І. Задніпрянець, М. Кларіна, 

О. Кушнір, П. Підкасистого, Л. Пироженко, О. Пометун, Г. Селевка, 
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С. Сисоєвої, Т. Туркот та ін. Сьогодні в науковому обігу використовуються 

поняття ,,освітні технології”, ,,педагогічні технології”, ,,технології навчання 

(виховання, дидактичні технології)”. Освітні технології, як найбільш загальні 

утворення, характеризують загальну стратегію розвитку освіти і освітнього 

середовища (єдиного освітнього простору). На думку І. Задніпрянець, 

основне призначення освітніх технологій – прогнозування розвитку освітніх 

систем, їх проектування, планування та визначення факторів, які 

відповідають освітнім цілям [69]. 

Ю. Сурмін та Н. Тулєнков розглядають освітні технології як особливий 

різновид соціальних технологій – як складні і відкриті системи певних 

прийомів і методик, концептуально об’єднаних пріоритетними освітніми 

цілями, а також пов’язаних між собою завданнями і змістом, формами і 

методами організації освітнього процесу, де кожен елемент цієї системи 

накладає відбиток на всі інші елементи. На сучасному етапі суспільного 

розвитку підґрунтям освітніх технологій постає гуманістична концепція 

освіти [230]. 

Якщо освітні технології – це відбиток стратегії освіти, то педагогічні 

технології призначені втілювати тактику її реалізації. Наразі деякі автори 

нараховують понад 300 визначень поняття ,,педагогічна технологія” . На 

нашу думку, найбільш повне визначення сутності педагогічної технології 

запропонувала С. Сисоєва, яка розглядає її як створену адекватно до потреб і 

можливостей особистості і суспільства теоретично обґрунтовану навчально-

виховну систему соціалізації, особистісного і професійного розвитку і 

саморозвитку, яка внаслідок упорядкованих професійних дій педагога за 

оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, 

гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної освітньої 

мети та можливість відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню 

педагогічної майстерності педагога [218]. 

С. Вітвицька стверджує, що кожна педагогічна технологія має 

відповідати основним методологічним вимогам, критеріям технологічності: 
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- концептуальності, тобто мати підґрунтям певну концепцію, що містить 

філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне 

обґрунтування освітніх цілей; 

- системності (мати всі ознаки системи); 

- логічності, цілісності та взаємозв’язку усіх елементів системи; 

- керованість, тобто можливість цілепокладання, проектування процесу 

навчання і виховання, поетапної діагностики, варіювання методами та 

засобами навчання і корекції знань та вмінь; 

- відтворюваності, тобто можливості застосування в інших однотипних 

умовах та іншими суб’єктами; 

- єдності змістової та процесуальної частин, їх взаємообумовленості; 

- ефективності, тобто оптимальності зусиль для отримання 

гарантованого запланованого результату – певного стандарту навчання [31]. 

Навчальна (дидактична) технологія – поняття близьке, але не тотожне 

поняттю ,,педагогічна технологія”. Навчальна технологія окреслює шляхи 

засвоєння конкретного навчального матеріалу в межах навчальної 

дисципліни, теми, проблеми. Дидактична технологія потребує чіткого 

визначення цілей навчання, спеціального структурування навчального змісту, 

адекватних йому форм і методів навчання. За означенням ЮНЕСКО 

технологія навчання в загальному розумінні – це системний метод створення, 

застосування і визначення усього процесу навчання і засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить 

своїм завданням оптимізацію освіти [181]. 

Зазначимо, що під технологією формування лінгвометодичної 

компетентності ми розуміємо сукупність взаємозалежних структурних 

компонентів, об`єднаних спільною метою, що функціонують у цілісному 

навчальному процесі.  

На нашу думку, найбільш повно хід підготовки, запровадження та 

перевірки результативності технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови окреслюватимуть такі 
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етапи: цільовий, змістовий, технологічно-процесуальний та результативний 

(рис. 2.4.). Розглянемо докладніше кожен з етапів технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Цільовий етап є найбільш важливим, оскільки саме мета і завдання в 

подальшому визначатимуть змістове наповнення технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови. 

Відповідно, він буде системоутворювальним відносно всього комплексу як 

такий, що визначає зміст і розвиток його інших етапів і структурних 

компонентів та забезпечує їх взаємодію й поєднання в одне ціле. 

Центральним компонентом формування компетентності є мета, адже 

вона розкриває призначення технології, об’єднує навколо себе і 

підпорядковує собі всі її компоненти. Відповідно до мети, визначається 

комплекс критеріїв і показників, встановлюється зміст педагогічної 

діяльності, добираються форми, методи і засоби дослідження, здійснюється 

аналіз, інтерпретація і подальше використання отриманої інформації. Відтак, 

мета технології обумовлює хід та успіх подальшої діяльності.  

Розкриваючи мету технології, ми виходили з того, що кожна складова 

освітнього процесу має сприяти досягненню його цілей. Мета пропонованої 

технології полягає в поетапному, керованому, чітко структурованому 

формуванні лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. Відповідно до мети завданнями технології визначаємо:  
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Мета – поетапне, кероване, чітко структуроване формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови.

Завдання: 

1. Формування лінгвометодичної компетентності здобувачів на більш високому рівні.

2. Забезпечення належної якості процесу лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 

української мови.

3. Організація освітнього процесу за допомогою форм і методів роботи, які спрямовані на 

комплексне формування всіх компонентів лінгвометодичної компетентності здобувачів.

Підготовча 

стадія

Діяльнісна 

стадія

Аналітико-

рефлексивна 

стадія

Оптимізація процесу фахової 

підготовки

Високий рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності 

Цільовий 

етап

Змістовий 

етап

Структурні  компоненти  лінгвометодичної  компетентності

Інформаційно-комунікаційний

Мотиваційно-ціннісний Предметний (спеціальний) Психолого-педагогічний

Професійно-комунікативний Діагностичний

Змістові напрями лінгвометодичного моніторингу

1. Рівень лінгвометодичної компетентності здобувачів. 2. Продуктивність навчального процесу.

3. Науково-педагогічний потенціал факультету. 4. Матеріально-технічні умови навчання. 

Педагогічні умови

1. Орієнтування на компоненти 

лінгвометодичної 

компетентності під час 

упровадження технології її 

формування в процесі навчання 

у ВНЗ.

2. Інтеграція традиційних та 

інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів 

формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

3. Лінгвометодичний моніторинг 

як супровідний засіб 

формування лінгвометодичної 

компетентності в єдності його 

змістових напрямів, принципів, 

методів.
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Рис. 2.4. Технологія формування лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови 
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1. Формування лінгвометодичної компетентності студентів на більш 

високому рівні. 

2. Забезпечення належної якості процесу лінгвометодичної підготовки 

майбутніх учителів української мови. 

3. Організація освітнього процесу за допомогою форм і методів роботи, 

які спрямовані на комплексне формування всіх компонентів 

лінгвометодичної компетентності студентів. 

Кінцевим результатом упровадження технології має стати 

сформованість високого рівня лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови, а також забезпечення належної якості фахової 

підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми і 

освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності ,,Українська мова і 

література”.  

Змістовий етап являтиме собою діалогічну єдність компонентів, 

критеріїв, показників і рівнів сформованості лінгвометодичної 

компетентності, змістових напрямів її моніторингу, педагогічних умов 

формування, комплексна реалізація яких забезпечить досягнення поставленої 

мети.  

Цей етап полягає у визначенні сутності і структури поняття 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, до 

якої зараховуємо мотиваційно-ціннісний, предметний (спеціальний), 

психолого-педагогічний, професійно-комунікативний, інформаційно-

комунікаційний і діагностичний компоненти, а також у встановленні 

концептуальної основи технології, до якої відносимо критерії, показники і 

рівні сформованості лінгвометодичної компетентності, змістові напрями її 

моніторингу, педагогічні умови формування.  

Обов’язковим є розроблення критеріїв, показників, а також рівнів 

сформованості лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

української мови. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчує факт 

наявності варіабельності визначених критеріїв і рівнів сформованості 
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лінгвометодичної компетентності майбутніх філологів, що зумовлено 

використанням дослідниками різних підходів до її характеристики. 

Відповідно, цей факт призводить до значних розбіжностей у системі 

контролю фахової підготовки на філологічних факультетах вищих 

навчальних закладів України. 

Змістовий етап передбачає визначення змістових напрямів, за яким 

буде проводитися моніторинг лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі фахової підготовки. На нашу думку, з 

урахуванням процесуально-результативного характеру моніторингу 

доцільним є виокремлення таких змістових напрямів: 

1. Рівень лінгвометодичної компетентності студентів.  

2. Продуктивність лінгвометодичного навчального процесу. 

3. Науково-педагогічний потенціал філологічного факультету. 

4. Матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші. 

Перший змістовий напрям має включати систематичний контроль 

етапів та рівнів формування компонентів лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови, сутність якої було докладно розглянуто 

в попередньому розділі дослідження.  

Другий напрям переслідує мету з’ясовувати ефективність взаємодії 

викладачів і студентів у лінгвометодичному процесі, а також особливостей 

організації лінгвометодичної підготовки на факультеті шляхом вивчення 

таких чинників:  

– особливості планування лінгвометодичної підготовки в 

навчальних планах факультету та навчальних програмах дисциплін кафедр; 

– загальне навантаження педагогів і відповідна якість їхньої 

педагогічної діяльності;  

– розподіл годин на різні види занять у межах курсів 

лінгвістичного й лінгводидактичного спрямування;  
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– аналіз застосовуваних технологій та методик навчання, 

різноманітних методів діяльності студента та викладача в процесі набуття 

студентами лінгвометодичної компетентності та ін.  

Змістовий напрям – вивчення науково-педагогічного потенціалу 

філологічного факультету – передбачає дослідження кадрового забезпечення 

навчального процесу з методики навчання української мови та суміжних 

лінгвістичних і методичних дисциплін, базових фахових навчальних 

предметів, з’ясування кількості викладачів із науковими ступенями, 

експертну оцінку розроблених навчально-методичних комплексів з 

дисциплін лінгвометодичного циклу.  

Під час вивчення матеріально-технічних умов із позицій 

лінгвометодичного моніторингу необхідно насамперед оцінити 

забезпеченість процесу навчання науковою та методичною літературою, 

наявність на факультеті обладнаної аудиторії (аудиторій) із лінгвометодики; 

оснащення її та інших навчальних кімнат факультету, де викладаються 

дисципліни лінгвістичного й лінгвометодичного змісту, традиційними 

наочними засобами, комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками, 

реальні можливості проведення аудиторних занять у комп’ютерному класі, 

резерви факультету для самостійної роботи студентів за комп’ютерами та 

використання мережі Інтернет під час підготовки до занять, розроблені курси 

дистанційного навчання з лінгвометодичних дисциплін тощо.  

Перший змістовий напрям, на нашу думку, має включати контроль 

формування компонентів лінгвометодичної компетентності: мотиваційно-

ціннісного, професійно-комунікаційного, психолого-педагогічного, предметного 

(спеціального), діагностичного, інформаційно-комунікаційного – згідно з 

розробленими критеріями та показниками.  Кожен із цих компонентів 

лінгвометодичної компетентності знаходить свій вияв під час фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови: на лекційних та практичних 

заняттях, у процесі виконання самостійної роботи лінгвометодичного 

характеру, під час проходження навчальної та виробничої педагогічної 
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практики. Як було зазначено раніше, лінгвометодична компетентність є 

інтегративним утворенням, отже й виявлятися її складові в діяльності 

студентів будуть комплексно.  

Метою другого змістового напряму є з’ясування ефективності 

взаємодії в лінгвометодичному навчальному процесі викладачів і студентів, 

також особливостей організації лінгвометодичної підготовки як запоруки 

розвитку майбутнього філолога високого професійного рівня. 

Першочерговим завданням є докладне вивчення навчальних планів зі 

спеціальності з метою аналізу представлення в них дисциплін 

лінгвометодичного циклу, кількості та розподілу виділених годин, наявності 

та видів педагогічних практик у закладах освіти.  

Наступним кроком має стати дослідження навчальних програм та 

навчально-методичних комплексів дисциплін циклу лінгвометодичної 

підготовки щодо форм і способів реалізації в них вимог освітньо-професійної 

програми підготовки вчителя рідної мови та освітньо-кваліфікаційної 

характеристики відповідно до спеціальності. Ці завдання були виконані нами 

під час констатувального етапу експерименту, що тільки довело важливість 

подібних досліджень. У практиці освітнього процесу філологічних 

факультетів подібні заходи повинні проводитися викладачем і завідувачем 

кафедри постійно, щонайменше раз на рік. 

Опитування, анкетування та педагогічне спостереження за процесом 

опанування дисциплін лінгвометодичного циклу має бути спрямоване на 

вивчення цілеспрямованості та систематичності формування всіх 

компонентів лінгвометодичної компетентності в їх діалогічній єдності. 

Аналіз застосовуваних технологій та методик навчання, різноманітних 

методів діяльності студента та викладача під час лінгвометодичної 

підготовки студентів дозволить визначити, наскільки ефективно та 

різнопланово відбувається процес формування лінгвометодичної 

компетентності майбутнього вчителя рідної мови.  
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Дослідження кадрового забезпечення навчального процесу з методики 

навчання української мови та суміжних дисциплін, базових фахових 

навчальних предметів, оцінка рівня лінгвометодичної компетентності 

викладача, а також представлення діагностичного компонента в його 

педагогічній діяльності, експертна оцінка навчально-методичних комплексів 

дисциплін лінгвометодичного циклу – усе це має стати об’єктом дослідження 

третього змістового напряму лінгвометодичного моніторингу. 

Під час вивчення матеріально-технічних умов із позицій моніторингу 

лінгвометодичної компетентності необхідно оцінити оснащення навчальних 

кабінетів факультету комп’ютерною технікою, інтерактивними дошками, 

наочними засобами із методики навчання української мови, реальні 

можливості проведення аудиторних занять у комп’ютерному класі, резерви 

факультету для самостійної роботи студентів за комп’ютерами та 

використання мережі Інтернет під час підготовки до занять тощо.  

Важливим етапом є з’ясування забезпеченості процесу навчання 

науковою та методичною літературою. Окрім вивчення якості викладання 

лінгвометодичних дисциплін, обов’язковим є аналіз наукової та методичної 

літератури зі спеціальності, яка виступає одним із джерел розвитку 

компонентів лінгвометодичної компетентності. Бесіди та опитування 

викладачів дозволять судити про якість наявних підручників та посібників, 

реалізацію в них професійної змістової лінії, їх змістове наповнення 

лінгвометодичним контентом, а також про їх можливості та роль у процесі 

формування фахової лінгвометодичної компетентності філолога.  

Окрім наявності технічних умов навчання, важливою є їх змістова 

відповідність меті – формуванню лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя-філолога під час його фахової підготовки. На нашу 

думку, слід звертати увагу й на оформлення навчальних аудиторій, до 

інтер’єру яких органічно можуть вписуватися певні етнокультурні елементи, 

наочність у них також може містити національне оздоблення. Окремої уваги 

заслуговує змістове наповнення мультимедійного супроводу процесу 
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лінгвометодичної підготовки: фото, презентацій, відеоматеріалів. Перед їх 

використанням необхідно зважити на те, наскільки ефективним буде їх вплив 

на формування лінгвометодичної компетентності, який саме її структурний 

компонент буде розвиватися. 

Отже, з наведеної характеристики видно, що під час лінгвометодичного 

моніторингу більшої ваги набувають перші два напрями, що зумовлено 

змістом лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української 

мови та методикою її формування. Утім, визнаючи більшу інформативну 

важливість перших двох змістових напрямів лінгвометодичного моніторингу, 

зазначимо, що ігнорування та виключення з моніторингового процесу 

досліджень науково-педагогічного потенціалу факультету та матеріально-

технічних умов навчання вважаємо неможливим. Результати такого 

моніторингу не будуть об’єктивними, адже порушиться цілісність та 

системність дослідження процесу й результату формування лінгвометодичної 

компетентності під час фахової підготовки майбутніх учителів української 

мови.  

Отже, ураховуючи змістові напрями лінгвометодичного моніторингу й 

класифікації видів контролю, зазначимо, що: 

− контроль формування компонентів лінгвометодичної 

компетентності має відбуватися на всіх видах навчальних занять: на лекціях, 

семінарських, практичних і лабораторних заняттях матиме місце попередній і 

поточний види контролю, на практичних і семінарських заняттях, 

колоквіумах – тематичний, під час заліків та іспитів – підсумковий; 

− обов’язковими в організації  моніторингового дослідження є всі 

види контролю за формами навчання: індивідуальний, груповий, 

фронтальний, комбінований, – що реалізуються під час контролю 

лінгвометодичної компетентності студентів у процесі аудиторної роботи, 

індивідуальний – під час захисту підсумкової наукової роботи, на 

консультаціях, заліках та екзаменах; 
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−  частота здійснення контрольних заходів залежить від об’єкта 

контролю в межах певного змістового напряму моніторингу: рівень 

лінгвометодичної компетентності студентів має перевірятися систематично – 

від заняття до заняття, в аудиторній і самостійній роботі; показники 

продуктивності лінгвометодичного навчального процесу і науково-

педагогічний потенціал філологічного факультету підлягають контролю 

періодично – кілька разів упродовж навчального року або на вимогу 

адміністрації; матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші 

перевіряють, зазвичай, один раз на початку навчального року. 

Технологічно-процесуальний етап технології формування 

лінгвометодичної компетентності, на нашу думку, має містити в собі власне 

процес формування лінгвометодичної компетентності з метою оптимізації 

навчально-виховної діяльності під час вивчення дисциплін 

лінгвометодичного циклу. Відтак технологічно-процесуальний етап 

включатиме в себе підготовчу, діяльнісну і аналітико-рефлексивну стадії.  

Упровадження технології формування лінгвометодичної 

компетентності розпочинається підготовчою стадією, метою якої є 

уточнення цілей та завдань, визначення об’єктів дослідження, окреслення 

часових меж та підготовки учасників освітнього процесу, вибір форм і 

методів дослідження та їх статистичної обробки, розроблення навчальних 

програм та вимірникового інструментарію (анкет, тестів, їх апробація та 

редагування).  

Діяльнісна стадія передбачає практичну реалізацію розробленого 

комплексу заходів для формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови у контексті визначених педагогічних 

умов: орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя 

української мови під час упровадження технології її формування в процесі 

навчання у ВНЗ; інтеграції традиційних та інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови; застосування 
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лінгвометодичного моніторингу як супровідного засобу формування 

лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових напрямів, 

принципів, методів.  

Змістом діяльнісної стадії є упровадження запропонованих змін до 

навчальних програм курсів ,,Сучасна українська літературна мова з 

практикумом’’, ,,Педагогіка’’, ,,Вікова та педагогічна психологія’’, ,,Основи 

педагогічних вимірювань’’. Зазначені дисципліни мають викладатися з 

урахуванням компонентів лінгвометодичної компетентності студентів. Курс 

,,Методика навчання української мови’’ є великим за обсягом і 

системоутворювальним у професійній підготовці майбутнього вчителя. 

Отже, вважаємо доцільним організацію формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови на основі 

вдосконалення змісту дисципліни ,,Методика навчання української мови’’.  

У межах запропонованих заходів представлено комплекс інновацій у 

проведенні педагогічної практики, у яких знайшли своє віддзеркалення 

стратегія і тактика педагогічної технології формування лінгвометодичної 

компетентності вчителів української мови. 

Педагогічна практика у вищому навчальному закладі є однією з 

найважливіших етапів підготовки вчителя до практичної діяльності в 

загальноосвітніх закладах різних типів. Вона є зв’язком між теоретичним 

навчанням і майбутньою самостійною роботою у школі. У ході практики 

закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, набуті під час 

навчання, виробляються професійні уміння і навички, розвиваються 

педагогічне мислення і творчі здібності, інтенсифікується процес 

формування професійно-особистісних якостей. 

Під час педагогічної практики з методики української мови студенти 

спостерігають педагогічні явища, зокрема специфіку роботи й взаємодії 

вчителя і дітей. У процесі спостереження повинен проводитися аналіз 

навчально-виховних і педагогічних явищ на уроках, вивчення вікових 

характеристик та індивідуальних якостей учнів класу; здійснюватися 
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індивідуальний підхід до окремих учнів у навчально-виховному процесі, 

визначатися рівень вихованості окремих школярів, відхилень у їх поведінці, 

вносилися корективи у зміст виховної роботи з ними, визначатися ступінь 

виховної ефективності уроку, особливості поведінки практиканта, стосунків з 

учителями й учнями. 

Інновацією педагогічної практики ми вважаємо портфоліо. Класичний 

звіт студентів за підсумками практики передбачав конспекти залікових 

уроків і позакласних занять, опис навчальних комплексів з української мови 

та літератури, характеристики учителів-методистів про діяльність студентів-

практикантів та ін. Нерідко звіти студентів ставали лише формальністю: 

читаючи їх, важко було побачити професійну компетентність особистості 

майбутнього вчителя, шлях її розвитку. Створення студентами портфоліо має 

допомогти змінити ситуацію. Портфоліо трактуватиметься як колекція робіт 

студента, що свідчить про його участь у навчальному процесі, ефективність 

процесу навчання. Крім того, портфоліо вважатиметься документом, у якому 

показано розвиток студента, результати його самовираження; стиль 

навчання, властивий студентові, рівень його інтелекту і культури. 

Використання моніторингу як супровідного засобу формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

потребувало чіткого структурування його форм і методів. Форми реалізації 

моніторингу добиралися нами відповідно до його мети та змісту. 

Спираючись на визначені змістові напрями моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови, його форми були 

умовно поділені нами на такі різновиди: форми моніторингу якості 

формування лінгвометодичної компетентності студентів, форми моніторингу 

якості викладання, форми моніторингу рівня якості організації освітнього 

процесу на факультеті. 

Формами моніторингу якості формування лінгвометодичної 

компетентності студентів, на нашу думку, є контрольні заходи, спрямовані на 

визначення рівня навчальних досягнень студентів із оволодіння ними змістом 
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лінгвометодичних дисциплін фахової підготовки. Відповідно до організації 

навчального процесу у виші ми вважаємо за доцільне  визначити такі форми 

моніторингу якості учіння майбутніх учителів української мови: вхідний, 

поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Вхідний або попередній контроль навчальних досягнень студентів 

передбачає визначення рівня засвоєння майбутніми фахівцями основних 

фундаментальних понять, отриманих у ВНЗ або в процесі загальноосвітньої 

підготовки, дає можливість з’ясувати ступінь готовності студентів до 

сприйняття змісту нових навчальних дисциплін лінгвометодичного циклу або 

окремих розділів, дозволяє визначити глибину та міцність засвоєного 

навчального матеріалу, виявити прогалини в навчальних досягненнях 

студентів та встановити об’єктивність їх оцінювання викладачами (після 

здачі заліку чи екзамену) тощо. Попередній контроль може проводитись у 

формі письмових контрольних робіт на початку вивчення нової навчальної 

дисципліни, фронтальних опитувань перед початком вивчення нового 

розділу (модуля), усної перевірки окремих груп студентів, тестового 

контролю знань. 

Поточний контроль має місце під час лекційних, практичних, 

семінарських і лабораторних занять, його систематичне проведення дозволяє 

повсякчас спостерігати за становленням лінгвометодичної компетентності 

студентів, коригувати цей процес шляхом прийняття доцільних педагогічних 

рішень. Модульний контроль навчальних досягнень майбутніх фахівців 

здійснюється за результатами проведення певної частини лекційних, 

практичних, лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи 

студентів, що входять до складу певного змістового модуля курсу.  

На наш погляд, подібна форма моніторингу дозволяє не тільки виявити 

якість процесу формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

фахівців, але й надає можливість систематизувати та узагальнити навчальний 

матеріал певного змістового модуля, зосередити увагу студентів на ключових 

моментах вивченого, поглибити і закріпити отримані знання та вміння, що 
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забезпечує ефективне формування фахової компетентності. Це має бути 

спеціально організоване усне опитування (індивідуальне і фронтальне), 

організація письмового та практичного контролю, розв’язання методичних 

задач, дидактичні ігри, творчий проект, лінгвометодичне тестування, 

укладання методичного портфоліо тощо. Конкретна форма модульного 

контролю залежить від характеру навчального матеріалу, що входить до його 

змісту.   

Підсумковий контроль відбувається у формах захисту курсових та 

дипломних робіт, творчих проектів, усних та письмових звітів про виконане 

завдання та підсумки педагогічних практик, а також усних повідомлень та 

письмових відповідей на заліках та екзаменах. На нашу думку, загальною 

метою усіх визначених форм моніторингу якості формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови є 

отримання викладачами об’єктивної інформації щодо якості засвоєних 

студентами знань та вмінь, здійснення коригування навчального процесу, 

спрямованого на усунення  виявлених недоліків та прогалин.  

Формами моніторингу якості викладання були визначені: 

рецензування методичного забезпечення (навчально-методичних комплексів) 

дисциплін, взаємовідвідування навчальних занять та аналіз результатів сесії. 

У нашому розумінні, рецензування  – це процес складання експертом відгуку 

щодо якості методичного забезпечення певної дисципліни із зауваженнями, 

пропозиціями і порадами. Під методичним забезпеченням дисципліни ми 

розуміємо сукупність методичних документів, що визначають реалізацію 

навчального процесу та забезпечують засвоєння студентами змісту 

навчального матеріалу. До навчально-методичного комплексу дисципліни 

належать: навчальні і навчальні робочі програми; конспекти лекцій; 

дидактичні роздаткові матеріали (схеми, діаграми, наочні зразки тощо); 

методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, 

самостійної (індивідуальної) роботи студентів, курсового та дипломного 

проектування; наскрізні програми педагогічних практик; програми іспитів 
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тощо; перелік інформативних джерел, де можна ознайомитися з основною та 

довідковою літературою, передбаченою програмою дисципліни; критерії 

оцінювання; пакети тестових завдань з дисципліни; пакети завдань для 

комплексних контрольних робіт тощо.  

Рецензування здійснюють експерти (рецензенти) – найбільш 

досвідчені і провідні викладачі кафедри, науково-методична комісія, які 

перевіряють наявність методичних матеріалів, здійснюють їх аналіз стосовно 

змістового наповнення та відповідності наявним вимогам, зокрема 

галузевому стандарту вищої освіти, висловлюють зауваження та 

формулюють рекомендації щодо коректування методичного забезпечення 

певної дисципліни з метою досягнення належної її якості.  

Головною метою взаємовідвідування навчальних занять є постійне 

підвищення науково-методичного рівня проведення лекційних, практичних 

та лабораторних занять, що досягається шляхом:  виявлення і забезпечення 

постійного обміну передовим науково-методичним досвідом; формування 

адекватного уявлення кожного викладача про власний рівень теоретичної і 

практичної підготовки та розробки заходів, спрямованих на його 

покращення; встановлення каналу зворотного зв’язку завідувача кафедри із 

кожним викладачем, що допомагає виявити труднощі, які зустрічаються в 

роботі колег, зробити аналіз усім педагогічним колективом кафедри та 

розробити рекомендації, спрямовані  на подальше удосконалення якості 

викладання. 

Взаємовідвідування навчальних занять, як одна із форм моніторингу 

якості викладання, залежно від мети набуває виду відкритих занять або 

контрольного відвідування. Так, відкриті заняття спрямовані на 

ознайомлення колег із методами та прийомами організації навчального 

процесу відповідно до нових технологій навчання, з методикою застосування 

новітніх засобів навчання, з особливостями проведення занять відповідно до 

певної аудиторії студентів тощо, тому вони здійснюються завідувачем 

кафедрою або іншими найбільш досвідченими викладачами і вимагають 
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присутності усього педагогічного колективу кафедри. Акцентуємо увагу на 

основних завданнях відкритих занять:  

– проведення взаємонавчання, у процесі якого молодий викладач, 

що тільки починає працювати, відвідує заняття провідних викладачів 

кафедри з метою обміну педагогічним досвідом, виявлення нових прийомів і 

методів організації навчального процесу тощо; 

– взаємовідвідування дозволяє паралельно оцінити рівень 

викладання і рівень знань студентів із дисципліни, а також проаналізувати 

взаємозв’язок між ними; 

– здійснення взаємоаналізу, коли досвідчені викладачі, спираючись 

на кваліфіковану думку своїх колег, присутніх на занятті, можуть оцінити 

ефективність застосованих нових методичних прийомів, технічних засобів 

навчання тощо. 

Контрольні відвідування занять реалізуються представниками 

адміністрації та завідувачем кафедри з метою встановлення якості 

проведення навчальних занять, а також перед представленням до вченого 

звання (професора, доцента), під час виникнення конфліктних ситуацій, 

пов’язаних із роботою викладача тощо.  

Відповідно до загальновизнаної позиції про те, що головним 

показником якості навчальної діяльності викладачів є результати успішності 

студентів, виокремлюємо таку форму моніторингу якості викладання, як 

аналіз результатів сесії. Вона передбачає зіставлення реальних підсумків сесії 

в порівнянні із бажаними, виявлення факторів, які вплинули як на 

підвищення, так і на зниження рівня успішності студентів, а також допомагає 

налагодити зворотний зв’язок завідуючого кафедрою із кожним викладачем, 

виявити труднощі, які зустрічаються у роботі колег, спільними зусиллями 

усього педагогічного колективу кафедри їх проаналізувати та розробити 

рекомендації, спрямовані на подальше удосконалення якості навчального 

процесу. 

За нашим переконанням, моніторинг якості викладання, проведений за 
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встановленими формами, буде сприяти підвищенню рівня педагогічної 

майстерності професорсько-викладацького складу викладачів кафедри лише 

за умови відсутності формального ставлення до рецензування, відвідування 

занять та аналізу результатів сесії. Адже недостатньо принципове 

оцінювання якості навчального процесу не забезпечить виявлення і 

розповсюдження передового досвіду викладання, створюватиме помилкове 

уявлення викладачів про дійсний рівень теоретичної і практичної підготовки, 

що не стимулюватиме їх до постійного самовдосконалення, звузить 

можливості зворотного зв’язку тощо. Також нами було встановлено, що 

найбільш оптимальною буде така організація контролю, яка поєднує усталені 

у вишівській практиці заходи та додаткові моніторингові процедури:  

– рецензування методичного забезпечення дисциплін здійснює 

завідувач кафедри та найбільш досвідчені викладачі (науково-методична 

комісія) на початку кожного навчального року; 

– відвідування відкритих занять реалізують усі викладачі кафедри 

за розробленими графіками не рідше 2 разів на семестр; 

– контрольні відвідування занять проводяться адміністрацією ВНЗ, 

завідуючим кафедрою або найбільш досвідченими викладачами за 

необхідністю, але не рідше 1 разу на семестр у кожного викладача; 

– аналіз результатів сесії на кафедрі відбувається наприкінці 

кожного навчального семестру; 

– анкетування викладачів щодо визначення труднощів у 

навчальному процесі здійснюється за необхідністю, але не рідше 1 разу на 

семестр;  

– анкетування студентів ,,Оцінювання якості викладання та 

організації контролю під час вивчення дисципліни” реалізується за 

необхідністю, але не рідше 1 разу на семестр; 

– попередній контроль навчальних досягнень студентів має місце 

на початку нового навчального року і проводиться усіма викладачами з 

дисциплін, які вони викладають; 
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– модульний контроль навчальних досягнень студентів 

проводиться усім педагогічним колективом кафедри відповідно до робочих 

навчальних програм кожної дисципліни;  

– підсумковий контроль відбувається наприкінці навчального року 

відповідно до графіків проведення заліків та екзаменів; 

– аналіз даних щодо якості освітнього процесу постійно 

здійснюється на засіданнях кафедри. 

Аналітико-рефлексивна стадія передбачає збір та обробку отриманих 

даних щодо рівня сформованості лінгвометодичної компетентності студентів, 

інтерпретацію і шкалювання результатів дослідження, а також прогнозування 

процесу формування лінгвометодичної компетентності під час фахової 

підготовки на підставі цих даних. Після опрацювання результатів 

вимірювання відбувається їх оприлюднення. Виходячи з отриманих 

результатів, розробляються та приймаються педагогічні рішення, які 

сприятимуть оптимізації процесу лінгвометодичної підготовки та, 

відповідно, й підвищенню рівня лінгвометодичної компетентності студентів 

Послідовна та систематична реалізація перших двох етапів технології в 

освітньому процесі вишу сприятиме оптимізації лінгвометодичної підготовки 

майбутніх учителів-філологів і підвищенню рівня їхньої лінгвометодичної 

компетентності. Саме ці результативні зрушення показників якості фахової 

підготовки майбутніх учителів рідної мови і є змістом останнього, 

результативного етапу технології формування лінгвометодичної 

компетентності студентів.  

Результативний етап подаватиме інформацію щодо рівня 

лінгвометодичної компетентності студентів, сформованої в процесі 

професійної підготовки, та про якість лінгвометодичної підготовки 

майбутнього вчителя рідної мови в цілому після впровадження узгоджених у 

процесі впровадження технології рішень. Особливо важливими є дані щодо 

результативності проведеного коригування освітнього процесу та ступеня 

досягнення мети й завдань лінгвометодичного моніторингу, адже вони 
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свідчать про взаємозв’язок і єдність змістовно-цільового та результативного 

етапів технології. На цьому етапі ухвалюються всі адміністративні рішення 

щодо процесу фахової підготовки, упровадження яких і стане одним із 

об’єктів наступного дослідження.  

 Отже, розроблена технологія формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови дозволяє 

проілюструвати перебіг досліджуваного процесу, демонструє 

функціонування всіх її компонентів у тісному взаємозв’язку. Запропонована 

нами технологія може бути доповнена і не претендує на остаточне 

розв’язання проблеми формування лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови, може бути теоретично та 

експериментально вдосконалена в майбутньому, а також адаптована і 

використана вищими навчальними закладами відповідно до напряму 

підготовки.   

 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізовано зміст і структуру лінгвометодичної підготовки 

майбутніх учителів української мови і виявлено, що системоутворювальною 

у формуванні лінгвометодичної компетентності є дисципліна ,,Методика 

навчання української мови’’, яка спрямована на комплексне формування всіх 

компонентів зазначеної компетентності. Навколо цього курсу групується 

невеликий за обсягом цикл дисциплін, завданням яких є формування окремих 

компонентів лінгвометодичної компетентності. 

Виділено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які сприяють 

формуванню  лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови: 

1. Орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності 

вчителя української мови під час упровадження технології її формування в 

процесі навчання у ВНЗ. 
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2. Інтеграція традиційних та інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови 

3. Лінгвометодичний моніторинг як супровідний засіб формування 

лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових напрямів, 

принципів, методів. 

Теоретично обґрунтовано технологію формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови, яка включає в себе такі 

етапи:  

- цільовий, який передбачає визначення мети та завдань технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови; 

- змістовий, що відображає діалогічну єдність критеріїв, показників і 

рівнів сформованості лінгвометодичної компетентності, методів і 

педагогічних умов її формування, змістових напрямів її моніторингу, 

комплексна реалізація яких забезпечить досягнення поставленої мети; 

- технологічно-процесуальний, який містить власне процес формування 

лінгвометодичної компетентності з метою оптимізації навчально-виховної 

діяльності під час вивчення дисциплін лінгвометодичного циклу. Відтак 

технологічно-процесуальний етап включає в себе підготовчу, діяльнісну і 

аналітико-рефлексивну стадії; 

- результативний, який подає інформацію щодо рівня лінгвометодичної 

компетентності студентів, сформованої в процесі професійної підготовки, та 

про якість лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя рідної мови в 

цілому після впровадження узгоджених у процесі імплементації технології 

рішень. 

Основні результати дослідження висвітлено в таких публікаціях автора 

[83; 84; 90; 92; 91; 93; 95]. 



 141 

РОЗДІЛ 3  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

3.1. Реалізація технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови  

 

У підрозділі здійснено аналіз етапів експериментального дослідження 

ефективності розробленої технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. Визначено критерії, 

показники і рівні сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови і виявлено вихідний рівень її сформованості. На 

основі проведеного експерименту наведено співвідношення між рівнями 

сформованості лінгвометодичної компетентності контрольної та 

експериментальної груп. Розкрито упровадження технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови в 

практику професійної підготовки студентів.  

Дослідно-експериментальна робота здійснювалася протягом 2012 – 

2016 рр. у три етапи. На першому, аналітико-констатувальному, етапі (2012 –

 2013 рр.) було розроблено методику визначення рівня сформованості 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови та 

здійснено констатувальний зріз якості підготовки студентів, що дозволило 

обрати контрольну та експериментальну групи дослідження. 

Другий, формувально-корекційний, етап (2013 – 2015 рр.) 

експериментальної роботи передбачав реалізацію технології формування 

лінгвометодичної компетентності в процесі фахової підготовки студентів 

спеціальності ,,Cередня освіта. Українська мова і література” з одночасним 

внесенням коректив у методику дослідження. Також було здійснено другий 

зріз якості фахової підготовки майбутніх учителів рідної мови. 
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На третьому, узагальнювально-коригувальному, етапі (2015 – 2016 рр.) 

дослідної роботи відбувалася систематизація та узагальнення матеріалів, 

отриманих у процесі формувального експерименту, статистичне оброблення 

одержаних емпіричних даних та обґрунтування результативності технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, формулювалися висновки за результатами проведеного 

дослідження.  

Під час проведення дослідно-експериментальної роботи 

використовувалися такі методи: 

– теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, 

узагальнення, систематизація); 

– емпіричні (вивчення нормативних документів, результатів 

діяльності, спостереження, тестування, опитування учасників освітнього 

процесу); 

– математичної та статистичної обробки результатів дослідження. 

Експериментальне дослідження було спрямоване на перевірку такої 

гіпотези: рівень сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови значно підвищиться за умови забезпечення 

реалізації спеціально розробленої технології її формування у процесі фахової 

підготовки студентів.  

Констатувальний етап експерименту передбачав виконання таких 

завдань:   

1) визначення критеріїв і показників, характеристика рівнів 

сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови; 

2) з’ясування рівня сформованості лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови відповідно до 

визначених критеріїв і показників; 

3) зведення отриманих даних, проведення їх математичної та 

статистичної обробки; 
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4) обрання контрольних та експериментальних груп для 

дослідження. 

Докладне вивчення й подальше вимірювання лінгвометодичної 

компетентності майбутнього вчителя української мови потребує 

виокремлення критеріїв та показників її сформованості. Для виділення й 

обґрунтування зазначених категорій, на нашу думку, важливими є 

дослідження В. Баркасі, О. Копусь, А. Нікітіної, Н. Остапенко, О. Семеног та 

інших науковців, праці яких стосуються фахової підготовки майбутнього 

вчителя української мови та літератури.  

Так, говорячи про відбір критеріїв для дослідження лінгводидактичної 

компетентності магістрантів філологічних спеціальностей, О. Копусь 

наголосила на необхідності використання вірогідної, але обмеженої їх 

кількості і пропонує такі: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-професійний, 

особистісно-вольовий, діяльнісний, дослідницько-творчий критерії [114]. 

Ціннісно-мотиваційний критерій, за О. Копусь, передбачає урахування 

особистісних якостей магістранта, його професійну зацікавленість, 

умотивованість до педагогічної, методичної, дослідницької діяльності тощо. 

Когнітивно-професійний критерій, на думку дослідниці, містить у собі 

глибокі знання в галузі лінгвістики та лінгводидактики, а також вітчизняної 

та зарубіжної педагогіки і психології; здатність взаємодіяти з учнями, 

колегами, батьками, реалізовувати принципи індивідуалізації і диференціації 

навчання тощо [114]. 

До особистісно-вольового критерію О. Копусь зарахувала такі 

показники: рівень загальної культури; комунікативні вміння; здатність 

мислити нестандартно; наполегливість, оптимізм у ставленні до соціуму; 

чуйність та об’єктивність; вимогливість до себе; розвинене почуття обов’язку 

і відповідальності; лідерські здібності. Діяльнісним критерієм у дослідженні 

науковця передбачено: наявність уміння проектувати й здійснювати 

професійну самоосвіту; здатність вибудовувати педагогічну, методичну та 

дослідницьку діяльність операціонально, ставити перед собою конкретні цілі 
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відповідно до певного рівня освіти, аналізувати свою діяльність і коригувати 

її відповідно до поставлених цілей тощо [114]. 

Н. Остапенко запропонувала власне бачення контролю 

лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя-словесника, де 

виокремлені науковцем 16 складових компетенцій у структурі 

досліджуваного явища одночасно виступають і критеріями її сформованості: 

інформаційна, мотиваційна, логічна, діагностична, методологічна, 

технологічна, проективна, стратегічна, особистісна, дискурсивна, 

рефлексивна, аксіологічна, соціальна, комунікативна, креативна, рольова 

[177; 178]. 

Аналізуючи формування професійної компетентності вчителя 

іноземної мови, В. Баркасі виокремила такі критерії та показники її 

сформованості: процесуально-змістовий із показниками: знання 

(методологічні, загальнотеоретичні, спеціальні), уміння, навички; оволодіння 

основами педагогічних технологій; використання прийомів педагогічного 

менеджменту; суспільно-громадянський із показниками: громадянська 

відповідальність; розуміння значущості педагогічної діяльності; суспільна 

активність; культурологічний із показниками: усвідомлення себе носієм 

національних цінностей; толерантність, повага до мови, релігії, культури 

різних націй; планетарне мислення; регулятивно-оцінний із показниками: 

мотивація досягнення компетентності; рівень професійної самосвідомості; 

емоційна гнучкість; професійно-особистісний із показниками: гуманність; 

мобільність; комунікативність [12, с. 74].  

Узагальнюючи погляди сучасних науковців і методистів, зазначимо, що 

так чи інакше, під варіабельними назвами і різною кількістю критеріїв 

сформованості компетентності, дослідники, по суті, пропонують об’єктом 

контролю знання, уміння й навички, а також мотиви й цінності педагога, що 

зумовлено загальноприйнятою думкою, що компетентність як інтегрована 

якість особистості містить у собі знання, вміння, навички й особистісні 

характеристики, як-то: мотиви, цінності, прагнення тощо. Дещо інший підхід 
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у дослідженні Н. Остапенко обґрунтовано її потрактуванням сутності та 

структури лінгводидактичної компетентності вчителя-словесника і, на нашу 

думку, є досить складним для використання в організації педагогічного 

моніторингу.   

Спираючись на визначення лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови як інтегративної якості особистості, 

що ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках і досвіді викладання 

мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін, а також сформованій позиції 

щодо власної професійної діяльності, до критеріїв сформованості 

лінгвометодичної компетентності майбутнього педагога зараховуємо 

когнітивний, операційно-діяльнісний і мотиваційно-культурологічний. На 

нашу думку, зазначені критерії є достатньо інформативними, об’єктивними, а 

також послідовно відображатимуть зміст компонентів лінгвометодичної 

компетентності філолога: професійно-комунікативного, психолого-

педагогічного, предметного, діагностичного, інформаційно-комунікаційного і 

мотиваційно-ціннісного.  

Так, когнітивний критерій репрезентує знанієву складову професійно-

комунікативного, психолого-педагогічного, предметного, діагностичного і 

інформаційно-комунікаційного компонентів лінгвометодичної 

компетентності. Операційно-діяльнісний критерій призначений для оцінки 

умінь і навичок майбутнього вчителя, що формуються під час набуття ним 

лінгвометодичної компетентності в цілому й розвитку професійно-

комунікативного, психолого-педагогічного, предметного, діагностичного і 

інформаційно-комунікаційного компонентів зокрема. Виокремлення 

мотиваційно-культурологічного критерію зумовлене необхідністю 

діагностування окремих складових професійно-комунікативного, 

предметного і мотиваційно-ціннісного компонентів.  

Співвідношення компонентів професійної лінгвометодичної 

компетентності, критеріїв та рівнів її сформованості представлено в 

таблиці 3.1.   
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Таблиця 3.1. 

Співвідношення компонентів, критеріїв та рівнів сформованості 

професійної лінгвометодичної компетентності  

Компоненти 

професійної 

лінгвометодичної 

компетентності 

Критерії 

сформованості 

професійної 

лінгвометодичної 

компетентності 

Показники 

сформованості 

професійної 

лінгвометодичної 

компетентності 

Методи і форми 

моніторингу 

Мотиваційно-

ціннісний 

когнітивний  знання культурних 

.традицій і звичаїв 

українського народу, 

.володіння інформацією 

щодо шляхів і способів 

професійного 

самовдосконалення 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

навички роботи з 

професійного 

самовдосконалення 

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 

мотиваційно-

культурологічний 

повага до культури 

українського народу, 

усвідомлення власних 

професійних задач як 

учителя, готовність до 

підвищення рівня власної 

лінгвометодичної 

компетентності 

Бесіди; творчі 

роботи 

Предметний 

(спеціальний) 

когнітивний  ґрунтовне володіння 

знаннями з методики 

навчання української 

мови в загальноосвітній 

школі (для студентів ОКР 

,,бакалавр” і 

,,спеціаліст”) 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

уміння й навички з 

методики навчання рідної 

мови в закладах освіти 

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 
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Продовження табл. 3.1. 

 мотиваційно-

культурологічний 

прагнення до 

самовдосконалення і 

саморозвитку в галузі 

лінгвометодики 

Бесіди; творчі 

роботи 

Психолого-

педагогічний 

когнітивний  знання вікових 

психологічних 

особливостей школярів 

різного віку; знання 

теорії навчання і 

виховання, сучасних 

методів і принципів 

організації освітнього 

процесу, 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

уміння організовувати 

освітній процес 

відповідно до вікових та 

психологічних 

особливостей певної 

групи учнів, здатність 

зацікавлювати школярів 

процесом опанування 

рідної мови; 

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 

мотиваційно-

культурологічний 

усвідомлення важливості 

ролі вчителя в навчанні і 

вихованні учнів, 

здатність до 

професійного розвитку 

Бесіди; творчі 

роботи 

Професійно-

комунікативний 

когнітивний  глибокі знання про 

систему сучасної 

української літературної 

мови, мовні норми і 

правила; знання етики 

професійного 

педагогічного 

спілкування тощо 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

комунікативні вміння в 

різних видах мовленнєвої 

діяльності, пов’язані з 

конкретними 

професійно-

педагогічними 

ситуаціями; навички 

педагогічного 

спілкування  

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 
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Продовження табл. 3.1. 

 мотиваційно-

культурологічний 

усвідомлення цінності 

української мови як 

культурного надбання 

народу, прагнення до 

самовдосконалення в 

галузі культури мовлення 

і етики професійного 

спілкування; 

Бесіди; творчі 

роботи 

Інформаційно-

комунікаційний 

когнітивний  знання видів та носіїв 

інформації,  жанрових 

різновидів електронної і 

мультимедійної 

продукції, Інтернет-

ресурсів навчально-

мовного призначення, 

володіння методикою їх 

використання на заняттях 

та в позанавчальній 

роботі з української 

мови; володіння 

критеріями оцінки якості 

електронних навчальних 

засобів 

лінгводидактичного 

характеру тощо 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

уміння працювати з 

інформацією навчально-

мовного призначення; 

уміння самостійно 

створювати електронну і 

мультимедійну 

продукцію для навчання 

мови і мовлення тощо 

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 

мотиваційно-

культурологічний 

усвідомлення ролі ІКТ у 

процесі навчання 

школярів мови, бажання і 

здатність розвивати 

власні здібності у 

володінні ІКТ навчально-

мовного призначення 

Бесіди; творчі 

роботи 
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Продовження табл. 3.1 

Діагностичний когнітивний  знання з галузі 

педагогічної діагностики, 

моніторингових 

досліджень, специфіки 

організації контролю 

навчальних досягнень 

учнів із мови 

Тестування; усне 

та письмове 

опитування 

операційно-

діяльнісний 

здатність виявляти рівень 

підготовки учнів та 

студентів із української 

мови; уміння і навички в 

організації моніторингу з 

курсу української мови, 

зокрема з використанням 

інноваційних технологій і 

засобів ІКТ 

Моделювання 

лінгвометодичної 

діяльності; метод 

портфоліо; метод 

проектів 

мотиваційно-

культурологічний 

усвідомлення важливості 

діагностичних процедур 

у ході формування 

комунікативної 

компетентності школярів, 

прагнення до 

професійного зростання 

через опанування 

знаннями, уміннями і 

навичками з педагогічної 

діагностики 

Бесіди; творчі 

роботи 

 

Когнітивний критерій представлений системою знань, якими повинен 

володіти майбутній учитель української мови. Відтак показниками цього 

критерію вважаємо такі:  

– лінгвометодичний: глибокі знання про систему сучасної 

української літературної мови, мовні норми і правила; знання вікових 

психологічних особливостей школярів різного віку; знання теорії навчання і 

виховання, сучасних методів і принципів організації освітнього процесу, 

ґрунтовне володіння знаннями з методики навчання української мови в 

загальноосвітній школі;  
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– діагностичний: знання з галузі педагогічної діагностики, 

моніторингових досліджень, специфіки організації контролю навчальних 

досягнень учнів із мови;  

– інформаційно-комунікаційний: знання видів та носіїв інформації,  

жанрових різновидів електронної і мультимедійної продукції, Інтернет-

ресурсів навчально-мовного призначення, володіння методикою їх 

використання на заняттях та в позанавчальній роботі з української мови; 

володіння критеріями оцінки якості електронних навчальних засобів 

лінгводидактичного характеру тощо; 

– культурологічний: знання культурних традицій і звичаїв 

українського народу, історичних реалій, які є підґрунтям формування 

національно-мовної особистості школяра. 

Операційно-діяльнісний критерій передбачає сформовану систему 

вмінь, навичок, здатностей застосовувати набуті знання в галузі 

лінгвометодики і характеризується такими показниками як-от: 

– уміння: комунікативні вміння в різних видах мовленнєвої 

діяльності, пов’язані з конкретними професійно-педагогічними ситуаціями; 

уміння організовувати освітній процес відповідно до вікових та 

психологічних особливостей певної групи учнів, уміння працювати з 

інформацією навчально-мовного призначення; уміння самостійно 

створювати електронну і мультимедійну продукцію для навчання мови і 

мовлення тощо;  

– навички: навички педагогічного спілкування з учнями, батьками, 

колегами; навички з методики навчання рідної мови в закладах освіти; 

навички в організації моніторингу з курсу української мови, зокрема з 

використанням інноваційних технологій і засобів ІКТ;  

– здатності: здатність зацікавлювати школярів процесом 

опанування рідної мови; здатність виявляти рівень підготовки учнів з 

української мови; здатність до професійного самовдосконалення тощо. 
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Мотиваційно-культурологічний критерій вміщує сукупність мотивів, 

потреб, прагнень і цінностей, які спонукають майбутнього вчителя 

української мови до формування й розвитку власної лінгвометодичної 

компетентності. Показниками сформованості мотиваційно-

культурологічного критерію вважаємо такі:  

– лінгвометодичний: усвідомлення студентом виняткової 

важливості й метапредметної функції української мови в аспекті формування 

мовної особистості учня; готовність і здатність до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі; 

– професійний: володіння майбутнім учителем рідної мови 

прийомами особистісного самовираження й саморозвитку; саморефлексія; 

бажання самовдосконалюватися; 

– культурологічний: розуміння ролі вчителя-словесника як 

провідника національної ідеї і духовних цінностей нації. 

Кожен із критеріїв потребує окремих методів діагностики, зумовлених 

його специфічними показниками. Так, для моніторингу когнітивного 

критерію, який репрезентує знання студента з певних лінгвометодичних 

аспектів, доцільно застосовувати метод усних та письмових опитувань, 

тестування. Діагностика показників операційно-діяльнісного критерію  

(умінь, навичок, здібностей) передбачає застосування квазіпрофесійної 

діяльності, ділових ігор, методу проектів, портфоліо тощо. Для контролю 

мотиваційно-ціннісного критерію пропонуємо застосовувати бесіди, творчі 

роботи тощо. Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у студента 

– майбутнього вчителя української мови – можемо стверджувати про 

сформованість певного рівня лінгвометодичної компетентності в цілому.  

На нашу думку, високий рівень лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови характеризується:  

- ґрунтовним володінням нормами сучасної української 

літературної мови, умінням застосовувати мовні знання на практиці; 
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- уміннями побудови діалогічних і монологічних (усних та 

писемних) висловлювань у різних стилях і жанрах мовлення в межах 

професійної комунікації; 

- ґрунтовним і повним володінням понятійно-термінологічним 

апаратом і системою методики навчання української мови; 

- самостійністю і творчим підходом в ухваленні методичних 

рішень; 

-  глибоким знанням вікових психологічних особливостей 

школярів різного віку й умінням вибудовувати процес навчання рідної мови 

відповідно до цих особливостей;  

- умінням організовувати освітній процес, спираючись на знання 

теорії навчання і виховання, сучасних дидактичних методів і принципів;  

- ґрунтовним знанням сучасних інноваційних технологій, а також 

систематичним і доцільним їх використанням під час навчання рідної мови;  

- обізнаністю в галузі жанрових різновидів електронної і 

мультимедійної продукції, Інтернет-ресурсів навчально-мовного 

призначення, доскональним володінням методикою їх використання на 

заняттях та в позанавчальній роботі з української мови;  

- упевненим володінням критеріями оцінки якості електронних 

навчальних засобів лінгводидактичного характеру;  

- умінням ефективно працювати з інформацією навчально-мовного 

призначення;  

- умінням самостійно створювати якісну електронну і 

мультимедійну продукцію й методично виважено послуговуватися нею для 

навчання мови і мовлення; 

- ґрунтовними знаннями в галузі педагогічної діагностики, 

моніторингових досліджень щодо якості навчання мови, специфіки 

організації контролю навчальних досягнень учнів з мови;  

- здатністю виявляти рівень підготовки учнів та студентів з 

української мови, умінням і навичками організації моніторингу з курсу 
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української мови, зокрема з використанням інноваційних технологій і засобів 

ІКТ, систематичним застосуванням набутих умінь у практичній діяльності;  

- здатністю до професійного самовдосконалення шляхом 

опрацювання наукової і науково-методичної літератури з фаху; 

- високим ступенем усвідомлення студентом виняткової 

важливості й метапредметної функції української мови в аспекті формування 

мовної особистості учня;  

- глибоким розумінням ролі вчителя-словесника як провідника 

національної ідеї і духовних цінностей нації;  

- володінням майбутнім учителем рідної мови прийомами 

особистісного самовираження й саморозвитку, саморефлексією, бажанням 

самовдосконалюватися;  

- готовністю і здатністю до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі тощо. 

Достатній рівень лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови визначається:  

- володінням нормами сучасної української літературної мови, 

умінням застосовувати мовні знання на практиці, але з поодинокими, не 

грубими помилками; 

- уміннями побудови діалогічних і монологічних (усних та 

писемних) висловлювань у різних стилях і жанрах мовлення в межах 

професійної комунікації із можливими неточностями і мовними огріхами; 

- володінням понятійно-термінологічним апаратом і системою 

методики навчання української мови, проте спостерігаються незначні 

помилки і неточності в застосуванні набутих знань і вмінь; 

- прийняття методичних рішень має здебільшого репродуктивний 

характер; 

- знанням вікових психологічних особливостей школярів різного 

віку, в організації процесу навчання рідної мови відповідно до цих 

особливостей відчуваються певні труднощі;  
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- умінням організовувати освітній процес, спираючись на знання 

теорії навчання і виховання, сучасних дидактичних методів і принципів;  

- знанням сучасних інноваційних технологій, а також частим, 

переважно шаблонним їх використанням під час навчання рідної мови;  

- сформованими уявленнями про жанрові різновиди електронної і 

мультимедійної продукції, Інтернет-ресурсів навчально-мовного 

призначення, володінням методикою їх використання на заняттях та в 

позанавчальній роботі з української мови на достатньому рівні з деякими 

незначними недоліками; 

- володінням критеріями оцінки якості електронних навчальних 

засобів лінгводидактичного характеру;  

- умінням працювати з інформацією навчально-мовного 

призначення;  

- умінням створювати електронну і мультимедійну продукцію, 

послуговуючись шаблоном і рекомендаціями, а також використовувати її для 

навчання мови і мовлення; 

- знаннями з галузі педагогічної діагностики, моніторингових 

досліджень якості навчання мови, специфіки організації контролю 

навчальних досягнень учнів з мови;  

- здатністю виявляти рівень підготовки учнів та студентів з 

української мови, умінням і навичками організації моніторингу з курсу 

української мови, зокрема з використанням інноваційних технологій і засобів 

ІКТ, частим застосуванням набутих умінь у практичній діяльності, проте 

студент відчуває деякі труднощі в застосуванні моніторингу, наявні 

неточності в доборі методів і засобів контролю;  

- здатністю до професійного самовдосконалення шляхом 

опрацювання наукової і науково-методичної літератури з фаху; 

- усвідомленням студентом виняткової важливості й 

метапредметної функції української мови в аспекті формування мовної 

особистості учня;  
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- розумінням ролі вчителя-словесника як провідника національної 

ідеї і духовних цінностей нації;  

- володінням майбутнім учителем рідної мови прийомами 

особистісного самовираження й саморозвитку, саморефлексією, бажанням 

самовдосконалюватися;  

- готовністю і здатністю до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі тощо. 

Для середнього рівня лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови характерні:  

- недосконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови, деякі труднощі в застосуванні мовних знань на практиці, 

що супроводжується невеликою кількістю помилок; 

- під час побудови діалогічних і монологічних (усних та писемних) 

висловлювань спостерігаються стилістичні й жанрові порушення, суттєві 

відхилення від норм спілкування в ситуаціях професійної комунікації; 

- недостатнє володіння понятійно-термінологічним апаратом і 

системою методики навчання української мови, спостерігаються суттєві 

труднощі в застосуванні набутих знань і вмінь; 

- прийняття методичних рішень здебільшого невпевнене і 

позбавлене аргументації; 

- уміння орієнтуватися у вікових психологічних особливостях 

школярів різного віку, в організації процесу навчання рідної мови відповідно 

до цих особливостей студент потребує допомоги;  

- суттєві труднощі в організації освітнього процесу з урахуванням 

теорії навчання і виховання, сучасних дидактичних методів і принципів;  

- поверхові знання сучасних інноваційних технологій, а також 

епізодичне їх використання під час навчання школярів рідної мови;  

- деякі уявлення про жанрові різновиди електронної і 

мультимедійної продукції, Інтернет-ресурсів навчально-мовного 
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призначення, не вповні сформовані методичні вміння  їх використання на 

заняттях та в позанавчальній роботі з української мови;  

- обізнаність із критеріями оцінки якості електронних навчальних 

засобів лінгводидактичного характеру, яка не завжди проявляється на 

практиці;  

- уміння працювати з інформацією навчально-мовного 

призначення, проте студент потребує допомоги в організації власної 

пошукової діяльності;  

- уміння створювати електронну і мультимедійну продукцію, 

послуговуючись шаблоном і рекомендаціями, але наявні суттєві недоліки і 

помилки, використання цієї продукції для навчання мови і мовлення 

несистематичне і потребує корекції; 

- поверхові знання з галузі педагогічної діагностики, 

моніторингових досліджень якості навчання мови, специфіки організації 

контролю навчальних досягнень учнів з мови;  

- здатність виявляти рівень підготовки учнів та студентів з 

української мови, частково сформовані вміння і навички організації 

моніторингу з курсу української мови, епізодичне застосування набутих 

умінь у практичній діяльності, проте студент відчуває труднощі в 

застосуванні моніторингу, наявні істотні неточності в доборі методів і засобів 

контролю;  

- часткове усвідомлення студентом виняткової важливості й 

метапредметної функції української мови в аспекті формування мовної 

особистості учня;  

- неповне розуміння ролі вчителя-словесника як провідника 

національної ідеї і духовних цінностей нації;  

- часткове володіння майбутнім учителем рідної мови прийомами 

особистісного самовираження й саморозвитку, саморефлексією, бажанням 

самовдосконалюватися;  
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- недостатня готовність і здатність до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі тощо. 

Низький рівень лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови визначається такими рисами:  

- слабке володіння нормами сучасної української літературної 

мови, суттєві труднощі в застосовуванні мовних знань на практиці, що 

супроводжується значною кількістю помилок; 

- під час побудови діалогічних і монологічних (усних та писемних) 

висловлювань спостерігаються грубі помилки, істотні стилістичні й жанрові 

порушення, суттєві відхилення від норм спілкування в ситуаціях професійної 

комунікації; 

- студент почасти володіє понятійно-термінологічним апаратом і 

системою методики навчання української мови, припускається значної 

кількості помилок, відчуває суттєві труднощі в застосуванні набутих знань і 

вмінь; 

- значні труднощі в ухваленні методичних рішень; 

- студент важко орієнтується у вікових психологічних 

особливостях школярів різного віку, в організації процесу навчання рідної 

мови відповідно до цих особливостей потребує допомоги;  

- суттєві труднощі в організації освітнього процесу з урахуванням 

теорії навчання і виховання, сучасних дидактичних методів і принципів;  

- незнання сучасних інноваційних технологій, а також відсутність 

їх використання під час навчання рідної мови;  

- поверхові уявлення про жанрові різновиди електронної і 

мультимедійної продукції, Інтернет-ресурсів навчально-мовного 

призначення, істотні труднощі під час їх використання на заняттях та в 

позанавчальній роботі з української мови;  

- необізнаність із критеріями оцінки якості електронних 

навчальних засобів лінгводидактичного характеру;  
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- невміння працювати з інформацією навчально-мовного 

призначення;  

- суттєві труднощі у створенні електронної і мультимедійної 

продукції, поодиноке використання цієї продукції для навчання мови і 

мовлення; 

- часткові знання з галузі педагогічної діагностики, 

моніторингових досліджень якості навчання мови, специфіки організації 

контролю навчальних досягнень учнів з мови;  

- виявлення рівня підготовки учнів та студентів з української мови 

супроводжується істотними неточностями і методичними помилками в 

доборі методів і засобів контролю, відсутність умінь і навичок організації 

моніторингу з курсу української мови;  

- майже відсутнє усвідомлення студентом виняткової важливості й 

метапредметної функції української мови в аспекті формування мовної 

особистості учня;  

- практично відсутнє володіння майбутнім учителем рідної мови 

прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, саморефлексією, 

бажанням самовдосконалюватися;  

- неготовність і неспроможність до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі тощо. 

Отже, аналіз критеріїв і показників, а також рівнів сформованості з 

метою об’єктивної діагностики лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови дозволив виокремити три критерії: 

когнітивного, операційно-діяльнісного і мотиваційно-культурологічного з 

групами показників, а також чотири рівні її сформованості (високого, 

достатнього, середнього і низького), які виділяємо залежно від інтенсивності 

вияву окреслених показників.  

У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи як одна із 

форм моніторингу здійснено опитування студентів за розробленою анкетою 

(додаток А), що дозволило визначити якість організації навчання і контролю 
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на кафедрі та рівень задоволеності ним майбутніх фахівців. Наведемо 

результати анкетування студентів контрольних та експериментальних груп, 

адже на основі зібраної інформації були розроблені відповідні управлінські 

рішення, спрямовані на покращення якості фахової підготовки майбутніх 

учителів української мови.  

Перше питання, задане респондентам, було таким: ,,Наскільки глибоко 

й відповідно до сучасних вимог організовано систему контролю на лекціях і 

практичних заняттях із дисциплін лінгвометодичної підготовки”. 

Проаналізувавши отримані відповіді, ми з’ясували, що контроль під час 

проведення лекцій та практичних занять цілком влаштовує відповідно тільки 

202 (43,9 %) респондентів, 190 (41,3 %) осіб не зовсім задоволені, а 68 

(14,8 %) респондентів взагалі не влаштовує система контролю на лекційних і 

практичних заняттях відповідно. Поміж його основних недоліків названі 

необ’єктивність – 162 (35,2 %), поверховість – 123 (26,7 %), застосування 

переважно традиційних методів – 238 (51,7 %).  

Отже, на основі проведеного опитування було встановлено, що менше 

половини студентів задоволені якістю контрольних заходів під час лекцій, а 

близько третини майбутніх учителів – організацією контролю на практичних 

заняттях. Серед основних недоліків студенти відмітили недостатню 

об’єктивність, поверховість і використання традиційних методів. З огляду на 

це, можемо зазначити, що простежується дещо формальний підхід з боку 

викладача, і постає питання про вдосконалення системи контролю.  

Більшість студентів зазначили, що хотіли б урізноманітнити види 

контролю на лекціях і практичних. 

Наступне питання анкети було таким: ,,Чи хотіли би Ви, щоб система 

діагностування рівня Ваших компетентностей на заняттях із 

лінгвометодичних дисциплін включала в себе використання нетрадиційних 

технологій? Яких саме? ”. Відповіді майбутніх учителів української мови 

розподілились так: аналіз і вирішення конкретних ситуацій відмітили 124 

(26,9 %) осіб; круглі столи – 119 (25,8 %); ділові і бліц-ігри – 143 (31,1 %), 
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тренінгові заняття – 78 (13,9 %); виїзні заняття відмітили 247 (53,7 %) осіб, 

заняття з використанням інформаційних технологій –131 (28,4 %), активні 

лекції – 154 (33,4 %), навчально-професійну практику – 118 (25,6 %). Інші 

види контрольних заходів обрали менше 10 % респондентів, що говорить про 

активну позицію і практикоорієнтованість майбутніх учителів української 

мови (рис. 3.1.). 

 

Рис. 3.1. Результати опитування щодо використання нетрадиційних 

технологій на заняттях із лінгвометодичних дисциплін 

Розмірковуючи над питанням ,,Яким способам оцінювання знань, 

умінь і навичок студентів із фахових дисциплін Ви б віддали перевагу?”, 

студенти насамперед обрали тестування як вид контролю – 264 (57,4 %) осіб. 

Такі форми контролю, як комп’ютерне – 121 (26,3 %), дискусії – 94 (20,4 %), 

вирішення ситуації – 98 (21,3 %) користуються популярністю серед 

майбутніх учителів. Поза увагою студентів залишилися контрольні роботи, 

написання курсових та дипломних робіт, контроль під час практичних занять.   

З’ясовуючи регулярність використання викладачем ІКТ для контролю 

лінгвометодичної компетентності студентів, ми зіткнулися з тим, що про 

систематичне використання зазначають лише 71 (15,4 %) особа, епізодичне 

застосування ІКТ відмічають 288 (62,6 %), про повну відсутність 
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використання технічних засобів для контролю повідомляють 101 (22 %) 

студент (рис. 3.2.).  

 

Рис. 3.2. Результати опитування щодо частоти використання ІКТ 

для формування і контролю лінгвометодичної компетентності 

 

Спроба визначати чинники, які, на думку студентів, негативно 

впливають на систему контролю під час лінгвометодичної підготовки на 

факультеті, завершилася таким розподілом відповідей: відсутність новітніх 

літературних джерел у бібліотеках відзначили 198 (43,0 %) осіб, брак 

вільного часу для більш ґрунтовної підготовки до занять – 128 (27,8 %), 

надто великий обсяг навчального матеріалу – 145 (31,5 %) респондентів. Слід 

відмітити, що 120 (26,7 %) студентів наголосили на недосконалості 

організації навчального процесу, а 69 (15,0 %) відзначили недоліки в 

проведенні викладачами занять (рис. 3.3).  



 162 

 

Рис. 3.3. Результати опитування щодо чинників, які негативно 

впливають на контроль лінгвометодичної компетентності 

Отримані результати та подальші бесіди зі студентами засвідчили, що 

майже половина з них незадоволені графіком навчального процесу, існуючим 

розкладом занять, великою кількістю навчального матеріалу, відведеного на 

самостійне опрацювання, недостатньою інформаційною та методичною 

забезпеченістю самостійної роботи, зокрема відсутністю необхідних джерел 

у бібліотеках, обмеженістю доступу до інтернет, недостатнім матеріально-

технічним забезпеченням майстерень тощо. 

Останнім, ключовим питанням анкети було таке: ,,Ваші пропозиції 

щодо покращення системи контролю в процесі фахової підготовки 

майбутнього вчителя рідної мови”. Урізноманітнити форми і методи 

контролю запропонували 108 (23,5 %) осіб, підвищити об’єктивність – 143 

(31,1 %), зробити оцінювання більш ,,прозорим” і гласним запропонували 37 

(8,0 %) осіб. На нашу думку, подібний результат засвідчує нагальну 

необхідність вжити заходів щодо поліпшення системи контролю 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови.  

За результатом моніторингу, проведеного у встановлених нами 

формах, були виявлені причини, які негативно впливають на якість фахової 

підготовки  майбутніх учителів української мови, зокрема: 
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1) недостатнє матеріально-технічне забезпечення освітнього 

процесу (технічних засобів навчання: комп’ютерів, проекторів тощо); 

2) відсутність новітніх літературних джерел у бібліотеках, брак 

достатньої кількості наявних примірників; 

3) недостатня інформаційна насиченість лекційного матеріалу; 

4) відсутність у більшості випадків зв’язку отримуваних знань та 

вмінь із майбутньою професійною діяльністю та життям студентів; 

5) епізодичне використання у навчальному процесі нетрадиційних 

занять, активних форм і методів навчання; 

6) недостатнє впровадження тестового контролю навчальних 

досягнень студентів; 

7) низький рівень пізнавального інтересу студентів до вивчення 

дисциплін фахової підготовки. 

Останній чинник, на нашу думку, має вирішальне значення для 

оволодіння майбутніми учителями лінгвометодичною компетентністю, адже 

високі пізнавальні мотиви та інтереси студентів сприяють кращому 

засвоєнню знань, ефективному формуванню умінь і навичок, виконуючи 

роль певного каталізатора, від впливу якого значною мірою залежать як 

навчальна активність майбутніх фахівців, так і їхня професійна успішність. 

Розвиток пізнавальних мотивів та інтересів студентів забезпечують активні 

методи навчання. Вони передбачають створення дидактичних і 

психологічних умов, які сприяють прояву інтелектуальної, особистої та 

соціальної активності майбутніх фахівців.  

Констатувальний зріз знань відбувався у два етапи: на першому ми 

працювали зі студентами, які вже завершили вивчення курсу ,,Методика 

викладання української мови” і мали певний рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності, що й підлягав вимірюванню; метою 

другого етапу було визначення контрольної та експериментальної груп і 

підтвердження однорідності вибірки. Робота проводилася з тими студентами, 

які тільки розпочинали вивчати дисципліну.  
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Таблиця 3.2 

Матриця тесту  

Конструювання тесту відповідно до рівнів пізнавальної діяльності 

Назва розділу (модуля) 

Цілі навчання 

(таксономія Блума) 
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Модуль 1. Загальні питання методики навчання 

української мови в середній школі  
    44 

Тема 1. Методика навчання української мови як наука 

і фахова дисципліна 
7 3 1 1 12 

Тема 2. Зміст і принципи побудови курсу ,,Рідна мова” 6 3 2 1 12 

Тема 3. Основні етапи вивчення української мови 6 2 1 1 10 

Тема 4. Принципи побудови шкільних підручників 5 3 1 1 10 

Модуль 2. Технології навчання і типологія уроків 

з української мови  

    38 

Тема 1. Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці. 

Класифікація уроків. 

7 4 1 1 13 

Тема 2. Особливості структури і технологія 

сучасного уроку мови. 

5 3 1 1 10 

Тема 3. Технології навчання української мови. 8 5 1 1 15 

Модуль 3. Методика навчання граматики та 

правопису 

    50 

Тема 1. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії. 

6 3 1 0 10 

Тема 2. Особливості вивчення лексики і фразеології. 6 3 1 0 10 

Тема 3. Методика навчання будови слова і 

словотвору. 

6 3 1 0 10 

Тема 4. Особливості вивчення морфології. Методика 

навчання орфографії. 

6 3 1 0 10 

Тема 5. Методика навчання синтаксису і пунктуації. 6 3 1 0 10 

Модуль 4. Методика розвитку мовлення учнів. 

Поглиблення відомостей з української мови 

    48 

Тема 1. Словникова робота на уроках української 

мови. 

7 4 2 2 15 

Тема 2. Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів 7 4 2 2 15 

Тема 3. Основні напрями роботи зі стилістики та 

риторики 

5 2 1 0 8 

Тема 4. Удосконалення знань, умінь і навичок з мови 

в старших класах. 

6 3 1 0 10 

Загальна кількість завдань 99 51 19 11 180 

Перший етап передбачав визначення рівня сформованості 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Отже, вимірювання когнітивного критерію лінгвометодичної компетентності 

студентів, які завершили вивчення дисципліни ,,Методика викладання 
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української мови” відбувалося за допомогою укладеної серії тестових 

завдань. Тест із лінгвометодики було розроблено з урахуванням 

таксономічних рівнів навчальних цілей у когнітивній сфері Б. Блума, і він 

включав завдання таких рівнів як: знання, розуміння, застосування, аналіз 

(табл. 3.2). 

Попередня апробація тестових завдань дала змогу виявити неякісні 

тестові завдання, які містили певні недоліки. Для цього визначались такі 

показники як:  

– дискримінативність (Додаток Є);  

– складність, (Додаток Ж); 

– валідність;  

– надійність (Додаток З); 

– здійснювався аналіз дистракторів,  

у результаті чого було доопрацьовано деякі тестові завдання.  

Аналіз лінгвометодичної компетентності за операційно-діяльнісним 

критерієм відбувався шляхом виконання практичних завдань, що включали 

моделювання професійної діяльності, обґрунтування прийнятих рішень 

тощо. При цьому оцінювалася повнота і ґрунтовність викладу, 

термінологічна правильність, відповідність педагогічній ситуації, методична 

доцільність та креативність. 

Рівень сформованості мотиваційно-культурологічного критерію ми 

оцінювали за результатами написання творчих робіт на тему ,,Сучасний 

учитель української мови”. При оцінюванні творчих письмових робіт (міні-

творів) було враховувано відповідність комунікативній меті і комунікативній 

ситуації, повнота розкриття теми та її мовне оформлення, єдність жанру і 

стилю, дотримання структурної організації тексту і текстових категорій, 

самостійність і креативність у викладі думок. 

Твори оцінювалися за шкалою, прийнятою у ВНЗ, і зіставлялися з 

рівнями сформованості мовленнєвої компетенції. За письмову роботу, 

виконану з дотриманням комунікативної ситуації, текстових категорій, 
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мовних і стилістичних норм, магістрант отримував 90 – 100 балів, що 

відповідало високому рівню. 74 – 89 балів (достатній рівень) ставились, якщо 

в роботі були наявні окремі неточності та поодинокі помилки, 60 – 73 бали 

(середній рівень) – за роботу, у якій були суттєві помилки і неточності. 35 – 

59 балів (низький рівень) отримувала робота, яка не відповідала більшості 

вищеозначених критеріїв.  

Результати діагностики довели, що рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів є незадовільними і вимагає 

використання і впровадження нової технології для її формування (табл. 3.3., 

рис. 3.4.). 

Результати констатувального експерименту та початкові результати 

формувального етапу оцінювались у процентному відношенні за допомогою 

анкет для викладачів та студентів. Окремі вміння оцінювались за допомогою 

індивідуальних завдань для студентів та за їх анкетними відповідями. 

 

Таблиця 3.3. 

Рівні сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови 

Компоненти лінгвометодичної 

компетентності 

Рівень сформованості (у %) 

низький середній достатній високий 

Мотиваційно-ціннісний  22% 39% 29% 9% 

Предметний  17% 28% 26% 18% 

Психолого-педагогічний  25% 27% 32% 24% 

Професійно-комунікативний  23% 41% 28% 12% 

Інформаційно-комунікаційний  22% 27% 26% 22% 

Діагностичний  22% 32% 29% 19% 

Загальний рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності 
21,8 32,7 28,3 17,2 
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Рис. 3.4. Рівень сформованості лінгвометодичних знань студентів за 

результатами констатувального експерименту 

Рівень сформованості практичних умінь визначався за результатами 

виконання творчих робіт, організації бесід, укладання портфоліо та розробки 

проектів. 

Другий етап констатувального зрізу передбачав вимірювання 

загальнопедагогічних, психологічних і лінгвістичних знань студентів, які ще 

не вивчали базового курсу лінгвометодики, проте саме ці знання мали стати 

підґрунтям для формування лінгвометодичної компетентності. Тестовий 

контроль когнітивного критерію було організовано з урахуванням 

таксономічних рівнів навчальних цілей, він містив три блоки тестових 

завдань, розташованих за рівнем складності (табл. 3.4.). 

Таблиця 3.4. 

Матриця тесту (розподіл груп) 

Назва розділу (модуля) 
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Блок 1. Загальна педагогіка. Дидактика  8 4 2 1 15 

Блок 2. Вікова та педагогічна психологія   8 4 2 1 15 

Блок 3. Сучасна українська літературна 

мова  

6 5 3 1 15 

Загальна кількість завдань 22 13 7 3 45 
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Для контролю операційно-діяльнісного критерію перед розподілом 

студентів на контрольну та експериментальну групи було запропоновано 

проаналізувати відеофрагмент уроку української мови за визначеною 

технологічною карткою (додаток І), використовуючи загальнодидактичні й 

психологічні знання, уміння й навички. 

Рівень сформованості мотиваційно-культурологічного критерію було 

перевірено шляхом аналізу творчих робіт студентів на тему ,,Роль учителя 

української мови в сучасному суспільстві”.  

Для підтвердження вибірки розподілу студентів на контрольну та 

експериментальну групу використовуємо тестування загальнопедагогічних, 

психологічних і лінгвістичних знань студентів, на яких у подальшому 

базується лінгвометодична підготовка.  

Для перевірки гіпотези про однорідність (однакові характеристики) 

двох груп (контрольної та експериментальної) доцільно використати один з 

двох критеріїв: 

 критерій Крамера-Уелча  

 критерій Вілкоксона-Манна-Уітні  

Критерій Крамера-Уелча призначений для перевірки гіпотези про 

рівність середніх (математичних сподівань) двох вибірок, критерій 

Вілкоксона-Манна-Уітні є ,,чутливішим”, дозволяє  перевірити гіпотезу про 

рівність вибірок (співпадають середні, дисперсії та інші статистичні 

показники), за умови, що результати досліджень подано в шкалі відношень.  

У нашому дослідженні скористаємося критерієм Крамера-Уелча 

(ефективний замінник критерію t-Ст'юдента).  

Емпіричне значення зазначеного критерію розраховується за формулою 

  (3.1) 

де М і N – об'єми вибірок x та y,  

  – вибіркові середні;  
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  – вибіркові дисперсії вибірок 

Так, для нашого дослідження маємо такі значення змінних: кількість 

елементів у контрольній групі – 281, у експериментальній – 126 осіб, середні 

значення вибірок після вхідного тестування – 35 та 33 відповідно, дисперсії 

по кожній з вибірок – 2,56 та 2,89 (табл. 3.5.). 

Таблиця 3.5. 

Статистичні дані результатів попереднього контролю (тестування) 

 
Кількість 

осіб 

Середні 

значення 
Дисперсії 

Контрольна група КГ 281 36 32,3 

Експериментальна група ЕГ 126 35 28,6 

 

Маємо таке емпіричне значення критерію Крамера Уелча:  

Темп=1,67. 

Оскільки отримане значення менше 1,96, то гіпотеза про рівність 

характеристик контрольної та експериментальної груп до початку 

експерименту приймається на рівні значущості 0,05. Відтак результати 

другого етапу констатувального експерименту довели однорідність вибірки 

студентів контрольної та експериментальної груп. 

Формувально-корекційний етап експерименту передбачав 

упровадження розробленої технології формування лінгвометодичної 

компетентності у процес фахової підготовки студентів експериментальних 

груп відповідно до визначених мети, змісту, форм, методів із дотриманням 

описаних етапів технології та з урахуванням окреслених педагогічних умов.  

Для підготовки викладачів та керівництва фахових кафедр до 

експериментальної роботи був проведений науково-методичний семінар 

загальним обсягом 6 годин (додаток К). За результатами семінару викладачі 

усвідомили зміст і сутність поняття лінгвометодичної компетентності, мету 

та завдання моніторингу якості лінгвометодичної підготовки майбутніх 

учителів української мови, ознайомилися з його сутністю, змістом та 
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особливостями реалізації, визначилися з функціями та термінами проведення 

моніторингу, навчилися користуватися моніторинговим інструментарієм 

тощо. Окрему тему було присвячено інноваційним та специфічним методам 

формування лінгвометодичної компетентності: методу портфоліо, 

тестуванню, зокрема з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, а також спостереженню та аналізу лінгвометодичної діяльності, 

методу тренувальної лінгвометодичної діяльності в реальних умовах.  

Формувальний етап експерименту передбачав поетапне застосування 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови.  

Отже, з метою усунення виявлених проблем процесу фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови та забезпечення її належної 

якості були розроблені управлінські рішення, які спиралися на визначені 

педагогічні умови і включали такі напрями оптимізації освітнього процесу. 

Для реалізації першої педагогічної умови, яка передбачала 

орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя 

української мови під час упровадження технології її формування в процесі 

навчання у ВНЗ, було запропоновано внести зміни в навчальні програми 

курсів ,,Педагогіка’’, ,,Загальна та вікова психологія’’, ,,Сучасна українська 

літературна мова з практикумом’’, ,,Основи педагогічних вимірювань’’.  

Під час вивчення педагогіки в модулі ,,Дидактика’’ було 

рекомендовано звертати більше уваги на вивчення теорії, пов’язаної з 

навчанням української мови: методи навчання, особливості структури уроку 

тощо. Опрацювання курсу ,,Загальна та вікова психологія,, включало 

вивчення психологічних засад навчання мови, теорій мовленнєвої діяльності 

Л. Виготського, І. Гальперіна, О. Леонтьєва. Вивчення ,,Сучасної української 

літературної мови з практикумом’’ було рекомендовано здійснювати в 

аспекті тісних зв’язків із майбутньою професією, тобто під час роботи над 

кожною темою побіжно торкатися практичних аспектів її навчання в школі.  
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Курс ,,Основи педагогічних вимірювань’’ спрямований на формування 

загальних діагностувальних умінь майбутніх учителів. Результати 

констатувального зрізу виявили недостатній рівень сформованості 

діагностувального компонента лінгвометодичної компетентності, відсутність 

спецкурсів, спрямованих на його формування, і недостатньо чітку систему 

організації моніторингових досліджень у ВНЗ. Відтак убачаємо необхідність 

конкретизувати змістове наповнення дисципліни ,,Основи педагогічних 

вимірювань’’ і приділити увагу саме лінгвометодичним методам вимірювань 

у загальноосвітній школі, які студенти використовуватимуть на уроках 

української мови.   

Друга педагогічна умова – системне поєднання традиційних та 

інноваційних технологій формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови – була реалізована під час вивчення 

курсу ,,Методика навчання української мови’’ як такого, що має вагоме 

значення в процесі реалізації технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх вчителів, оскільки професійно-методична 

підготовка сучасних вчителів-філологів складається із засвоєння традиційної 

методики навчання рідної мови, її теоретичних положень, практичних 

рекомендацій та оволодіння новими науково-практичними надбаннями, яких 

набула ця наука за час відродження національної школи і перебудови освіти 

в Україні.  

Оновлення змісту цього курсу передбачало підготовку майбутніх 

учителів української мови до педагогічної діяльності в умовах реформування 

сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні; забезпечення 

засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які 

допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетентності, 

виховувати свідомих громадян України; навчання студентів співвідносити 

теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові 

методичні ідеї у практику вивчення предмета; розвиток у студентів 

пізнавальних інтересів, прагнення вдосконалювати свою професійну 
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підготовку, уміння працювати з навчально-методичною літературою; 

формування в майбутніх учителів-словесників дослідницьких навичок, 

розвиток уміння проводити самостійні наукові пошуки й експериментальні 

дослідження.  

Проблема професійної підготовки студентів-філологів потребує знання 

інноваційних процесів, що відбуваються в сучасній школі, перебудови 

процесу навчання української мови, використання інтерактивних методів, 

прийомів і засобів навчання, засвоєння нових професійних термінів, 

необхідних для практичної роботи у школі, зокрема: це загальнодидактична, 

психологічна, лінгвістична, літературознавча, лінгводидактична термінології. 

Урізноманітнення лекційних занять, запровадження проблемних 

лекцій, лекцій-прес-конференцій, які сприяють розвитку теоретичного 

мислення студентів, формуванню пізнавального інтересу до опанування 

методики навчання української мови, забезпечують професійну мотивацію 

майбутніх учителів.  

На проблемних лекціях студенти мали змогу самостійно з’ясувати 

невідому для себе інформацію шляхом пошуку різних варіантів розв’язання 

створеної викладачем проблемної ситуації. Різновидом проблемних лекцій є 

бінарні лекції (лекції-дискусії, лекції удвох), що є діалогом двох викладачів, 

які обговорюють актуальні питання педагогічної теорії та практики. 

Перевагами таких лекцій є актуалізація наявних у студентів знань, 

необхідних для розуміння діалогу та участі в ньому, залучення майбутніх 

фахівців до активного обговорення, формування вмінь обґрунтовувати 

власну думку та приймати виважені рішення, а також виховання культури 

дискусії, удосконалення комунікативних умінь, розвиток здатності до 

імпровізації тощо.  

Лекції прес-конференції, на нашу думку, є найбільш наближеними до 

пізнавальних інтересів майбутніх фахівців, вони сприяють задоволенню їхніх 

побажань та очікувань від змістового наповнення певної навчальної 

дисципліни або її окремої теми. На початку заняття студенти ставлять 
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викладачеві питання, а протягом лекції отримують відповіді на них. Подібні 

заняття доцільно проводити на усіх етапах вивчення навчальної дисципліни: 

на початку – для виявлення інтересів та можливостей студентів, у середині – 

для залучення майбутніх фахівців до ключових моментів курсу, у кінці – для 

систематизації отриманих знань. 

На практичних заняттях було використано інтерактивні методи 

навчання: дискусії, евристичні бесіди, ділові й симуляційні ігри тощо. 

Дискусії та круглі столи з актуальної проблематики, а саме: ,,Навчання 

школярів української мови в умовах оновлення освітніх стандартів”, 

,,Проблеми сучасного уроку української мови”, ,,Інформаційно-

комунікаційні технології в навчанні школярів української мови” – сприяли 

підвищенню загального рівня лінгвометодичної компетентності студентів, 

розвиткові інтересу до майбутньої професійної діяльності  

Використання проектної технології передбачає зміну репродуктивної 

діяльності студентів на активну та інтерактивну, це сприяє формуванню в 

майбутніх фахівців позитивної мотивації, активізує їхню самостійну творчу 

діяльність та забезпечує диференціацію навчання. Проектно-технологічна 

діяльність привчає студентів до самостійної та систематичної роботи, 

виховує прагнення створити новий виріб та формує уявлення про 

перспективи його подальшого застосування, розвиває моральні якості, 

загальноціннісні мотиви вибору професії і працелюбність. Слід зазначити, 

що фахові дисципліни у підготовці вчителя української мови мають 

найбільше можливостей для застосовування проектно-технологічного 

підходу. Проектна робота студентів передбачала виконання групових та 

індивідуальних проектів за такими темами, як-от: ,,Сучасний урок 

української мови”, ,,Електронні засоби навчально-мовного призначення”, 

,,Корисні лайфхаки навчання української мови” тощо. 

Упровадження тестового контролю навчальних досягнень майбутніх 

фахівців на всіх етапах вивчення курсу. Систематичне укладання 

лінгвометодичного портфоліо, яке містить зразки діяльності і досягнень 
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кожного майбутнього вчителя і сприяє формуванню стійкої професійної 

мотивації. 

Системою лінгвометодичної освіти майбутніх учителів-філологів 

передбачено лабораторні заняття. Формами проведення лабораторних занять 

став аналіз планів-конспектів уроків, аналіз і самоаналіз відвіданих уроків у 

загальноосвітніх навчальних закладах, аналіз змісту вузівських та шкільних 

курсів української мови, захист планів-конспектів уроків у проблемних 

групах, складання завдань і вправ проблемно-пошукового характеру, добір 

текстів для написання диктантів, переказів, творчих завдань, складання 

зорових опорних таблиць, схем. У ході лабораторних занять з методики 

навчання української мови використовувалися такі методи, як обговорення, 

дискусії, бесіди, ,,круглі столи’’, рольові ігри, тренінги тощо. У процесі 

вивчення теми ,,Типи уроків української мови, їх структура і методика 

проведення’’ викладач організовував дискусію за допомогою методу 

Сократа: ставляться запитання, перевіряються відповіді, тим самим група 

спрямовується у заздалегідь визначеному напрямі.  

Наприклад, проблемні питання дискусії: Доведіть органічну єдність 

змісту і форми проведення уроку. Який зв’язок уроку із психологізацією 

навчального процесу? Чим зумовлюється вибір методів, прийомів і засобів 

навчання на уроці? Чи доцільно визначати ,,комбінований урок’’ як окремий 

тип уроку мови? Які нетрадиційні форми уроків використовуються у 

практиці роботи вчителя-філолога? 

Таким чином, лабораторні заняття як організаційні форми навчання у 

ВНЗ та методиці професійного навчання є одним з видів самостійної 

практичної та дослідницької роботи студентів. Особливою ознакою 

лабораторних занять з методики навчання української мови у вищих 

навчальних закладах є інтеграція теоретико-методологічних знань з 

практичними уміннями і навичками студентів в умовах близьких до реальної 

професійної діяльності. 
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Специфіка лабораторно-практичних занять з методики навчання 

української мови в реалізації методики формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів-філологів полягала в тому, щоб озброїти 

студентів уміннями застосовувати на практиці теоретичні знання, навчити 

переймати досвід учителів ЗОШ, самостійно планувати навчальний матеріал, 

моделювати уроки різних типів. 

Із цією метою студентам пропонувалось будувати моделі макро- й 

мікроструктури аспектних уроків та уроків зв’язного мовлення в різних 

класах. Від студентів експериментальної групи вимагалось чітко розрізняти 

ці поняття, ураховувати нові підходи до технології уроку, вимоги до 

особистості вчителя-словесника, до його вмінь діагностувати навчальні цілі, 

передбачати результати спільної діяльності тощо. 

Так, наприклад, студентам було запропоновано побудувати моделі 

аспектних уроків української мови під час вивчення теми ,,Особливості 

структури уроку мови”. 

Варіант 1. Модель структури уроку вивчення нового матеріалу. 

Варіант 2. Модель структури уроку формування вмінь і навичок.   

Варіант 3. Модель структури уроку повторення. 

Варіант 4. Модель структури уроку вивчення нового матеріалу. 

Варіант 5. Модель структури уроку контрольної роботи. 

Варіант 6. Модель структури уроку аналізу контрольної роботи. 

Варіант 7. Модель структури уроку навчального переказу. 

Варіант 8. Модель структури уроку контрольного переказу. 

Варіант 9. Модель структури уроку аналізу контрольного переказу. 

Варіант 10. Модель структури уроку навчального твору. 

Варіант 11. Модель структури уроку контрольного твору. 

Варіант 12. Модель структури уроку аудіювання і читання. 

Моделювання аспектних уроків та уроків розвитку зв’язного мовлення 

передбачало комбінування різних етапів у певній послідовності відповідно до 



 176 

логіки предмета та дидактичної мети. Завдання такого типу були спрямовані 

на формування і розвиток проективних умінь студентів. 

Моделюючи уроки мови, майбутні вчителі послуговувались 

засвоєними на заняттях із педагогіки, психології та лінгвометодики 

лінгвометодичними термінами-синонімами, як наприклад: підготовка до 

сприймання нового матеріалу – мотивація навчальної діяльності; оголошення 

теми і мети – актуалізація опорних знань учнів; закріплення знань, умінь і 

навичок – набуття первинного досвіду учнів на основі вивченого матеріалу; 

оголошення домашнього завдання – інструктаж щодо виконання домашнього 

завдання тощо. 

Надалі завдання було ускладнено, і студентам пропонувалося 

змоделювати два паралельні варіанти одного типу уроку – традиційний і 

нестандартний. 

Завдання 1  

Побудувати модель структури традиційного уроку вивчення нового 

матеріалу й уроку-гри. 

Завдання 2 

Побудувати модель структури уроку формування вмінь й навичок 

учнів і уроку-подорожі. 

Завдання 3 

Побудувати модель структури уроку узагальнення й систематизації 

знань, умінь і навичок й уроку-взаємонавчання. 

Завдання 4 

Побудувати модель структури традиційного уроку написання 

контрольної роботи й уроку-змагання. 

Завдання 5 

Побудувати модель структури традиційного уроку розвитку зв’язного 

мовлення й уроку-вистави. 

Щодо моделювання уроків на рівні мікроструктури, то студентам 

пропонувались завдання на моделювання окремих етапів з конкретизацією 
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застосування методів, прийомів і засобів навчання, можливою реалізацією 

загальнодидактичних і лінгвометодичних принципів навчання. Наприклад: 

Варіант 1. 

Модель етапу вивчення нового матеріалу уроку вивчення нового 

матеріалу. 

Варіант 2. 

Модель етапу формування умінь і навичок учнів уроку закріплення 

знань і формування вмінь і навичок. 

Варіант 3.  

Модель етапу підготовчих вправ до написання творчого переказу. 

Варіант 4. 

Модель етапу лінгвістичної розминки нетрадиційного уроку-змагання. 

Наводимо варіанти завдань, пропоновані студентам експериментальних 

груп. 

Завдання 1. 

1. Скласти план-конспект уроку закріплення знань і формування вмінь 

і навичок ,,Будова слова” або ,,Словотвір” (7 клас). 

2. Підготувати електронну наочність до розділу ,,Словотвір”. 

Завдання 2.  

1. Підготувати методичну розробку одного з етапів уроку вивчення 

нового матеріалу з теми ,,Словосполучення”:  

а) підготовка до сприймання нового матеріалу  

б) вивчення нового матеріалу;  

в) закріплення виучуваного матеріалу. 

2. Змоделювати схему, серію малюнків до теми ,,Словосполучення”, 

комплект карток для індивідуальної роботи, серію тестових завдань 

,,Словосполучення” (за вибором студентів). 

Матеріали для проектування й конструювання основних  

етапів уроку вивчення нового матеріалу 

І. Запитання для бесіди з учнями: 
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1. Що ми називаємо словосполученням? 

2. Які сполуки слів не належать до словосполучень? Наведіть 

приклади. 

3. Як визначити головне і залежне слово в словосполученні? 

4. Якими частинами мови можуть виступати головні слова?  

5. Які є типи синтаксичного зв’язку слів у словосполученнях? 

Теоретичне положення проілюструйте прикладами. 

 

ІІ. Визначте типи зв’язку слів у словосполученнях. Аргументуйте свій 

вибір. 

Читання вголос, шапка набакир, непохитна мужність, сьогодні вдень, 

зовсім поруч, рідний погляд, молодіжний фестиваль, пісня про щастя, 

потрібний людям, єдина мета, радісно дітям, готуватися до зустрічі 

Доберіть антоніми до виділених слів і складіть із ними 

словосполучення. 

  

 ІІІ. Поясніть лексичне значення запропонованих слів: 

жовтогарячий, поспішати, Чумацький Шлях, батьківщина, 

Батьківщина, прибережний, несподівано. 

ІV. Прочитайте текст. Випишіть із нього словосполучення, 

розподіливши їх за способом вираження головного слова в три колонки: 1 — 

іменні; 2 — дієслівні; 3 — прислівникові. 

«Хата без рушника, що сім’я без дітей»,— говорили в народі. Майже в 

кожній, навіть найбіднішій оселі, завжди на видному місці висіло декілька 

видів рушників. До речі, удвічі більше було господарських. «Утирач» 

використовували для рук і обличчя, «стирок» для посуду, стола і лав, 

«божник» — для облямування дорогих ікон. Окремо зберігалися ритуальні 

рушники. Плечові призначалися для сватів, весільні — для різноманітних 

весільних обрядів. Дуже гарно, коли при оформленні шлюбу молоді «ставали 

на рушник».  (В. Супруненко) 
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V. Прочитайте подані словосполучення. Запишіть їх, виправляючи 

помилки. Утворіть від них словосполучення, складні за будовою. 

Враження до пісні, навчатися музиці, навчає правді, навчання на 

французькій мові, докоряти учня, дякувати Павла, заперечувати проти думки, 

додержуватися тиші. 

 

VІ. Утворіть словосполучення за поданими схемами. Визначте головне 

та залежне слова. 

1)   Дієслово + іменник у давальному відмінку з прийменником. 

2)   Займенник + іменник. 

3)   Дієприслівник + займенник. 

4)   Прикметник + іменник у родовому відмінку з прийменником. 

5)   Дієслово + іменник у родовому відмінку з прийменником. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Вона є завершальним етапом засвоєння навчального матеріалу, який 

розглядався на лекціях, практичних і лабораторних заняттях. Самостійна 

робота привчає студентів до ініціативності та дисциплінованості, виховує 

відповідальність та позитивні мотиви майбутньої професійної діяльності. Для 

активізації самостійної роботи майбутніх фахівців було рекомендовано такі 

прийоми: 

– чітко визначати та доводити до відома студентів зміст 

самостійної роботи, етапи і терміни її виконання, форми звітності, критерії 

оцінювання; 

– розробляти графіки самостійної роботи, які допомагають 

студенту раціонально використовувати час, а викладачу – забезпечити 

систематичний контроль і своєчасну допомогу під час засвоєння нового 

матеріалу, його закріплення і застосування; 

– застосовувати методи активного навчання (аналіз конкретних 
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ситуацій, дискусія, групова і парна робота, проблемне навчання, колективне 

обговорення питань, ділові ігри тощо); 

– використовувати професійно орієнтовані завдання, які 

розкривають роль і значення конкретного навчального матеріалу в 

становленні професійної майстерності студентів (добір додаткового 

матеріалу з теми, анотування професійної та наукової літератури тощо); 

– розроблення комплексних електронних навчальних посібників 

для самостійної роботи, що вміщують основний теоретичний матеріал з 

дисципліни (тезовий конспект лекцій), методичні вказівки до практичних 

занять, перелік завдань для самостійної роботи, теми доповідей, рефератів, 

курсових, дипломних, кваліфікаційних робіт, списки обов’язкової і 

додаткової літератури, питання до іспитів тощо. 

Поміж основних методів формування й оцінювання сформованості 

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя рідної мови 

виокремлюємо метод портфоліо як такий, що надає можливість спостерігати 

й об’єктивно оцінювати процес і результат формування як теоретичного, так 

і практичного складників лінгвометодичної компетентності студента. Робота 

над лінгвометодичним портфоліо студентів тривала упродовж вивчення 

курсу ,,Методика навчання української мови”, а також під час проходження 

ними педагогічної практики. Результати, які містили зразки діяльності і 

досягнень кожного майбутнього вчителя, були представлені за допомогою 

електронних і хмарних сервісів.  

Укладання методичного портфоліо розпочинається під час вивчення 

філологами курсу ,,Методика навчання української мови’’ і триває до 

завершення навчання, систематично поповнюючись матеріалами з інших 

лінгвометодичних дисциплін, напрацюваннями педагогічних практик, 

методичних проектів, наукової роботи. 

Сьогодні на зміну паперовому варіанту портфоліо приходить 

електронний. Концепція електронного портфоліо в освіті наразі є актуальним 

й обговорюваним питанням у методичній практиці. Більшість науковців 
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погоджуються з тим, що первинне призначення е-портфоліо – бути місцем 

накопичення і зберігання інформації, яке дозволяє користувачам ділитися 

контентом та поєднувати різні компоненти своєї роботи в колекції 

документів, які подаються ними для оцінювання викладачем. 

Використання для створення е-портфоліо засобів ,,Google Apps для 

навчальних закладів’’ як одного із безкоштовних ресурсів значно спрощує і 

полегшує певні аспекти організації моніторингових досліджень. Організація 

роботи над е-портфоліо з боку викладача передбачає розроблення засобами 

Google Calendar розкладу та визначення днів подачі студентами документів і 

матеріалів для контролю. Студенти, використовуючи iGoogle, створили 

портал із посиланнями на власні файли і додатки. За допомогою Google 

Groups відбувалося обговорення розміщених робіт із викладачем та іншими 

студентами. 

Матеріали методичного портфоліо, представлені у вигляді текстових 

документів, електронних таблиць, презентацій, студенти зберігають у Google 

Docs. Фото- й відеоматеріали, зокрема з проходження педагогічних практик, 

майбутні педагоги завантажують за допомогою інших сервісів (Picasa, You 

Tube тощо). Застосовуючи Google Sites (один із додатків ,,Google Apps для 

навчальних закладів’’), різні документи були об’єднані в систему для 

подальшого оцінювання. У день, визначений викладачем як контрольний, 

відбувалася перевірка студентських е-портфоліо. 

Зазначені напрями корекційної діяльності, спрямовані на забезпечення 

належної якості фахової підготовки майбутніх учителів української мови, 

були провідними та впроваджувалися у навчальний процес під час реалізації 

формувального етапу дослідно-експериментальної роботи. Крім того, за 

результатами проведення опитування та модульного контролю навчальних 

досягнень студентів викладачами фахових кафедр приймалися поточні 

управлінські рішення. Зазвичай вони стосувалися певних організаційних 

моментів у проведенні навчальних занять, контрольних заходів та 

самостійної роботи майбутніх фахівців, а також були спрямовані на 
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подолання неуспішності конкретних студентів.  

У моніторингу якості фахової підготовки майбутніх учителів 

української мови брав участь увесь кадровий склад кафедр факультету –

завідувачі, викладачі, лаборанти тощо. Перед ними було поставлено такі 

завдання: 

1. Постійно з’ясовувати рівень викладання на кафедрі шляхом 

організації моніторингу у формах:  

– рецензування методичного забезпечення (навчально-методичних 

комплексів) дисциплін лінгвометодичного циклу і ,,Методики навчання 

української мови” зокрема;  

– взаємовідвідування навчальних занять;  

– аналізу результатів сесії кафедрою;  

– анкетування й  опитування викладачів та студентів; 

2. Постійно з’ясовувати на кафедрі рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів шляхом проведення:  

– попереднього контролю; 

– модульного контролю; 

– підсумкового контролю навчальних досягнень студентів; 

– опитування студентів; 

3. Здійснювати аналіз отриманої інформації та виявляти причини 

незадовільної якості викладання й навчання; 

4. Розробляти плани корекційних заходів, спрямованих на 

досягнення належної якості лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 

української мови. 

Для визначення конкретних термінів реалізації визначених форм 

моніторингу було укладено графіки проведення рецензування методичного 

забезпечення дисциплін, взаємовідвідування занять, здійснення попереднього 

та модульного контролю навчальних досягнень студентів, опитування 

учасників освітнього процесу. Для чіткого розподілу функцій між суб’єктами 

моніторингу розподілено їхні обов’язки. Так, завідувач кафедри і навчально-
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методична комісія рецензували методичне забезпечення дисциплін, 

відвідували заняття викладачів, зокрема із контрольною функцією, 

проводили анкетування учасників освітнього процесу після закінчення 

заняття, здійснювали обробку отриманих даних, формулювали висновки та 

пропозиції і заносили їх до моніторингової карти якості викладання. Крім 

того, завідувач реалізовував загальне керівництво процесом моніторингу 

якості фахової підготовки майбутніх учителів української мови на кафедрі. 

Викладачі фахових дисциплін відвідували заняття колег, після яких 

заповнювали моніторингову карту якості викладання, організовували 

попередній, модульний та підсумковий контроль навчальних досягнень 

студентів; проводили опитування майбутніх фахівців та заносили зібрані дані 

до моніторингової карти якості учіння; здійснювали самоаналіз за 

результатами відвідування колегами проведених ними занять; складали 

плани подальших коригувальних заходів щодо удосконалення якості 

власного викладання.  

Лаборанти вели облік усієї зібраної інформації, заносили результати 

навчальної сесії до моніторингової карти, забезпечували друк необхідних 

матеріалів і  технічну обробку отриманих даних. 

Усі члени кафедри брали участь в обговоренні поточного стану якості 

навчального процесу на кафедрі, на основі чого встановлювалися причини 

незадовільної якості підготовки фахівців та розроблялися відповідні 

управлінські рішення, спрямовані на її поліпшення. 

 

3.2. Оцінка та інтерпретація результатів упровадження технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови  

 

У підрозділі подано результати перевірки технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

методами математичної статистики. Проведено аналіз отриманих даних.  
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На завершальному етапі експерименту було поставлено такі завдання: 

1) визначити рівень сформованості лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови після використання 

запропонованої технології; 

2) за допомогою системи критеріїв і показників отримати числові 

дані, провести їх математичну та статистичну обробку, порівняльний аналіз 

із результатами констатувального зрізу; 

3) сформулювати висновки щодо статистичної вірогідності 

отриманих результатів дослідження та результативності розробленої 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

Результативність розробленої технології характеризує ступінь 

успішності її функціонування щодо досягнення поставленої мети – 

забезпечення належного рівня сформованості лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. Оскільки критеріями 

якості фахової підготовки студентів спеціальності ,,Середня освіта. 

Українська мова і література” визначено когнітивний, операційно-

діяльнісний та мотиваційно-культурологічний, то дослідженню підлягали 

рівні засвоєння фахових знань, умінь та навичок студентів, розвиток мотивів 

навчальної діяльності майбутніх фахівців. 

Учасниками формувального етапу дослідження стали студенти 4 курсів 

і викладачі Державного вищого навчального закладу ,,Донбаський 

Державний педагогічний університет”. Загальна кількість студентів, 

залучених до експериментальної роботи – 407 осіб. Вони об’єднані в дві 

групи: експериментальну (Ег) – 126 , та контрольну (Кг) – 281осіб. Значна 

відмінність у кількості осіб контрольної та експериментальної груп 

зумовлена тим, що до експерименту було залучено випускників-філологів з 

метою підтвердження ефективності впровадженої методики. 

Для вирішення першого завдання експериментальної роботи було 

розроблено науково обґрунтовані вимірювальні матеріали для визначення 
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якості фахової підготовки майбутніх учителів української мови. Було 

розроблено варіанти тестових матеріалів як відповідали вимогам валідності, 

надійності та об'єктивності. В дослідженні використано єдині критерії 

діагностики рівнів сформованості лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови, зміст яких розкрито у розділі ІІ. 

Для забезпечення необхідної якості тестових матеріалів, ми 

дотримувалися такої етапності їх конструювання [144]: 

1. Формулювалась мета тестування. 

2. Здійснювався добір змісту навчального матеріалу та 

конструювалась технологічна матриця тесту. 

3. Формувалась структура банку тестових завдань відповідно до 

рівнів пізнавальної діяльності. 

4. Здійснювалась апробація тестових матеріалів з подальшою 

вибраковкою та вибором кращих тестових завдань. 

5. Формувався тест та проводилося тестування. 

6. Здійснювався аналіз результатів тестування засобами 

математичної статистики (Classical Test Theory – Класична 

теорія тестів), та формулювалися висновки. 

У випадках, коли створюються моделі педагогічних процесів, які не 

існують, а розробляються з метою впровадження у наукову діяльність та 

навчальний процес, їх розглядають як прогностичні [253]. 

Тому, для підтвердження якості розробленої нами технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

української мови ми використали методи експертних оцінок в прогнозуванні. 

Такі методи використовуються в умовах відсутності достатніх за обсягом та 

достовірних відомостей щодо ефективності розробленої методики; в умовах 

значної невизначеності середовища, де функціонує методика (контингент 

студентів, зовнішні та внутрішні чинники); в умовах дефіциту часу. 

В основі використання у нашому дослідженні експертних методів 

лежать глибокі знання залучених до експертизи фахівців, їх вміння 
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узагальнити свій та світовий досвід досліджень та розробок у досліджуваній 

сфері, наявні у експертів відповідна компетентність, далекоглядність, що 

стосується безпосередньої практичної діяльності, вміння, що приходить в 

процесі певних видів діяльності та ін. 

Експертне оцінювання дало нам можливість обґрунтувати 

перспективи розвитку та впровадження запропонованої технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови для прийняття ефективних рішень щодо її впровадження в 

освітній процес на постійній основі. Ступінь відповідності залучених 

експертів оцінювався за допомогою їх компетентності (ступінь їх 

кваліфікації). Отже, персональний склад експертної групи із загальної 

кількості претендентів сформований з найбільш компетентних фахівців.  

Залучені фахівці відповідали таким вимогам:  

– експерти були визнаним спеціалістами у даній сфері;  

– оцінки експертів були відносно стабільні в часі на всіх етапах 

експертизи;  

– експерти мали досвід успішних прогнозів у даній сфері знань;  

– експерти мали широкий кругозір, ерудицію, бачили перспективи [46]. 

Розглянемо запропоновану методику оцінки компетентності більш 

детально [3].  

Для визначення компетентності експертів використовувалося анкетне 

опитування (табл. 3.6.) та самооцінка (табл. 3.7.).  

Для анкетного опитування коефіцієнт компетентності визначався за 

формулою 






i

i

i j

ij

ak




        (3.1), де 

ij
 – вага j-ї характеристики (підкресленої експертом, що оцінюється) в i-й 

градації в балах;  



 187 

i  – максимальна вага i-ї градації в балах.  

В анкету було включено три блоки питань: 

1. Професійний рівень (базова освіта, науковий ступінь, вчене звання, 

рівень освіти). 

2. Науково-дослідна робота (публікації з даної тематики, підготовка 

кадрів). 

3. Досвід роботи (викладацька робота). 

Таблиця 3.6. 

Анкетне опитування експертів 

Оцінювальна категорія Бал 
Експерт 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Професійний рівень 

Базова освіта: 5      

Університет 5    5  

Інститут 3 3 3 3  3 

Науковий ступінь: 15      

доктор наук 15 15   15  

кандидат наук 9  9 9  9 

Вчене звання: 15      

Професор 15 15   15  

Доцент 9  9 9  9 

Рівень освіти: 5      

Бакалавр 3      

Спеціаліст 4 4 4 4  4 

Магістр 5    5  

2. Науково-дослідна робота 

Публікації з даної тематики: 15      

Монографії 5 5  5 5  

Статті 4 4 4 4 4 4 

навчальні посібники 6 6 6 6 6  

Підготовка кадрів: 15      

докторів наук 9    9  

кандидатів наук 6 6  6   

3. Досвід роботи 

Робота на підприємстві: 12      

до 10 років 10      

більше 10 років 12 12 12 12 12 12 

Викладацька робота: 18      

до 10 років 15      

більше 10 років 18 18 18 18 18 18 

Всього 100 88 65 76 94 59 

Коефіцієнт компетентності за 

анкетуванням 

 
0,88 0,65 0,76 0,94 0,59 
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Самооцінка здійснювалась експертом відносно питання 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, за 

яким було зроблено висновки та оцінено ступінь своєї освіченості за 10-

бальною шкалою:  

– ,,0” балів – експерт не знайомий з суттю обговорюваного питання; 

– ,,10” балів – якщо питання входить у сферу вузької спеціалізації 

експерта. 

Компетентність експерта за самооцінкою обчислювалася за формулою  






l

l

l
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k



       (3.2), де 

 

 – самооцінка (в балах), яка характеризує ступінь обізнаності спеціаліста з 

 -ю проблемою; 

n – максимально можлива самооцінка (10 балів). 

Таблиця 3.7. 

Самооцінка експертів 

Самооцінка обізнаності експерта відносно 

питання: 
Бал 

Експерт 

1 2 3 4 5 

Сутність лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови 
10 9 7 9 10 5 

Структура лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови 
10 9 9 7 10 9 

Методика формування лінгвометодичної 

компетентності майбутнього вчителя 

української мови 

10 9 6 5 9 4 

Моніторинг лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя української мови 
10 10 7 7 9 6 

Всього 40 37 29 28 38 24 

Коефіцієнт компетентності за 

результатами самооцінки 

 0,93 0,73 0,7 0,95 0,6 

 

Для узагальнення отриманих результатів необхідно визначити середнє 

арифметичне обчислених коефіцієнтів (анкетування та самооцінка) 

2

ca kk
k


     (3.3.), де 

аk  – коефіцієнт компетентності за результатами анкетного опитування; 
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ck  – коефіцієнт компетентності за результатами самооцінки. 

Таблиця 3.8. 

Зведена таблиця оцінювання експертів 

Коефіцієнти 
Експерти 

1 2 3 4 5 

Коефіцієнт компетентності за результатами 

анкетного опитування аk  0,88 0,65 0,76 0,94 0,59 

Коефіцієнт компетентності за результатами 

самооцінки ck  0,93 0,73 0,7 0,95 0,6 

Узагальнений коефіцієнт k 0,91 0,69 0,73 0,95 0,6 

Проаналізувавши отримані результати (табл. 3.8.), ми обрали трьох 

експертів (із найвищими коефіцієнтами компетентності), яких залучили до 

наступного етапу експериментальної роботи. 

Наступним етапом було оцінювання обраними експертами 

пропонованої технології моніторингу лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови. Експертам було запропоновано 

проаналізувати технологію та дібраний інструментарій, та провести 

оцінювання за кількома критеріями, поданими в таблиці 3.9. 

Для оцінювання актуальності, науковості та новизни використовуваних 

методик моніторингу сформованості лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови використовувалась п’ятибальна шкала 

за такими критеріями: ,,1” – ,,не важливо”, ,,2” – ”не дуже важливо”, ,,3” – 

,,доцільно враховувати”, ,,4” – ,,важливо”, ,,5” – ,,дуже важливо”). 

Якщо значення коефіцієнта α Кронбаха, обчислені для кожного з 

пропонованих методів (стовпчик 3 таблиці 2.8.) в межах від 0,9 до 1, то 

запропоновані методи та форми моніторингу можна вважати достатньо 

надійними. Спільність думки експертів перевірялась для усіх методів, які 

було використано в експериментальній частині дослідження.  

Коефіцієнт Альфа-Кронбаха – це узагальнена міра внутрішньої 

гомогенності (узгодженості) методів моніторингових досліджень. У цьому 

методі, порівнюється розкид кожного елемента (методу) із загальним 

розкидом всієї шкали.  
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Таблиця 3.9. 

Результати оцінювання методів моніторингу сформованості 

компонентів лінгвометодичної компетентності експертами-науковцями 

Компоненти лінгвометодичної 

компетентності 
Метод та форми моніторингу α

 

К
р

о
н

б
а
х
а
 

1 2 3 

Мотиваційно-ціннісний 

компонент 

Тестування 0,744 

Усне та письмове опитування 0,859 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,923 

Метод портфоліо 0,927 

Метод проектів 0,885 

Бесіди 0,966 

Творчі роботи 0,999 

Предметний (спеціальний) 

компонент 

Тестування 0,997 

Усне та письмове опитування 0,939 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,999 

Метод портфоліо 0,951 

Метод проектів 0,923 

Бесіди 0,764 

Творчі роботи 0,522 

Психолого-педагогічний 

компонент 

Тестування 0,926 

Усне та письмове опитування 0,984 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,923 

Метод портфоліо 0,915 

Метод проектів 0,892 

Бесіди 0,877 

Творчі роботи 0,843 

Професійно-комунікативний 

компонент 

Тестування 0,897 

Усне та письмове опитування 0,972 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,963 

Метод портфоліо 0,979 

Метод проектів 0,865 

Бесіди 0,999 

Творчі роботи 0,997 

Інформаційно-комунікаційний 

компонент 

Тестування 0,945 

Усне та письмове опитування 0,907 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,989 

Метод портфоліо 0,922 

Метод проектів 0,915 

Бесіди 0,633 

Творчі роботи 0,788 

Діагностичний компонент Тестування 0,987 

Усне та письмове опитування 0,951 

Моделювання лінгвометодичної діяльності 0,989 

Метод портфоліо 0,924 

Метод проектів 0,918 

Бесіди 0,877 

Творчі роботи 0,856 
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Значення критерію:  

α >0,9 дуже гарний 

0,8<α<0,89 гарний 

0,7<α <0,79 достатній 

0,6<α <0,69 сумнівний 

0,5<α <0,59 незадовільний 

α <0,5 мало допустимий 

 

Для обчислення коефіцієнту Альфа-Кронбаха використовується 

формула: 
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де k кількість завдань тесту;  

2

i – дисперсія оцінок по i-ому завданню,  

2

x
  – загальна дисперсія тесту. 

Експерти належним чином оцінили запропоновані нами методи та 

форми контролю сформованості компонентів лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови та саму технологію 

моніторингу в цілому, тому, було вирішено впроваджувати її для проведення 

педагогічного експерименту в межах нашого дисертаційного дослідження. 

Для кількісної характеристики результатів формувального 

експерименту було використано методи математичної статистики. 
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Таблиця 3.10. 

Початкові результати експерименту 

Компоненти 

лінгвометодичної 

компетентності 

групи 

Рівень сформованості 

низький середній достатній високий 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

Мотиваційно-

ціннісний  

К 63 22% 111 39% 84 30% 27 9% 

Е 30 24% 51 41% 33 26% 12 9% 

Предметний  
К 45 16% 76 27% 97 34% 63 23% 

Е 19 15% 35 28% 41 32% 31 25% 

Психолого-

педагогічний  

К 49 18% 67 24% 87 31% 77 27% 

Е 24 19% 32 25% 41 32% 30 24% 

Професійно-

комунікативний  

К 60 21% 106 38% 80 28% 35 12% 

Е 29 23% 51 40% 32 25% 15 12% 

Інформаційно-

комунікаційний  

К 60 21% 76 27% 102 36% 43 15% 

Е 27 22% 35 28% 47 37% 17 13% 

Діагностичний  
К 60 21% 87 31% 81 29% 53 19% 

Е 24 19% 43 34% 33 26% 27 22% 

 

 

Таблиця 3.11. 

Результати проміжного зрізу 

Компоненти 

лінгвометодичної 

компетентності 

групи 

Рівень сформованості 

низький середній достатній високий 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

К-ть 

осіб 
в % 

Мотиваційно-

ціннісний  

К 53 19% 105 37% 71 25% 54 19% 

Е 22 17% 45 36% 34 27% 24 19% 

Предметний  
К 39 14% 74 26% 99 35% 68 24% 

Е 16 13% 27 21% 48 38% 36 28% 

Психолого-

педагогічний  

К 45 16% 63 23% 94 34% 78 28% 

Е 24 19% 33 26% 40 32% 29 23% 

Професійно-

комунікативний  

К 57 20% 104 37% 83 29% 38 13% 

Е 22 18% 35 28% 51 40% 18 14% 

Інформаційно-

комунікаційний  

К 55 19% 67 24% 109 39% 50 18% 

Е 21 17% 26 21% 54 43% 25 20% 

Діагностичний  
К 56 20% 83 29% 85 30% 57 20% 

Е 25 20% 43 34% 32 25% 25 20% 
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Таблиця 3.12. 

Кінцеві результати експерименту 

Компоненти 

лінгвометодичної 

компетентності 

групи 

Рівень сформованості 

низький середній достатній високий 

К-ть 

осіб в % 

К-ть 

осіб в % 

К-ть 

осіб в % 

К-ть 

осіб в % 

Мотиваційно-

ціннісний  
К 48 17% 95 34% 77 27% 63 22% 

Е 16 12% 44 35% 37 29% 30 24% 

Предметний  К 38 13% 73 26% 101 36% 69 25% 

Е 11 8% 18 14% 59 47% 39 31% 

Психолого-

педагогічний  
К 42 15% 59 21% 97 35% 82 29% 

Е 13 10% 16 12% 57 45% 41 32% 

Професійно-

комунікативний  

К 59 21% 101 36% 83 29% 39 14% 

Е 19 15% 29 23% 55 44% 23 18% 

Інформаційно-

комунікаційний  
К 53 19% 66 23% 109 39% 53 19% 

Е 16 13% 18 14% 61 48% 32 25% 

Діагностичний  К 53 19% 78 28% 90 32% 59 21% 

Е 16 13% 24 19% 51 40% 36 28% 

У ході формувального експерименту було досліджено гіпотезу про те, 

що використання технології формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови не здійснило впливу на знання 

студентів(Н0 – нульова гіпотеза). Тобто, якщо справедливою є гіпотеза Н0, то 

це свідчить про рівність теоретичних ймовірностей підвищення рівня 

сформованості лінгвометодичної компетентності і у випадку використання 

запропонованої технології моніторингу, і у випадку традиційної методики 

(Р1=Р2). У такому випадку спостережувана різниця h1 і h2 (0,760,05 і 

0,560,05 відповідно) пояснюється суто випадковими причинами. 

Альтернативна гіпотеза Н1 полягає в тому, що Р1Р2, а точніше Р1Р2. 

Достовірність гіпотези Н1 означатиме, що спостережувана різниця h1 і h2 

невипадкова. Оскільки результати досліджень були розподілені за законом 

нормального розподілу [45], то критерієм, який можна використати для 

відкидання гіпотези Н0  буде помилка першого роду. Критерій значущості 

для помилки першого роду визначають за формулою: 

21

21
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  (3.5.) 
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Для відкидання гіпотези Н0 необхідно обчислити ще один критерій 

значущості, який характеризує помилку другого роду: 
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  (3.6.) 

у формулах (3.7.), (3.8.) 
1
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 , де 

х1 – кількість осіб експериментальних груп, у яких достатній і високий 

рівень сформованості лінгвометодичної компетентності; 

х2 –  кількість осіб контрольних груп, у яких достатній і високий рівень 

сформованості лінгвометодичної компетентності; 

n1 – загальна кількість осіб в експериментальних групах; 

n2 – загальна кількість осіб в контрольних групах. 

Більш точним буде критерій u, який визначимо як: 

2

21 uu
u


  (3.9.) 

Відмінність між гіпотезами Н0 і Н1 значуща, якщо u1, u2 і u більші від 

1,64 [45; 44]. Як показують обрахунки, можна приймати альтернативну 

гіпотезу за справедливу, тобто саме використання технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

дозволило підвищити рівень лінгвометодичної компетентності в 

експериментальних групах. 

Таблиця 3.13. 

Помилки І і ІІ роду для Н0 – гіпотези 

Критерії сформованості 

лінгвометодичної компетентності 
h1 h2 H u1 u2 u3 

Мотиваційно-ціннісний компонент  0,6 0,46 0,53 3,65 3,67 3,66 

Предметний (спеціальний) компонент 0,78 0,62 0,7 3,64 3,6 3,62 

Психолого-педагогічний компонент 0,74 0,58 0,66 3,21 3,24 3,225 

Професійно-комунікативний 

компонент 

0,73 0,58 0,655 3,2 3,22 3,21 

Інформаційно-комунікаційний 

компонент 

0,65 0,68 0,665 2,91 2,92 2,915 

Діагностичний компонент 0,61 0,55 0,58 3,13 3,15 3,14 
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Рис. 3.5. Динаміка формування мотиваційно-ціннісного компонента 

лінгвометодичної компетентності 

 

Динаміку формування різних компонентів лінгвометодичної 

компетентності протягом проведеного експерименту можна зобразити за 

допомогою кількох графіків (рис. 3.5. – 3.10.). На них зображена відносна 

кількість осіб, які мали достатній та високий рівні сформованості 

відповідних компонентів лінгвометодичної компетентності в контрольних та 

експериментальних групах. 

 

Рис. 3.6. Динаміка формування предметного компонента 

лінгвометодичної компетентності 
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Рис. 3.7. Динаміка формування психолого-педагогічного компонента 

лінгвометодичної компетентності 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка формування професійно-комунікативного компонента 

лінгвометодичної компетентності 

 

 

Рис. 3.9. Динаміка формування інформаційно-комунікативного 

компонента лінгвометодичної компетентності 
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Рис. 3.10. Динаміка формування діагностичного компонента 

лінгвометодичної компетентності 

 

Як бачимо, результати проміжного зрізу та кінцеві результати свідчать 

про інтенсивне зростання рівня сформованості компонентів 

лінгвометодичної компетентності, що дозволяє відзначити ефективність 

запропонованої технології. В експериментальній групі, на відміну від 

контрольної, на статистично значущому рівні зменшилася кількість студентів 

із низьким рівнем лінгвометодичної компетентності (17,4% в КГ та 11,8% в 

ЕГ), збільшилася кількість майбутніх учителів української мови з середнім 

(28% в КГ та 19,5% в ЕГ), достатнім (33% в КГ та 42,3% в ЕГ) і високим 

(21,6% в КГ та 26,4% в ЕГ) рівнями компетентності. 

Таблиця 3.14 

Порівняльна характеристика рівнів сформованості лінгвометодичної 

компетентності студентів 

Рівень 

сформованості 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 22 17,5 34 27,0 48 17,1 61 21,7 

Достатній 34 27,0 53 42,1 80 28,5 93 33,1 

Середній 42 33,3 24 19,0 92 32,7 79 28,1 

Низький 28 22,2 15 11,9 61 21,7 48 17,1 
 

Порівняння результатів констатувального й формувального етапів 

експерименту засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів. В експериментальній групі, на 
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відміну від контрольної, на статистично значущому рівні зменшилася 

кількість студентів із низьким рівнем лінгвометодичної компетентності 

(17,1% в КГ та 11,9% в ЕГ), збільшилася кількість майбутніх учителів 

української мови з середнім (28,1% в КГ та 19,0% в ЕГ), достатнім (33,1% в 

КГ та 42,1% в ЕГ) і високим (21,7% в КГ та 27,0% в ЕГ) рівнями 

компетентності. Результативність розробленої технології формування 

лінгвометодичної компетентності студентів характеризує ступінь успішності 

її функціонування щодо досягнення поставленої мети – забезпечення 

належної якості фахової підготовки майбутніх учителів української мови. 

Отже, отримані нами результати підтверджують ефективність використання 

розробленої технології для підвищення рівня лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

З метою ефективного впровадження технології формування 

лінгвометодичної компетентності визначено критерії, показники та рівні її 

сформованості. Відтак лінгвометодичну компетентність запропоновано 

вимірювати за такими критеріями і показниками: когнітивний критерій 

(лінгвометодичний, інформаційно-комунікаційний, діагностичний, 

культурологічний); операційно-діяльнісний критерій (показники: уміння, 

навички й здатності); мотиваційно-культурологічний критерій (показники: 

лінгвометодичний, професійний, культурологічний).  

Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у майбутнього 

вчителя української мови можемо стверджувати про сформованість певного 

рівня лінгвометодичної компетентності в цілому. Для об’єктивності і більшої 

інформативності дослідження виокремлюємо чотири рівні сформованості 

лінгвометодичної компетентності: високий, достатній, середній, низький – 
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два з яких (високий і низький) є крайніми проявами досліджуваного поняття, 

а інші два розмежовують посередні його значення. 

Експериментально перевірено технологію формування 

лінгвометодичної компетентності на основі моніторингу якості фахової 

підготовки майбутніх учителів української мови, яка передбачала чотири 

етапи. На першому, цільовому, етапі було визначено мету і завдання 

технології. Другий, змістовий, етап передбачав систематизацію 

виокремлених компонентів, критеріїв, показників і рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності, змістових напрямів моніторингу і 

педагогічних умов її формування.  

Третій, технологічно-процесуальний, етап передбачав реалізацію 

технології формування лінгвометодичної компетентності в процесі фахової 

підготовки студентів спеціальності ,,Cередня освіта (українська мова і 

література)” і здійснювався в три стадії. Підготовча стадія була спрямована 

на забезпечення першої педагогічної умови, яка передбачала орієнтування на 

компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя української мови під 

час упровадження технології її формування в процесі навчання у ВНЗ. Було 

внесено зміни в навчальні програми курсів ,,Педагогіка”, ,,Загальна та вікова 

психологія”, ,,Сучасна українська літературна мова з практикумом”, ,,Основи 

педагогічних вимірювань” таким чином, щоб посилити формування окремих 

компонентів лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

Діяльнісна стадія була спрямована на реалізацію другої педагогічної 

умови – інтеграцію традиційних та інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. Експериментальне 

навчання включало в себе такі форми і методи роботи: проблемні лекції, 

дискусії, круглі столи, ділові та симуляційні ігри, укладання портфоліо, 

виконання групових та індивідуальних проектів, тестування тощо. 
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Аналітико-рефлексивна стадія передбачала забезпечення третьої 

педагогічної умови: упровадження лінгвометодичного моніторингу як 

супровідного засобу формування лінгвометодичної компетентності в єдності 

його змістових напрямів, принципів, методів.  

На результативному етапі було подано інформацію щодо рівня 

лінгвометодичної компетентності студентів, сформованої в процесі 

професійної підготовки, та про якість лінгвометодичної підготовки 

майбутнього вчителя української мови в цілому після впровадження 

узгоджених у процесі імплементації технології рішень. На цьому етапі 

відбувалася систематизація та узагальнення матеріалів, отриманих у процесі 

формувального експерименту, статистичне оброблення одержаних 

емпіричних даних та обґрунтування результативності технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, 

формулювалися висновки за результатами проведеного дослідження. 

Результати реалізації технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови засвідчили її 

ефективність. 

Порівняння результатів констатувального і формувального етапів 

експерименту засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів. В експериментальній групі, на 

відміну від контрольної, на статистично значущому рівні зменшилася 

кількість студентів із низьким рівнем лінгвометодичної компетентності 

(17,4% в КГ та 11,8% в ЕГ), збільшилася кількість майбутніх учителів 

української мови з середнім (28% в КГ та 19,5% в ЕГ), достатнім (33% в КГ 

та 42,3% в ЕГ) і високим (21,6% в КГ та 26,4% в ЕГ) рівнями компетентності.  

Основні результати дослідження висвітлено в таких публікаціях автора 

[83; 90; 92; 91; 95]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні на основі визначених педагогічних умов 

теоретично обґрунтовано, упроваджено в практику професійної підготовки й 

експериментально перевірено ефективність технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Відповідно до завдань дослідження на підставі отриманих результатів 

зроблено наступні висновки: 

1. На підставі комплексного аналізу історико-педагогічної та науково-

методичної літератури досліджено ґенезу професійної підготовки вчителя 

української мови, узагальнено позитивний досвід та традиції підготовки 

вчителів рідної мови в Україні, уточнено часові межі її становлення та 

умовно розподілено їх на чотири етапи: початковий (давні часи – кінець 

ХІХ ст.), базовий (початок ХХ ст. – 30-ті рр.), репродуктивний (40 – 80-ті рр.) 

та інноваційний (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

2. Конкретизовано зміст і структуру поняття ,,лінгвометодична 

компетентність майбутніх учителів української мови”, що визначається як 

системоутворювальна відносно його професійної підготовки і є комплексом 

інтегрованих професійних якостей особистості майбутнього вчителя, що 

передбачає готовність до науково-педагогічної діяльності в загальноосвітній 

школі і виші відповідно до означеної кваліфікації та ґрунтується на знаннях, 

уміннях, навичках і досвіді викладання мовознавчих і лінгводидактичних 

дисциплін, сформованій позиції щодо власної професійної діяльності, а 

також професійної діяльності інших; усвідомленні метапредметної функції 

рідної мови та її статусу як національно-культурного феномену; 

сформованості ціннісних орієнтацій педагога як людини з високою духовно-

моральною культурою; готовності і прагненні до професійного 

самовдосконалення й сприйняття передового науково-методичного досвіду в 

галузі навчання рідної мови. 

Спираючись на аналіз науково-методичної літератури і освітньо-

професійних програм підготовки, було визначено такі компоненти 
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лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови: 

мотиваційно-ціннісний, предметний (спеціальний), психолого-педагогічний, 

професійно-комунікативний, інформаційно-комунікаційний, діагностичний. 

Проаналізовано етапи формування лінгвометодичної компетентності 

вчителя: довишівський (мотиваційний), період навчання на філологічному 

факультеті ВНЗ, післядипломний етап (самовдосконалення); конкретизовано 

зміст періоду навчання в університеті і обґрунтовано доцільність його 

розподілення на три етапи: підготовчий (пропедевтичний), формувальний і 

поглиблювальний. 

3. Виявлено особливості моніторингу лінгвометодичної 

компетентності, його основні складники та форми реалізації у фаховій 

підготовці майбутніх учителів української мови. Основним результатом і 

показником якісної фахової лінгвометодичної освіти визнано професійну 

лінгвометодичну компетентність майбутнього вчителя української мови, 

ефективність і рівень формування якої в кожного студента і на факультеті 

загалом можна якісно дослідити лише за допомогою комплексних 

вимірювальних процедур – моніторингу якості лінгвометодичної освіти. 

Лінгвометодичний моніторинг спрямований на комплексне 

дослідження професійної лінгвометодичної компетентності як однієї з 

найважливіших складових професійної компетентності вчителя української 

мови і становить собою технологію безперервного спостереження, 

виявлення, вимірювання й оцінювання стану лінгвометодичної 

компетентності студентів упродовж усього терміну лінгвометодичної 

підготовки у виші, дослідження чинників освітнього процесу, які вплинули 

на отримані результати, а також узагальнення й прогнозування динаміки та 

основних тенденцій її розвитку на підставі отриманих об’єктивних 

показників з метою розробки оптимальної системи організації фахової 

підготовки студентів педагогічних ВНЗ. 

4. Досліджено стан і проаналізовано недоліки в сучасній практиці 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 
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української мови, визначено педагогічні умови формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови: 

орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя 

української мови під час упровадження технології її формування в процесі 

навчання у ВНЗ; інтеграція традиційних та інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови; лінгвометодичний 

моніторинг як супровідний засіб формування лінгвометодичної 

компетентності в єдності його змістових напрямів, принципів, методів. 

Із метою ефективного впровадження технології формування 

лінгвометодичної компетентності визначено критерії, показники та рівні її 

сформованості: когнітивний критерій, показниками якого є 

лінгвометодичний, інформаційно-комунікаційний, діагностичний, 

культурологічний; операційно-діяльнісний критерій, показниками якого 

виступають уміння, навички й здатності; мотиваційно-культурологічний 

критерій із: лінгвометодичним, професійним і культурологічним 

показниками. Для об’єктивності й більшої інформативності дослідження 

виокремлено чотири рівні сформованості лінгвометодичної компетентності: 

високий, достатній, середній, низький. 

5. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність технології формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови. 

Реалізація технології відбувалася в чотири етапи: цільовий, змістовий, 

технологічно-процесуальний і результативний. На цільовому етапі було 

визначено мету й завдання технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови. Змістовий етап 

передбачав розроблення критеріїв, показників і рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності, визначення педагогічних умов, змістових 

напрямів, принципів, методів, функцій, комплексна реалізація яких 

забезпечила досягнення поставленої мети.  
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На технологічно-процесуальному етапі за допомогою традиційних, 

інноваційних та специфічних методів навчання й діагностики було 

реалізовано технологію формування лінгвометодичної компетентності з 

метою оптимізації навчально-виховної діяльності під час вивчення дисциплін 

лінгвометодичного циклу. Результативний етап передбачав отримання 

інформації щодо рівня лінгвометодичної компетентності студентів, 

сформованої в процесі професійної підготовки, та про якість 

лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя української мови в цілому 

після впровадження узгоджених у процесі моніторингу рішень. Результати 

реалізації технології формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови засвідчили її ефективність.  

Порівняння результатів констатувального і контрольного етапів 

експерименту засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів. В експериментальній групі, на 

відміну від контрольної, на статистично значущому рівні зменшилася 

кількість студентів із низьким рівнем лінгвометодичної компетентності, 

натомість збільшилася кількість майбутніх учителів української мови з 

середнім, достатнім і високим рівнями компетентності.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання 

проблеми формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови в процесі фахової підготовки. Подальшого розвитку 

потребує вивчення наступності та перспективності процесу формування 

лінгвометодичної компетентності вчителів української мови в умовах 

безперервного навчання, удосконалення навчальних програм і планів, 

методів діагностики і моніторингу професійної компетентності студентів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

АНКЕТА  

,,МОНІТОРИНГ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ”    

для викладачів філологічних факультетів 
 

Зазначте, будь ласка, відомості про себе: 

Науковий ступінь _______________________________. 

Педагогічний стаж роботи ________________________. 

 

1. Чим, на вашу думку, характеризується якість фахової лінгвометодичної 

підготовки студентівфілологічного факультету? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Які чинники, на ваш погляд, найбільше впливають на якість фахової 

лінгвометодичної підготовки студентів-філологів? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Як ви розумієте поняття ,,моніторинг” фахової лінгвометодичної 

підготовки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Чи знаєте Ви напрями моніторингу фахової лінгвометодичної 

підготовки майбутнього вчителя? Які саме? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Розкрийте сутність поняття ,,лінгвометодична компетентність учителя 

рідної мови”: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Які складники фахової лінгвометодичної компетентності учителя 

рідної мови ви знаєте? 

__________________________________________________________________ 

7. Які, на вашу думку, основні критерії якості фахової лінгвометодичної 

підготовки студента слід брати до уваги під час її моніторингу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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8. Як ви оцінюєте роль моніторингу в процес лінгвометодичної 

підготовки студентів ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Чи проводяться моніторингові дослідження лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів рідної мови у Вашому виші?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10.  На якому рівні проводяться ці моніторингові заходи (окремих 

викладачів;  кафедр; університету)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Які саме моніторингові заходи запроваджено у вашому ВНЗ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дякуємо за співпрацю!
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Додаток Б 

АНКЕТА 

,,ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО МОНІТОРИНГУ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ІЗ  РІДНОЇ МОВИ” 

 для студентів філологічних факультетів 

 

Зазначте, будь ласка, відомості про себе: 

Курс _________________________. 

Група __________________________. 

1. Дайте визначення поняття ,,педагогічний моніторинг”? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Які складники педагогічного моніторингу Ви знаєте? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Під час вивчення яких дисциплін Ви дізналися про моніторинг як вид 

педагогічних досліджень? 

__________________________________________________________________  

4. Чи знайомий Вам термін ,,фахова підготовка вчителя рідної мови”? 

Розкрийте його значення. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Чи розумієте Ви поняття ,,лінгвометодична компетентність учителя”? 

Як саме? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. У яких напрямах, на Вашу думку, слід проводити моніторинг фахової 

підготовки майбутнього вчителя рідної 

мови?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

7. Які методи моніторингових досліджень, на Ваш погляд, є доцільними 

для організації моніторингу якості фахової підготовки студента? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

8. Яке місце у структурі лінгвометодичної компетентності, на Вашу 

думку, посідає діагностичний компонент? 

__________________________________________________________________ 

9. Які систематичні моніторингові заходи проводяться на вашому 

факультеті? На яких заняттях? 

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Чи вчили Вас проводити моніторинг компетентностей учнів середньої 

школи? На яких заняттях? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Як Ви оцінюєте роль моніторингу в процесі лінгвістичної підготовки 

учнів загальноосвітньої школи (необхідний, важливий, доцільний, можливий, 

необов’язковий, зайвий та ін.)? Обґрунтуйте свою думку. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Чи маєте досвід організації моніторингових досліджень? Які заходи 

розробляли особисто? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Чи впроваджували діагностичні дослідження на практиці? Які методи 

вимірювання використовували? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

14. Як Ви оцінюєте для себе роль педагогічної практики в опануванні 

діагностичних лінгвометодичних умінь? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток В 

АНКЕТА 

,,СИСТЕМА КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ 

ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН” 

 для студентівфілологічних факультетів 

Шановні студенти! 

У наведених далі тестових питаннях оберіть потрібний варіант 

(варіанти) відповідей. 

1. Спробуйте визначити, наскільки глибоко й відповідно до сучасних 

вимог організовано систему контролю на лекціях і практичних заняттях із 

дисциплін лінгвометодичної підготовки. 
Лекції Практичні, лабораторні  

заняття 

o цілком влаштовує; 

o не зовсім влаштовує; 

o не влаштовує. 

o загалом влаштовує; 

o не  вповні влаштовує; 

o не  влаштовує зовсім. 

Наявні такі недоліки: 

o контроль несистематичний; 

o необ’єктивний; 

o поверховий; 

o контрольні заходи занадто складні; 

o контроль здійснюється тільки традиційними методами; 

o підлягають контролю тільки теоретичні знання; 

o власний варіант_________________________ 

2.Як часто викладачі лінгвометодичних дисциплін проводять із Вами  

нетрадиційні заняття? 

ᴼ постійно;                 ᴼ  іноді;                 ᴼ ніколи;               ᴼ важко відповісти. 

3. Чи хотіли би Ви, щоб система діагностування рівня Ваших 

компетентностей на заняттях із лінгвометодичних дисциплін включала в 

себе використання нетрадиційних технологій? Яких саме? 
o аналіз і вирішення конкретних 

ситуацій; 

o круглий стіл; 

o інтерв'ю; 

o мозкова атака; 

o прес-конференція; 

o ділові й бліц-гри; 

o тренінгові заняття; 

o стажування з виконанням 

посадової ролі; 

o активні (нетрадиційні) лекції;  

o вправи на розвиток творчого 

мислення; 

o дослідницька робота; 

o письмові аналітичні дослідження; 

o лабораторні роботи; 

o традиційні, інформаційно-насичені 

лекції; 

o навчально-професійна практика;  

o семінар; 

o виїзні заняття; 

o заняття з використанням 

інформаційних технологій; 

o власний варіант 

______________________ 

4. Чи влаштовують Вас процедури контролю ваших навчальних 

лінгвометодичних досягнень? 

О так;                                О не  дуже;                                 О  ні. 
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5. Яким способам оцінювання знань, умінь і навичок студентівіз 

фахових дисциплін Ви надали би перевагу? 

o співбесіда; 

o дискусія; 

o тести; 

o анкети; 

 

o вирішення 

ситуації;   

o колоквіуми 

o комп'ютерний 

контроль;  

o  контрольні 

роботи; 

o доповіді, реферати 

o курсові та дипломні роботи 

o практичний контроль на 

лабораторних і практичних 

заняттях 

o доповніть________________

__________________________ 

6. Наскільки постійно Ваші викладачі використовують інформаційні 

технології для контрольних заходів? 

О постійно;               O іноді;                 О ніколи;          O важко відповісти. 

7. Які чинники, на Вашу думку, негативно впливають на систему 

контролю під час лінгвометодичної підготовки на Вашому факультеті? 
o проблеми з доступом до Інтернет та 

вмінням працювати за комп’ютером; 

o відсутність новітніх літературних 

джерел у бібліотеках; 

o недоліки у проведенні викладачами 

лекцій та практичних; 

o недоліки в організації навчального 

процесу (розклад тощо); 

o недостатня кількість дисциплін 

фахового спрямування; 

o брак вільного часу для більш 

ґрунтовної підготовки до занять, 

незадовільні умови для самостійної роботи; 

o наявність штучної дистанції між 

викладачами та студентами; 

o недостатня вимогливість викладачів 

до рівня навчальних досягнень студентів; 

o надто великий обсяг навчального 

матеріалу; 

o існування можливостей скласти сесію 

за «домовленістю» з викладачем; 

o інше____________________________

___________________________ 

8. Ваші пропозиції щодо покращення системи контролю в процесі 

фахової підготовки майбутнього вчителя рідної 

мови:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Г 

АНКЕТА 

,,ТРУДНОЩІ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ___________________________________________________ ” 

для викладачів філологічних факультетів 

 

Шановний викладачу! З метою удосконалення якості процесу 

викладання оцініть, будь ласка, ступінь Ваших труднощів у здійсненні 

контролю (поточного, тематичного, підсумкового). Для цього обведіть 

кружечком цифру, яка відповідає вашій відповіді, виходячи із таких 

міркувань: 

0 – легко;  1 – не дуже важко; 

2 – важко;   3 - дуже важко. 
№ Можливі труднощі Відповідь 

І Поточний контроль  

 Мені важко: 

- здійснювати контроль на лекційних заняттях;   0    1    2    3 

- організовувати контроль систематично, на кожному 

практичному занятті; 

0    1    2    3 

- охопити контрольними заходами значну кількість 

студентів; 

0    1    2    3 

- бути об’єктивним, виставляючи оцінки; 0    1    2    3 

- урізноманітнювати методи контролю; 0    1    2    3 

- самому розробляти тести для поточного контролю; 0    1    2    3 

- застосовувати тести для поточного контролю; 0    1    2    3 

- здійснювати контроль за допомогою комп’ютерних 

технологій; 

0    1    2    3 

- застосовувати ІКТ під час поточного контролю; 0    1    2    3 

- використовувати для контролю інноваційні технології 

навчання; 

0    1    2    3 

- організувати контроль самостійної роботи студентів; 0    1    2    3 

- контролювати не тільки теоретичні знання, а й 

практичні вміння та навички студентів;  

0    1    2    3 

- передбачати можливі труднощі засвоєння матеріалу, 

акцентувати на них увагу під час організації контролю; 

0    1    2    3 

- використовувати результати контрольних заходів для 

подальшої організації навчальної діяльності. 

0    1    2    3 

Сума балів  

ІІ Тематичний контроль Відповідь 

 Мені складно: 

- ураховувати індивідуальні можливості студентівпід час 

модульного (тематичного) контролю; 

0    1    2    3 

- уникати упередженості до оцінки відповідей студентів; 0    1    2    3 

- розробити інструментарій для модульного 

(тематичного) контролю; 

0    1    2    3 

- урізноманітнити методи контролю; 0    1    2    3 

- обрати оптимальний метод тематичного контролю; 0    1    2    3 



 244 

- самому розробляти тести для модульного (тематичного) 

контролю; 

0    1    2    3 

- застосовувати тестові технології для модульного 

(тематичного) контролю; 

0    1    2    3 

- здійснювати контроль за допомогою комп’ютерних 

технологій; 

0    1    2    3 

- застосовувати ІКТ під час модульного (тематичного) 

контролю; 

0    1    2    3 

- використовувати для тематичного контролю інноваційні 

технології навчання; 

0    1    2    3 

 Сума балів  

ІІ Підсумковий контроль Відповідь 

 Мені важко: 

- укладати завдання таким чином, щоб продіагностувати 

водночас теоретичні знання та практичні навички 

студентів 

0    1    2    3 

- методично грамотно поєднувати завдання на перевірку 

знань та на контроль практичних умінь і  навичок 

студентівіз дисципліни в одному варіанті завдання 

0    1    2    3 

- охоплювати в одному варіанті контролю всі змістові 

модулі навчальної дисципліни 

0    1    2    3 

- уникати надмірної деталізації навчального матеріалу в 

завданнях підсумкового контролю  

0    1    2    3 

- коректно й зрозуміло для студента формулювати 

підсумкові завдання й завдання з дисципліни 

0    1    2    3 

- визначати достатню кількість варіантів для 

підсумкового контролю 

0    1    2    3 

- встановлювати необхідну кількість завдань в кожному 

варіанті підсумкового контролю 

0    1    2    3 

- визначати найбільш доцільні форми підсумкового 

контролю з дисципліни 

0    1    2    3 

- формувати критерії оцінювання підсумкового контролю 0    1    2    3 

- обґрунтовувати виставлену студентові оцінку 0    1    2    3 

Сума балів  

Середній бал   

Середня  арифметична сума набраних балів за п. І – ІІІ  

Які ще труднощі в організації контролю з дисципліни, яку викладаєте, Ви 

хотіли б відмітити? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Д 

АНКЕТА-ТЕСТ 

 ,,ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

_________________________________________________________________ ” 

для студентівфілологічних факультетів 

 

Шановний студенте! Із метою вдосконалення викладання дисципліни 

____________________________________ просимо Вас дати свою 

неупереджену оцінку якості вивченого курсу. Ваші відверті відповіді для нас 

дуже важливі. 

 

1. Чи було Вам цікаво на заняттях із цього курсу? 

а) так;   б) не завжди;   в) ні. 

Поясність свою відповідь: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

2. Яке значення  має курс ____________________________________для 

вашої майбутньої професійної діяльності? 

а) усі теми і розділи дисципліни дуже важливі для моєї спеціальності; 

б) не всі питання курсу мають відношення до моєї професії; 

в) лише деякий навчальний матеріал я зможу використати у своїй 

майбутній діяльності; 

г) не розумію, навіщо ми вивчали цей курс. 

 

3. Чи весь навчальний матеріал Ви зрозуміли? 

а) так;  б) не зовсім;  в) ні. 

Поясніть свою відповідь докладніше: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Як ви вважаєте, чи опанували Ви весь обсяг необхідних умінь і 

навичок? 

а) так;  б) не зовсім;  в) ні. 

Поясніть свою відповідь: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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5. Визначте рівень читання лекцій з дисципліни: 

А) високий;  Б) середній;    В) низький. 

Що вам сподобалося у проведенні лекцій? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Що вам не сподобалося у проведенні лекцій? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ваші рекомендації викладачу з удосконалення проведення лекцій: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Визначте рівень проведення практичних (лабораторних) занять із 

дисципліни: 

А) високий;  Б) середній;    В) низький. 

 

Що вам сподобалося в проведенні  практичних (лабораторних) занять? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Що вам не сподобалося в проведенні практичних (лабораторних) 

занять? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ваші рекомендації викладачу з удосконалення проведення  практичних 

(лабораторних) занять: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Визначте рівень проведення контрольних заходів  із дисципліни: 

А) високий;  Б) середній;    В) низький. 

Що вам сподобалося у проведенні контролю? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Що вам не сподобалося у проведенні  контролю? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ваші рекомендації викладачу з удосконалення проведення  

контрольних заходів: 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

8. Визначте рівень організації самостійної та індивідуальної роботи: 

А) високий;  Б) середній;    В) низький. 

 

9. Визначте  загальний рівень викладання цієї дисципліни у Вашій групі: 

А) високий;  Б) середній;    В) низький. 

 

10. Ваші рекомендації викладачу з удосконалення викладання цієї 

дисципліни: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дякуємо за співробітництво! 
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Додаток Е 

ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ ,,МЕТОДИКА 

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ” ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

ЗМ 1. Тема 1. Методика навчання української мови як наука і фахова 

дисципліна 

1. Дайте визначення лінгводидактики 

А. Наука, яка вивчає й описує найбільш раціональні, оптимальні та ефективні 

методи, прийоми та засоби навчання рідної мови, досліджує особливості 

організації освітнього процесу на уроках мови, розглядає аспекти 

формування мовної особистості школяра; 

B. Функціональна частина методики, яка досліджує закономірності засвоєння 

мови, розв’язує питання змісту курсу на основі лінгвістичних досліджень, 

вивчає труднощі засвоєння матеріалу з мови та їх причини, визначає 

принципи і методи навчання, шляхи і засоби формування комунікативної 

компетентності; + 

C. Способи, за допомогою яких вивчаються теоретичні та емпіричні аспекти, 

форми і засоби навчання мови і виховання мовної особистості, сукупність 

методів і прийомів навчання мови; 

D. Розділ педагогічної науки, предметом вивчення якого є процес навчання 

школярів української мови, методи формування орфографічної грамотності, 

розвиток орфоепічних навичок учнів, складання календарно-тематичного 

планування навчального процесу, особливості організації позакласної роботи 

з мови. 

2. Вкажіть, якими методами дослідження послуговується 

лінгводидактика:  

A. Репродуктивним, пояснювально-ілюстративним, проблемним, частково-

пошуковим, дослідницьким; 
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B. Спостереженням над мовою, бесідою, самостійною роботою над 

науковими джерелами, методом вправ, програмуванням, моделюванням і 

конструюванням; 

C. Теоретичними; емпіричними; статистичними; + 

D. Евристичним, сугестивним, експертним, статистичним, технологічним. 

3. На яких наукових засадах ґрунтується українська лінгвометодика? 

A. Загальнодидактичні принципи (наступності, перспективності, зв’язку 

теорії з практикою, наочності, свідомості, доступності тощо) та специфічні 

принципи (взаємозв’язку в навчанні споріднених і неспоріднених мов; 

зв’язку у вивченні розділів курсу; комунікативно-діяльнісного підходу); + 

B. Практичні рекомендації навчання контрольним мовним явищам; рівні 

мовної системи; формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок; 

функціонально-стилістичне спрямування; 

C. Дані наукових досліджень з методики навчання української мови, 

передовий педагогічний досвід, вивчення документів з актуальних питань 

освіти та національного навчання; 

D. Узагальнення науково-методичного досвіду з навчання рідної та 

іноземних мов, зв’язок теорії і практики в навчальному процесі, формування 

комунікативних умінь і навичок з урахуванням нормативної бази державних 

документів з мовної освіти.  

4. Визначте головну мету навчання української мови в школі. 

A. Ознайомлення учнів з найважливішими відомостями про українську мову, 

її функції, роль у розвитку нації; 

B. Засвоєння базових орфоепічних, граматичних, лексичних, правописних, 

стилістичних умінь і навичок; 

C. Формування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка 

володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано 

користуватися мовними засобами української мови у всіх видах мовленнєвої 

діяльності; + 
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D. Формування мовної, мовленнєвої, комунікативної і соціокультурної 

компетентностей учня, відповідно до змістових ліній Державного стандарту 

середньої освіти. 

5. До основних аспектів навчання української мови в школі належать: 

А. лінгвістичний, моральний, педагогічний, психологічний, естетичний; + 

В. лінгвістичний, педагогічний, культурологічний, естетичний; 

C. педагогічний, моральний, етнопедагогічний, культурологічний; 

D. лінгвістичний, ціннісно-моральний, психологічний, етнопедагогічний. 

6. Допоміжними аспектами навчання рідної мови в школі є ... 

А. народознавчий, культурологічний, педагогічний, етнопедагогічний; 

В. народознавчий, культурологічний, етнопедагогічний; + 

C.  моральний, народознавчий, етнопедагогічний; 

D. культурологічний, естетичний, етнопедагогічний, психологічний. 

7. Поняття «навчання української мови», що є об’єктом методики, 

охоплює 

А. Вивчення психологічних особливостей учнів різних вікових груп й 

організацію психолого-педагогічних консультацій; 

В. Зміст мовної освіти, мовний і мовленнєвий матеріал, що його повинні 

засвоїти учні, та діяльність учителя з його відбору й організації його 

вивчення.+ 

С. Створення матеріально-технічної бази навчального закладу, видання 

підручників і посібників. 

D. Розвиток мовлення школярів, виявлення їхніх знань, умінь та навичок.+ 

E. Діяльність учнів із засвоєння знань та творчого їх застосування. + 

F. Консультації з питань мови й мовлення для вчителів інших навчальних 

дисциплін.  

8. Завданнями методики навчання мови як навчальної дисципліни є  

А. Усвідомлення ролі мови й мовлення в житті людини, суспільства, їх 

впливу на формування національно-мовної особистості;+ 

В. Популяризація мовних і мовленнєвих знань серед громадськості; 
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С. Визначення цілей, змісту, обсягу курсу української мови в навчальних 

закладах, забезпечення належного рівня культури мовлення і розвиток 

комунікативних умінь і навичок;+ 

D. Обґрунтування санітарно-гігієнічних норм навчання мови; 

E. Вивчення і опис раціональних методів і прийомів, залежно від 

оптимальних особливостей учнів;+ 

F. Діагностика здібностей учнів і пошук шляхів ефективного їх розвитку. 

9. Комунікативно-функціональний підхід, покладений в основу 

навчання рідної мови передбачає  

А. Пріоритетний розвиток умінь і навичок мовленнєвої діяльності;+ 

В. Реалізацію системи внутрішньопредметних і зовнішньопредметних 

зв’язків; 

С. Засвоєння системи знань про мову й формування відповідних мовних 

умінь; 

D. Вивчення мовної теорії підпорядковується розвитку мовлення;+ 

E. Формування мовленнєвих умінь не лише на спеціальних уроках, але й на 

уроках засвоєння мовної теорії;+ 

F. Встановлення рівня засвоєння учнями норм літературної мови. 

10. Лінгвістичний аспект навчання мови передбачає  

А. Виховання й розвиток учнів, підготовку їх до життя, формування 

ціннісних позицій та ідеалів; 

В. Вивчення мови як системи, опанування звучання й значення мовних 

одиниць, їх граматичних форм, правопису і стилістичних особливостей;+ 

С. Збагачення особистого словникового запасу школярів, формування вмінь 

доречно ним послуговуватися;+ 

D. Формування національної свідомості й духовного багатства мовної 

особистості; 

E. Розуміння виразових засобів як естетичної цінності рідної мови; 

F. Усвідомлення суспільної ролі мови та її функцій.+ 

11. Педагогічний аспект навчання рідної мови передбачає  
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А. Виховання й розвиток учнів, підготовку їх до життя, формування 

ціннісних позицій та ідеалів;+ 

В. Усебічне вичення мови як системи, опанування звучання й значення 

мовних одиниць, їх граматичних форм, правопису і стилістичних 

особливостей; 

С. Виховання особистості, що послуговується рідною мовою в усіх сферах 

життя; + 

D. Формування прагнення досконало володіти рідною мовою як джерелом 

пізнання історії і культурних надбань народу; + 

E. Відчуття краси гармонійної структури рідної мови; 

F. Усвідомлення зв’язку рідної мови з національною та світовою культурою. 

12. До загальнодидактичних принципів навчання рідної мови відносять   

А. Науковість, доступність, системність і послідовність навчання мови;+ 

В. Формування позитивного ставлення  учнів до предмета; 

С. Зв’язок теорії з практикою, розвивальний і виховний характер навчання, 

індивідуалізація, диференціація, й оптимізація навчального процесу;+ 

D. Гуманізація й гуманітаризація процесу навчання, співробітництво й 

співтворчість між учителем і учнем;+ 

E. Ознайомлення учнів із шедеврами світової літератури й формування умінь 

адекватно передавати сприйняте за допомогою власно дібраних мовних 

засобів; 

F. Відтворення здобутої інформації з виявленням індивідуальних 

мовленнєвих здібностей. 

 

ЗМ 1. Тема 2. Зміст і принципи побудови курсу ,,Рідна мова” 

1. Чинна шкільна програма передбачає такі підходи до вивчення рідної 

мови: 

A. Комунікативно-діяльнісний та особистісно зорієнтований;+ 

B. Когнітивний і виховальний; 

C. Навчальний, розвивальний та виховальний; 
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D. Текстоцентричний, когнітивний, технологічний; 

E. Особистісний, диференціальний, гуманізаційний; 

F. Системний, функціональний, стилістичний. 

2. Програма – це: 

A. Пропонований учителем української мови перелік тем, що їх належить 

опанувати школярам певного класу, а також детальний опис їх змісту;  

B. Державний документ, у якому визначено обсяг і зміст знань, умінь і 

навичок з мови й мовлення, що їх мають отримати учні за час навчання в 

школі;+ 

C. Посібник, рекомендований педагогічною радою школи, що покликаний 

допомогти вчителеві в підготовці та проведенні уроків української мови; 

D. Розроблений методистами збірник принципів навчання мови й мовлення, а 

також правил і понять, що їх мають опанувати учні кожного класу; 

E. Комплекс навчально-методичних матеріалів, призначений для взаємної 

роботи вчителя й учнів під час навчання мови. 

3. Чинність навчальних програм для навчання української мови в 

загальноосвітніх закладах України визначається: 

A. Місцевим управлінням освіти;  

B. Адміністрацією і педагогічною радою навчального закладу; 

C. Міністерством освіти і науки України;+ 

D. Власними вподобаннями вчителя; 

E. Колективом батьків учнів. 

4. Найважливіші акценти викладання української мови на кожен 

навчальний рік і завдання вчителя щодо їх реалізації містяться в: 

A. Підручниках і посібниках з методики викладання української мови;  

B. Щорічних рекомендаціях Міністерства освіти і науки України;+ 

C. Постановах і рішеннях педагогічної ради школи; 

D. Розпорядженнях дирекції школи; 

E. Наукових статтях провідних науковців і методистів. 
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5. Варіант підручника з української мови, за яким належить навчатися 

учням, визначають: 

A. Рішенням адміністрації школи і педагогічного колективу;  

B. Розпорядженням Міністерства освіти і науки України;+ 

C. Резолюцією місцевого управління освіти; 

D. Уподобаннями вчителя; 

E. Уподобаннями учнів. 

6. Навчально-методичний комплекс – це: 

A. Різні види ,,Програм… ” і підручників для вивчення української мови;  

B. Різні види підручників і посібників з української мови; 

C. ,,Програма… ”, підручник з української мови і навчально-методичні 

посібники для кожного класу;+ 

D. Підручник з української мови і збірник дидактичного матеріалу й 

наочності; 

E. Комплект підручників для кожного класу, календарно-тематичне 

планування і рекомендації для вчителя щодо викладання української мови. 

7. Основна мета навчання курсу ,,Рідна мова” в школі передбачає 

формування: 

A. Активної життєвої позиції члена суспільства;  

B. Комунікативно компетентної особистості; + 

C. Національного самоусвідомлення і духовного багатства особистості;+ 

D. Політичної толерантності майбутнього громадянина; 

E. Комплексу мовних і мовленнєвих знань, умінь і навичок;+ 

F. Здатної до творчості особистості. 

8. Формування національно свідомої і духовно багатої мовної 

особистості під час навчання рідної мови забезпечується: 

A. Документами держави організаційного характеру;  

B. Змістом дидактичного матеріалу; + 

C. Системою спеціальних інтелектуально й емоційно орієнтованих завдань 

до дібраних текстів і тем;+ 
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D. Чотирма змістовими лініями програми і кількістю годин, відведених на 

вивчення окремих тем; 

E. Особистісною позицією вчителя і його професійною майстерністю;+ 

F. Діями адміністрації навчального закладу. 

9. ,,Програма…” з української мови включає: 

A. Пояснювальну записку, додатки; + 

B. Чотири змістові лінії і державні вимоги до знань і вмінь школярів; + 

C. Перелік підручників, посібників та додаткової літератури; 

D. Кількість годин на вивчення розділів шкільного курсу мови;+ 

E. Теми уроків розвитку зв’язного мовлення і перелік методичних матеріалів; 

F. Тексти і тестові завдання для контролю рівня успішності учнів. 

10. Мовна змістова лінія ,,Програми… ” містить: 

A. Мету й завдання шкільного курсу української мови; 

B. Зміст навчального матеріалу і кількість годин на вивчення шкільного 

курсу української мови та його тем; + 

C. Дидактичні й методичні принципи навчання української мови; 

D. Сутність міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків; + 

E. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів; + 

F. Критерії та норми оцінювання навальних досягнень школярів і кількість 

контрольних робіт. 

11. Мовна компетентність учня – це: 

A. Уявлення про роль мови в житті й розвитку інтелекту людини, в 

ментальності українського народу; 

B. Уміння сприймати й будувати висловлювання різних типів, стилів і жанрів 

мовлення; + 

C. Засвоєна сукупність відомостей із фонетики, лексики, граматики, 

стилістики, розуміння сутності лінгвістичних правил і норм;+ 

D. Знання орфографічних, граматичних, стилістичних і пунктуаційних норм; 

+ 

E. Використання норм літературної мови у процесі мовленнєвої взаємодії; + 
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F. Знання культури і традицій українського народу. 

12. Мовленнєва компетентність учня – це: 

A. Уміння сприймати й будувати усні та письмові висловлювання різних 

типів, стилів і жанрів мовлення;+ 

B. Знання орфоепічних, орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм; 

C. Уміння доречно користуватися багатством виражальних засобів мови в 

різних сферах життя;+ 

D. Сукупність знань про мовну систему, розуміння сутності лінгвістичних 

правил і понять;  

E. Уявлення про роль і функції мови в житті людини, суспільства й розвитку 

особистості; 

F. Використання норм літературної мови в процесі комунікативної 

взаємодії.+ 

 

 



 257 

Додаток Є 

ВИЗНАЧЕННЯ ДИСКРИМІНАТИВНОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Дискримінативність завдань тесту – це здатність окремих завдань 

методики розрізняти тестованих з високим або низьким тестовим 

результатом, а також суб'єктів з високою продуктивністю реальної 

(критеріальної) діяльності від тих, у котрих вона низька. 

Показник дискримінативності застосовується тільки для дихотомічної 

шкали (1 – правильна відповідь, 0 – неправильна відповідь)оцінювання 

завдань. Він обчислюється за формулою 

 
де  – частка учнів які правильно виконали j-те завдання у підгрупі з 27% 

кращих учнів за результатами виконання тесту,  

 – частка учнів які правильно виконали j-те завдання у підгрупі з 

27% гірших учнів за результатами виконання тесту. 

Значення індексу  належать інтервалу [-1;1].  

Максимальне значення  =1 досягається у тому випадку, коли усі 

тестовані із підгрупи кращих, вірно виконали це завдання, а з підгрупи 

гірших це завдання не виконав ніхто. У цьому випадку завдання має 

максимальний диференціюючий ефект. Завдання, у яких  або  

потрібно з тесту вилучити.  

 

Значення  Висновок 

 
Завдання функціонує задовільно 

 
Потрібна невелика корекція завдання, або в ньому 

немає необхідності 

 
Завдання потрібно переглянути 

 
Завдання потрібно вилучити із тесту або повністю 

переробити 
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Додаток Ж 

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДНОСТІ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

Основне завдання аналізу складності завдань тесту зводиться до вибору 

оптимальних за складністю завдань тесту та їх впорядкування. Зазвичай , 

якщо завдання розв'язує більшість учнів, його (як легке) розміщують на 

початку тесту, якщо завдання розв'язує незначний відсоток випробуваних, то 

його (як важке) розміщують в кінці тесту. Розташування завдань за 

зростанням ступеня складності, виражених часткою або відсотком осіб даної 

вибірки, які розв'язали відповідне завдання, дозволяє приблизно визначити 

поріг складності для індивідуального випробуваного, що характеризує його 

місце в групі тестованих. 

Основним показником складності завдань тесту є індекс складності 

(Ui), який обчислюється за формулою: 

 

де Ui – індекс складності завдання в процентах; 

Np – кількість учнів, які правильно розв'язали завдання; 

N – загальна кількість тестованих. 

Практика педагогічного тестування свідчить, що максимум інформації 

про індивідуальний рівень знань, навичок та умінь тестованих забезпечують 

завдання середньої складності (50%). 
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Додаток З 

ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУВАННЯ ТА 

ІСТИННОГО БАЛУ 

Надійність різнорівневого тесту визначається із застосуванням методу 

надійності окремих завдань, а саме обчисленням коефіцієнта Кьюдера-

Річардсона (GFKuder, MWRichardson, 1937).  

Надійність знаходять за формулою Кьюдера-Річардсона: 

, 

де N – кількість завдань в тесті, 

x2 – дисперсія первинних оцінок результатів тестування, 

p – індекс складності завдань (частка випробуваних які впоралися із 

завданням, визначається як ймовірність правильної відповіді на і-те завдання 

усіма тестованими), 

q=1-p (частка випробуваних які не впоралися із завданням). 

Визначення індексу надійності 

Частка ,,істинної’’ дисперсії в результатах тесту і істинні результати, не 

залежать від випадкових помилок. Ця кореляція називається ІНДЕКСОМ 

НАДІЙНОСТІ, який дорівнює кореню коефіцієнта надійності. Квадрат 

індексу надійності можна інтерпретувати, як відсоток істинної дисперсії. 

Дисперсія помилки включає неоднорідність завдань тесту, тимчасові 

показники, зміна стану піддослідних, вплив тренування і інші фактори.  

 

На практиці коефіцієнт надійності дозволяє обчислити значення 

істинного балу за конкретною методикою. Оскільки всі типи надійності 

відображають ступінь узгодженості двох незалежно отриманих серій 

показників, то в якості їх міри виступає коефіцієнт кореляції. 

Якщо повторні результати виконання тесту тими ж випробуваними 

ідентичні першим, то методика як вимірювальний інструмент точна і 
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максимально надійна. При цьому дисперсія нового розподілу вища вихідної 

на величину дисперсії помилки вимірювання. Надійність у цьому випадку 

можна виразити формулою: 

, 

де  – надійність тесту;  

 – ,,істинна’’ дисперсія;  

 – емпірична дисперсія результатів виконання тесту. 

Визначення помилки вимірювання 

Величина помилки вимірювання обернено пропорційна показникам 

точності вимірювання. Відносну частку дисперсії помилки ( ) легко 

встановити виходячи з рівняння: 

 

Визначення істинного балу тестованих 

Для корекції емпіричного значення в практичних дослідженнях 

застосовується формула: 

 

де Хt – справжнє значення тестового бала;  

Хi – емпіричний бал випробуваного,  

Rn - коефіцієнт надійності;  

 – середнє значення оцінок по тесту. 
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Додаток І 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АНАЛІЗУ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

Клас                  

Тема уроку ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мета уроку _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                             

№ Питання Ні Частково Так 

1 Обладнання уроку, раціональна 

організація робочого місця вчителя й 

учнів. 

   

2 Оптимальність змісту інформації 

(глибина, логічність, дохідливість). 
   

3 Організація роботи над мовними 

явищами (звуко-буквений аналіз слів, 

вимова, вправляння у написанні, робота 

над словом і його значенням). 

   

4 Свідомість засвоєння правил граматики 

й правопису. 
   

5 Уміння учнів оперувати знаннями, 

логічно висловлювати думки в усній і 

письмовій формі. 

   

6 Раціональність використання завдань 

підручника. 
   

7 Сформованість в учнів навичок 

самостійної роботи, користування 

джерелами інформації. 

   

8 Проведення лексичної роботи 

(багатозначність слів, добір синонімів, 

антонімів, логічні вправи). 

   

9 Розвиток каліграфічних умінь учнів.    

10 Культура мовлення учнів.    

11 Дотримання єдиного орфографічного 

режиму. 
   

12 Активізація розумової діяльності учнів.    

13 Врахування принципів диференціації та 

індивідуалізації. 
   

14 Реалізація триєдиної мети уроку.    

15 Формування загально навчальних умінь і    
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навичок. 

16 Виховна спрямованість уроку.    

17 Характер і обсяг домашнього завдання, 

готовність учнів до його виконання. 
   

18 Відповідність рівня сформованості 

знань, умінь і навичок учнів 

програмовим вимогам. 

   

19 Відповідність структури уроку його типу 

та меті. 
   

20 Форми навчання, їх доречність.    

21 Раціональність розподілу й 

використання навчального часу. 
   

22 Педагогіка співробітництва, 

співдружності і співтворчості вчителя й 

учнів. 

   

23 Педагогічно виправданий контроль та 

облік знань, умінь і навичок. 

Об’єктивність оцінювання. 

   

Висновки:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Додаток К 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ  

,,ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І 

МОНІТОРИНГУ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ” 

№ 

з/п 

Тема засідання Основні питання Кількість 

годин 

1. Лінгвометодична 

компетентність у 

структурі професійної 

компетентності 

майбутнього вчителя 

української мови 

1. Компетентнісна парадигма 

національної освіти 

2. Зміст і сутність 

лінгвометодичної компетентності 

як системоутворювальної в 

професійній компетентності 

майбутнього вчителя української 

мови. 

3. Етапи формування 

лінгвометодичної компетентності 

студентів. 

2 

2. Методи формування 

лінгвометодичної 

компетентності 

майбутніх учителів 

української мови 

1. Традиційні методи 

навчання. 

2. Інноваційні методи 

навчання. 

3. Специфічні методи 

формування лінгвометодичної 

компетентності. 

2 

3. Лінгвометодичний 

моніторинг як складова 

процесу професійної 

підготовки майбутніх 

учителів української 

мови. 

1. Поняття педагогічного і 

лінгвометодичного моніторингу: 

принципи, функції, специфічні 

риси. 

2. Змістові напрями 

моніторингу лінгвометодичної 

компетентності. 

3. Форми і методи 

лінгвометодичного моніторингу 

2 

 

 


