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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Від початку ХХІ ст. в освітній системі 

України впевнено стверджуються тенденції гуманізації, глобалізації, 

інтернаціоналізації, фундаменталізації, екологізації, інтегративності, інноваційності, 

інформатизації, мультикультурності, компетентнісної парадигми розвитку та ін., 

унормовані в чинних освітянських нормативних документах, як-от: Закон України 

„Про вищу освіту”, „Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року”, „Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті”, 

„Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір”, „Концепція наукової, науково-технічної та 

інноваційної політики в системі вищої освіти України”, „Стратегія інноваційного 

розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів”, 

„Концептуальні засади та напрями розвитку вищої освіти в Україні”, „Концепція 

розвитку неперервної педагогічної освіти” та ін. 

При цьому однією з найвагоміших освітніх інновацій нашого часу, що 

спричинює докорінні зміни не лише в орієнтирах та методологічних підходах до 

організації навчального процесу, але й у змісті та методиці підготовки майбутніх 

педагогічних працівників, виступає інформатизація освітньої системи у 

взаємозв’язку всіх її складників. Від початку цього процесу, що позначився 

ухваленням „Концепції Національної програми інформатизації”, у освітній сфері 

відбулися значні зміни та зрушення, спричинені впливом інформаційно-

комунікаційних технологій. За цей час створено достатнє законодавче підґрунтя 

інформатизації в освіті, до якого зокрема належать такі нормативні акти: „Основні 

засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки”, „План 

заходів щодо створення та впровадження електронного навчального контенту”, 

„Положення про електронні освітні ресурси”, Державна програма „Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті і науці” та ін. 

Наразі українські вчені (В. Биков, І. Богданова, Л. Гаврілова, О. Гриценчук, 

Р. Гуревич, М. Жалдак, Ю. Жук, М. Кадемія, Л. Карташова, Т. Коваль, М. Козяр, 

В. Лапінський, В. Мадзігон, Є. Машбиць, Н. Морзе, Л. Петухова, О. Пінчук, 

Т. Поясок, В. Прошкін, В. Сергієнко, М. Солдатенко, С. Стрельніков, М. Смульсон, 

В. Співаковський, О. Спірін та ін.) мають вагомі доробки в цьому напрямі наукових 

пошуків, зокрема сформульовано теоретичні й практичні засади інформатизації 

вищої педагогічної освіти, створюються електронні й мультимедійні підручники та 

посібники для здобувачів ступенів вищої освіти, обґрунтовано необхідність нових 

підходів до формування фахових компетентностей учителів і розроблення 

технологій застосування електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі тощо.  

Разом із тим сучасні вітчизняні науковці в галузі вищої педагогічної освіти 

(І. Бурда, Н. Гавриш, В. Гриньова, М. Євтух, І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень, 

В. Луговий, О. Ляшенко, В. Мадзігон, С. Максименко, О. Набока, Н. Ничкало, 

С. Омельченко, Н. Побірченко, М. Роганова, С. Савченко, С. Сапожников, 

О. Семеног, М. Солдатенко, В. Стешенко, В. Стрельніков, О. Сухомлинська, 

С. Харченко та ін.) одностайно висловлюють думку, що в Україні досі недостатньо 

вирішуються завдання з масового формування професійної компетентності 
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майбутніх учителів з огляду на її інноваційні компоненти. У цьому зв’язку 

беззаперечною є потреба якомога ширшого впровадження електронних освітніх 

ресурсів у процес вишівського навчання системно для всіх різновидів навчальної 

діяльності здобувачів ступенів вищої освіти. 

Наукові дослідження щодо запровадження інноваційних технологій 

проводяться й у проблемному полі підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи: О. Бігич, І. Богданова, Г. Воскобойнікова, Т. Гуменникова, В. Желанова, 

Л. Коваль, А. Коломієць, О. Комар, О. Кучай, С. Мартиненко, Н. Олефіренко, 

І. Осадченко, Л. Петухова, Р. Пріма, С. Стрілець, Л. Хоружа, О. Ярошинська та ін. 

Науковці окреслили першочергові роль і значення застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній підготовці педагога початкової школи, 

визначили психолого-педагогічні підвалини цього процесу, дослідили методи та 

прийоми, що виявляють найбільшу ефективність під час їх застосування на різних 

видах занять у вищому навчальному закладі тощо. 

Однак ці дослідження стосуються переважно навчання майбутніх учителів 

початкової школи інформатики та інформаційних технологій, застосування ж їх 

теоретичних і практичних результатів з урахуванням специфіки методичних 

дисциплін, зокрема лінгвометодики, на сьогодні належить до малодосліджених 

питань науки. Проведений теоретичний аналіз свідчить, що дисертаційні 

дослідження такого плану поодинокі й стосуються здебільшого підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до викладання освітніх галузей 

„Природознавство”, „Суспільствознавство”, „Технології” (інформатика) і 

„Мистецтво”. Цілеспрямованих комплексних і ґрунтовних наукових розвідок щодо 

теорії й практики навчання майбутніх фахівців початкової освіти застосовувати 

електронні засоби під час викладання освітньої галузі „Мови і літератури” наразі 

обмаль, що зумовлює нагальну потребу в проведенні таких досліджень і 

запровадженні їх результатів у практику професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи. 

Поряд із цим електронна лінгвометодика як інноваційна галузь методичної 

науки, що досліджує теоретичні та практичні аспекти застосування електронних 

засобів у навчанні мови й лінгвометодики, від середини ХХ ст. активно розвивалася 

в іноземній науці (С. Бакс, К. Бітті, М. Бовтенко, М. Бухаркіна, М. Варшауер, 

П. Гальперін, О. Гарцов, Д. Істмент, Н. Краудер, Л. Ланда, М. Леві, М. Моїсєєва, 

М. Нежуріна, К. Піотровська, С. Прессі, Б. Скіннер, Н. Тализіна, І. Тихонов, 

Дж. Томпсон, Ф. Хуббард, Дж. Честер та ін.). Крім того, наприкінці ХХ ст. в Європі 

почали активно засновуватися інтернет-спільноти, що об’єднували учених та 

практиків у галузі електронної лінгвометодики, напр.: „Європейський консорціум 

комп’ютерного вивчення мови”, результати діяльності якого відображалися в 

журналі Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO) (1983 р.); 

„Європейська асоціація з питань комп’ютерного вивчення мови” – EuroCALL, 

(1993 р.), Centre for languages, linguistics and area studies (LLAS), результати 

діяльності якої наразі оприлюднює електронний журнал CALL та ін. 

В Україні та сусідніх країнах інтерес до електронної лінгвометодики виник 

наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (В. Бадер, О. Бігич, М. Бовтенко, О. Гарцов, 

І. Костікова, Л. Морська, К. Піотровська, О. Семеног, Л. Тимчук та ін.), проте 
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невелика кількість ґрунтовних досліджень у галузі вітчизняної електронної 

лінгвометодики (електронної лінгводидактики, комп’ютерної лінгводидактики 

та ін.) нині здебільшого стосуються використання електронних засобів навчання 

мови в підготовці майбутніх учителів-філологів з іноземної чи другої (спорідненої) 

мови (І. Костікова, А. Маслюк, Л. Морська, Ю. Шепетко, О. Шестопал та ін.). 

Відповідні доробки в галузі рідної мови мають частковий несистемний характер, а 

для вчителів початкової школи практично відсутні, що прямо вказує на необхідність 

проведення комплексного наукового дослідження щодо визначення теоретичних та 

практичних засад формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. 

Крім того, схарактеризовані недоліки теоретичного й практичного 

впровадження засобів електронної лінгвометодики в професійну підготовку 

майбутнього фахівця початкової освіти спричинюють виникнення об’єктивних 

суперечностей між: 

- реформуванням системи вищої освіти під впливом суттєвих суспільних 

інновацій, активним дослідженням електронних освітніх і наукових ресурсів для 

вищої педагогічної школи та відсутністю ґрунтовних наукових розвідок щодо теорії 

й практики навчання майбутніх учителів початкових класів застосовувати 

електронні засоби під час викладання освітньої галузі „Мови і літератури”, а також 

для професійного лінгвометодичного саморозвитку й самоосвіти;  

- активним становленням і високим рівнем розвитку іноземної електронної 

лінгвометодики та нерівномірним реагуванням на ці процеси в Україні, особливо в 

галузі застосування засобів електронної лінгвометодики в початковій та вищій 

педагогічній школі; 

- потребою в теоретико-практичній підготовці здобувачів ступенів вищої 

освіти бакалавра й магістра зі спеціальності „Початкова освіта” до використання 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності та відсутністю в 

навчальних програмах із лінгвометодичних дисциплін відповідних тем, 

недостатність навчального контенту з електронної лінгвометодики рідної мови; 

- появою значної кількості готових засобів електронної лінгвометодики для 

початкової школи на ринку педагогічних програмних засобів України та слабкою 

розробленістю її методичних засад, особливо в галузі викладання рідної мови в 

початковій школі, а також недостатнім володінням майбутніми фахівцями 

початкової освіти критеріями аналізу їх якості та відбору для застосування в роботі з 

молодшими школярами, знаннями й уміннями щодо самостійного проектування 

таких засобів; 

- необхідністю системного застосування засобів електронної лінгвометодики в 

освітньому процесі вищого навчального закладу та їх практичною відсутністю для 

вищої школи, а також недостатністю теоретико-методичних і проективних знань та 

умінь як викладачів лінгвометодики, так і майбутніх учителів початкової школи 

щодо самостійного продукування цих засобів.  

У зв’язку з важливістю вирішення окреслених суперечностей між 

практичними потребами в галузі початкової освіти й фахової підготовки педагогів 

відповідної спеціальності та недостатніми науковими, теоретико-методологічними й 

методичними засадами опанування в цьому процесі основ електронної 
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лінгвометодики було сформульовано проблему дослідження: за традиційних умов 

організації професійної освіти вчителів початкової школи теоретичне й практичне 

підґрунтя для їхньої підготовки до застосування засобів електронної 

лінгвометодики, яке виступає необхідним складником фахової діяльності сучасного 

вчителя початкової школи, є недостатнім, що спричиняє низький рівень відповідної 

готовності випускників педагогічного вишу. 

Необхідність вирішення означених суперечностей та проблеми дослідження, 

об’єктивна потреба й соціальна значущість якісної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності, важливість опанування ними теоретико-практичних засад 

електронної лінгвометодики як інноваційної галузі методичної науки обумовили 

вибір та актуальність теми дослідження – „Теорія і практика підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності”. 

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

темою проводилася в межах виконання плану науково-дослідної роботи кафедри 

теорії і практики початкової освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” як складова дослідження комплексної наукової теми „Професіоналізм 

педагога: теоретичні і методичні аспекти” (номер державної реєстрації  

0115U003313), а також у межах реалізації комплексної наукової програми 

„Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі” (номер державної 

реєстрації  0114U001251) науково-дослідної роботи кафедри педагогіки вищої 

школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Слов’янського державного 

педагогічного університету (протокол № 9 від 19.05.2011 р.) та погоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук у НАПН України (протокол № 30 від 31.01.2012 р.). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи у вищих педагогічних навчальних закладах. 

Предмет дослідження – система підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності. 

Мета дослідження полягає в розробленні, науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності системи підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність системи 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності прямо корелює з дотриманням 

в процесі їхньої фахової підготовки таких організаційно-педагогічних умов:  

- реалізація методологічних підходів запровадження в освітній процес вищого 

навчального закладу засобів електронної лінгвометодики;  

- дотримання провідних принципів використання засобів електронної 

лінгвометодики у виші; 
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- урахування особливостей лінгвометодичної підготовки, використання 

специфічних форм і методів навчання; 

- опора на структуру лінгвометодичної компетентності й лінгвометодичної 

культури майбутнього вчителя під час формування й вимірювання їхньої готовності 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності;  

- організоване засвоєння студентами класифікацій засобів електронної 

лінгвометодики для початкової школи й вищого навчального закладу та різновидів 

технічного забезпечення засобів електронної лінгвометодики, опанування прийомів 

роботи з ним; 

- послідовне впровадження в процес фахової підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи авторського е-лінгвометодичного контенту. 

Відповідно до сформульованої мети було окреслене коло завдань 

дослідження: 

1. Дослідити ґенезу професійної підготовки вчителя початкової школи в 

Україні, уточнити періодизацію її становлення з огляду на інновації та 

реформування системи вищої освіти ХХІ ст., визначити напрями розвитку 

професійної підготовки вчителя початкової школи на сучасному етапі та тематичні 

вектори вітчизняних досліджень цієї наукової проблеми.  

2. Вивчити ключові результати професійної підготовки вчителя початкової 

школи (професійна готовність, професійна компетентність, професійна культура) та 

визначити місце серед них лінгвометодичної готовності, лінгвометодичної 

компетентності, лінгвометодичної культури, дослідити структурні компоненти цих 

особистісних феноменів, сформулювати визначення поняття „готовність до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності” щодо 

вчителя початкової школи. 

3. Визначити історичні передумови виникнення, методологічні та психолого-

педагогічні засади використання електронної лінгвометодики як інноваційної галузі 

методики навчання української мови, сучасний стан її розвитку в Україні та світі, 

роль і значення для фахової підготовки вчителя початкової школи, сформулювати 

визначення понять „електронна лінгвометодика”, „електронна лінгводидактика”, 

„засоби електронної лінгвометодики”, дослідити класифікації засобів електронної 

лінгвометодики для початкової школи та для вищого навчального закладу. 

4. Надати визначення та теоретично обґрунтувати систему підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності, визначити організаційно-педагогічні 

умови її ефективності, структуру та взаємозв’язок компонентів у процесі 

впровадження, підготувати зміст та відповідний навчально-методичний супровід 

експериментальної системи. 

5. Розробити компонентно-рівневу матрицю вимірювання готовності 

майбутніх фахівців початкової освіти до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності, що поєднає компоненти цієї готовності; 

критерії вимірювання кожного із компонентів; показники, за якими 

здійснюватиметься діагностика; рівні розвитку готовності майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. 
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6. Дослідити сучасний стан та результати підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики у фаховій 

діяльності за традиційних умов професійної освіти, узагальнити наявні недоліки 

цього процесу, визначити етапи та методику реалізації експериментальної системи, 

організувати експериментальне навчання, перевірити ефективність системи та 

проаналізувати результати її впровадження. 

Концепція дослідження полягає в оновленні професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, обумовленому впливом освітніх інновацій 

ХХІ ст. та вимогами інформаційного суспільства до професіограми майбутнього 

фахівця початкової освіти. Вагоме значення й роль при цьому перебирають на себе 

засоби електронної лінгвометодики, посідаючи одне з провідних місць у 

навчальному процесі початкової школи та вишу. З огляду на це фахова освіта 

майбутнього вчителя початкової школи потребує змістових і методичних змін у 

одному з провідних компонентів – лінгвометодичній підготовці професіонала, що 

ґрунтуються на взаємодії методологічного, теоретичного й практичного концептів. 

Методологічний концепт визначає превалювання системного, 

компетентнісного, особистісно-діяльнісного, синергетичного, соціокультурного, 

ресурсного й технологічного підходів, їх взаємозв’язок і взаємодію в процесі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності. Фахова освіта педагогів 

початкової школи на основі використання засобів електронної лінгвометодики 

ґрунтується на дотриманні комунікативно-інтерактивного, когнітивно-адаптивного, 

модульно-комплексного, компетентнісно-середовищного, мотиваційно-

акмеологічного, неантагоністично-інтегрувального принципів і організаційно-

педагогічних умов цього процесу.  

Теоретичний концепт відображає взаємозв’язок основних ідей дослідження, 

зокрема: 

- упровадження системи підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності має 

здійснюватися в органічній єдності її концептуально-цільового, змістово-

процесуального та результативно-оцінного блоків; 

- основою формування й вимірювання готовності майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності є структура їхніх лінгвометодичної компетентності й 

лінгвометодичної культури, зокрема основні компоненти цих особистісних 

утворень: методичний та інформаційно-технологічний; 

- оновлення лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи ґрунтується на поєднанні традиційних та інноваційних особливостей цього 

процесу: багатогалузевість, гнучкість, полілінгвальна інтегрованість, практична 

орієнтованість, ігрова спрямованість, комунікативна зразковість, сензитивність, 

мультимедійність; 

- паралельна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти як до 

застосування, так і до самостійного проектування засобів електронної 

лінгвометодики в освітньому процесі шляхом організованого опанування 
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класифікацій засобів електронної лінгвометодики для початкової школи та вишу, а 

також технічного забезпечення цих засобів; 

- застосування специфічних методів лінгвометодичної підготовки, що 

враховують особливості роботи здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр” і 

„магістр” із засобами електронної лінгвометодики: інформаційного, 

комунікаційного, тренувального, продуктивного, контрольного; взаємозв’язок у 

застосуванні традиційних та інноваційних форм навчання у вищому навчальному 

закладі; 

- використання компонентно-рівневої матриці для діагностики рівня 

сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. 

Практичний концепт полягає в упровадженні авторського  

е-лінгвометодичного контенту, що сполучає традиційні та електронні навчальні 

засоби, у дотриманні етапів реалізації експериментальної системи, у спрямуванні 

всього процесу експериментального навчання на його кінцевий результат – 

сформовану готовність майбутніх учителів початкової школи до застосування 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. 

Методологічною основою дослідження стали філософські положення про 

діалектику зумовленості та цілісності явищ навколишнього світу, його пізнання, 

єдність мови й мислення, форми й змісту; філософські та психолого-педагогічні 

положення про особистість, її провідну роль у діяльності та розвитку суспільства, 

теорія наукового пізнання й засоби системно-структурного аналізу об’єктів, що 

визначають його стратегію; загальнонаукові підходи до формування особистості 

фахівця педагогічної галузі, фізіологічні засади мультимедійного сприймання 

інформації в процесі навчання молодшого школяра та студента вишу; дидактичні 

ідеї проблемного та експериментального підходів до навчання. Тактика дослідження 

ґрунтується на ключових методологічних підходах щодо застосування засобів 

електронної лінгвометодики в освітньому процесі: системний, компетентнісний, 

особисто-діяльнісний, синергетичний, соціокультурний, ресурсний, технологічний.  

Теоретичну основу дослідження становлять такі наукові теорії та процеси: 

теоретико-методологічні аспекти гуманізації та гуманітаризації вищої освіти, 

філософії формування нового покоління фахівців (В. Андрущенко, В. Биков, 

І. Зязюн, В. Кремень та ін.); процеси інформатизації освіти (В. Биков, М. Жалдак, 

Ю. Машбиць, Н. Морзе, Л. Петухова, В. Сергієнко, О. Співаковський, О. Спірін та 

ін.); стратегічні напрями оновлення вітчизняної системи вищої педагогічної освіти 

(В. Андрущенко, В. Бондар, В. Галузинський, Н. Дем’яненко, М. Євтух, П. Лузан, 

С. Омельченко, О. Падалка, В. Прошкін, С. Харченко та ін.); реалізація 

компетентнісного підходу в професійно-педагогічній освіті (Н. Бібік, О. Овчарук, 

С. Омельченко, О. Локшина, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторськой, Г. Цвєткова 

та ін.); традиційні тенденції у вітчизняній підготовці вчителя початкової школи 

(Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, О. Мельничайко, Н. Ничкало, О. Савченко, 

Л. Хомич, О. Хорошковська, І. Шапошнікова та ін.); інновації в підготовці фахівців 

для початкової школи ХХІ ст. (В. Желанова, Л. Коваль, А. Коломієць, 

С. Мартиненко, Н. Олефіренко, Л. Петухова, С. Стрілець, О. Ярошинська та ін.); 

теоретичні засади лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя 
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(М. Вашуленко, Г. Каптур, Н. Остапенко, О. Семеног, О. Копусь, Л. Морська та ін.); 

теоретико-методичні основи електронної лінгвометодики (К. Бітті, М. Бовтенко, 

М. Варшауер, О. Гарцов, Д. Істмент, І. Костікова, Н. Краудер, М. Леві, 

К. Піотровська, Дж. Томпсон, Ф. Хуббард, Дж. Честер та ін.). 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й виконання завдань 

на різних етапах наукового пошуку було використано комплекс методів 

дослідження:  

- теоретичні: системний аналіз історичної, філософської, психолого-

педагогічної, лінгвістичної, лінгвометодичної наукової літератури з проблеми 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи й використання 

засобів електронної лінгвометодики, навчально-методичної та інструктивно-

нормативної документації для визначення понятійно-категоріального апарату; 

ретроспективний та еволюційний аналіз засобів електронної лінгвометодики; 

моделювання для створення моделі системи формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності;  

- емпіричні: структуроване спостереження за освітнім процесом у початковій 

школі та на факультетах підготовки вчителів початкової школи; бесіди зі 

студентами, викладачами лінгвометодичних дисциплін, учителями початкових 

класів загальноосвітніх шкіл; опитування, анкетування здобувачів ступенів вищої 

освіти „бакалавр” і „магістр” зі спеціальності „Початкова освіта”; педагогічний 

експеримент; 

- методи математичної статистики: статистичні методи аналізу здобутих 

даних, реалізовані з використанням програмних засобів MS Excel та модуля 

„Статистика” навчального середовища MOODLE; ранжування; кількісне й 

атрибутивне групування результатів; кореляційний аналіз, кореляція результатів із 

зовнішнім критерієм (показники надійності Спірмана-Брауна, Рюлона, Кюдера-

Річардсона), визначення точково-бісеріальних коефіцієнтів кореляції для 

встановлення зв’язків між запитаннями тесту та його результатом; установлення 

ступеня відповідності між фактичним і теоретичним розподілами (критерій 

Пірсона); експертне оцінювання; аналіз індексу дискримінації (показник дельта 

Фергюсона); визначення нормальності розподілу результатів тестування (критерії 

асиметрії та ексцесу, критерій Шапіро-Вілка); визначення надійності результатів 

тестування (коефіцієнти надійності та альфа Кронбаха). 

Експериментальною базою дослідження виступили такі вищі навчальні 

заклади: Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Державний заклад „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка, Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради.  

У експериментальній роботі загалом взяли участь: 62 учителя початкових 

класів загальноосвітніх навчальних закладів; 18 викладачів лінгвометодичних 
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дисциплін вишів; 1130 здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр” та „магістр” зі 

спеціальності „Початкова освіта”. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягають 

у тому, що:  

- уперше: розроблено й теоретично обґрунтовано систему підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності як цілісний комплекс науково-

методичного забезпечення, апробовано й експериментально перевірено її 

ефективність; визначено організаційно-педагогічні умови впровадження 

експериментальної системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності; 

сформульовано й обґрунтовано визначення та структуру понять „лінгвометодична 

компетентність”, „лінгвометодична культура”, „лінгвометодична готовність”, 

„готовність до застосування засобів електронної лінгвометодики” стосовно вчителя 

початкової школи та понять „електронна лінгвометодика”, „електронна 

лінгводидактика”, „засоби електронної лінгвометодики”; розроблено класифікації 

засобів електронної лінгвометодики для початкової школи та для вишу; сформовано 

теоретичні підвалини впровадження в практику професійної освіти авторського  

е-лінгвометодичного контенту; класифіковано методи навчання майбутніх учителів 

початкової школи на основі застосування засобів електронної лінгвометодики; 

визначено критерії оцінювання якості електронної лінгвометодичної продукції для 

початкової школи; розроблено компонентно-рівневу матрицю вимірювання 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності; 

- уточнено: періодизацію ґенези фахової підготовки вчителя початкової 

школи в Україні, провідні тенденції її інноваційного етапу; предметно-ієрархічну 

структуру поняття „професійна компетентність вчителя початкової школи”; 

структуру системи лінгвометодичної освіти майбутнього педагога в Україні; 

тематичні вектори наукових досліджень щодо професійної підготовки вчителя 

початкової школи в Україні на сучасному етапі її розвитку; психолого-педагогічні 

засади впровадження засобів електронної лінгвометодики в практику фахової 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи; класифікацію технічного 

забезпечення засобів електронної лінгвометодики для вчителя початкової школи; 

особливості лінгвометодичної підготовки фахівця початкової освіти в сучасних 

умовах; компоненти його готовності до застосування засобів електронної 

лінгвометодики, показники їх вимірювання та рівні сформованості; 

- подальшого розвитку набули: методологічні підходи до фахової освіти 

вчителя початкової школи з урахуванням специфіки застосування в ній засобів 

електронної лінгвометодики; специфічні принципи лінгвометодичної освіти у 

вищому навчальному закладі; форми навчання у виші на основі використання 

засобів електронної лінгвометодики; принципи електронного лінгвометодичного 

тестування молодших школярів. 

Практичне значення дослідження визначається розробленням і 

впровадженням у практику роботи вищих педагогічних навчальних закладів 

системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 
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електронної лінгвометодики в професійній діяльності. Підготовлено складники  

е-лінгвометодичного контенту, які увійшли до методичного забезпечення означеної 

системи: посібник „Засоби електронної лінгвометодики”, дистанційний курс 

„Методика навчання української мови в початковій школі”, електронний навчально-

методичний комплекс (ЕНМК) із дисципліни „Методика навчання української мови 

в початковій школі” для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра; підручник 

„Електронна лінгвометодика у ВНЗ”, дистанційні курси „Методика навчання у ВНЗ 

методики мови початкової школи”, „Електронна лінгвометодика у ВНЗ”, ЕНМК 

„Електронна лінгвометодика” для здобувачів ступеня вищої освіти магістра. 

Основні положення, результати й висновки проведеного дослідження можуть 

бути використані викладачами лінгвометодики в педагогічних вишах, учителями-

практиками, науковцями для подальшого обґрунтування теоретичних і методичних 

засад застосування засобів електронної лінгвометодики в процесі фахової 

підготовки вчителів початкової школи, для створення нових засобів електронної 

лінгвометодики для початкової й вищої школи та впровадження їх у практику 

професійного розвитку майбутніх фахівців початкової освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес таких навчальних 

закладів: Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 

педагогічний університет” (довідка № 68-16-1063 від 30.12.2016 р.), Державний 

заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (довідка 

№ 1/805 від 16.09.2016 р.), Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка (довідка № 1843 від 09.12.2016 р.), Комунальний заклад „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка № 01-12/660 

від 01.11.2016 р.), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

(довідка № 07-10/2082 від 29.11.2016 р.), Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка (довідка № 5607/01-55/33 від 11.11.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача в статті [6] полягає в теоретичному 

обґрунтуванні класифікації лекційних презентацій у ВНЗ; у статтях [9; 17] – у 

теоретичних узагальненнях та презентації власного досвіду щодо застосування 

засобів електронної лінгвометодики у виші; у навчально-методичних виданнях [46; 

50 – 53] – у розробленні та впорядкуванні матеріалу з лінгвометодики; у 

колективній монографії [2] – у одноосібному написанні розділу „Соціокультурні 

виміри лінгводидактичної компетентності сучасного вчителя початкової школи”.  

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні теоретичні, 

методологічні та практичні результати проведеного дослідження, а також 

концептуальні положення й загальні висновки були представлені у вигляді 

доповідей на різного рівня конференціях, форумах, симпозіумах, семінарах, зокрема 

на таких:  

Інтернаціональних: „Training of Future Primary School Teachers for Application 

of ICT at Language Lessons” (Херсон, Україна, 2012); „Ukrainian electronic 

linguodidactic preconditions and modern development” (Штудгардт, Німеччина, 2013); 

„Технические средства электронной лингвометодики в подготовке учителей 

начальной школы” (Женева, Швейцарія, 2014); „Linguodidactic training of an 

elementary school teacher in the information society conditions” (Вена, Австрія, 2015);  
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Міжнародних: „Часткові проблеми формування єдиного освітнього 

середовища в сучасних умовах” (Ялта, 2009); „Компоненти лінгводидактичної 

компетенції майбутнього вчителя початкових класів” (Ялта, 2010); „Застосування 

тестових технологій як засобу підвищення якості фахової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів” (Форос, 2011); „Критерії оцінювання лінгводидактичної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів” (Київ, 2012); 

„Информационно-коммуникационный конструкт как необходимая составляющая 

лингводидактической компетенции современного учителя” (Таганрог, 2012); 

„Структура лингводидактической культуры учителя начальных классов” (Курск, 

2013); „Лінгводидактична підготовка вчителя початкових класів у руслі 

соціокультурних тенденцій сучасності” (Суми, 2014); „Электронная лингвометодика 

в формировании у современного учителя начальных классов лингводидактической 

компетентности” (Минск, 2014); „Вимоги до електронних підручників з української 

мови для початкової школи” (Київ, 2015); „Информационно-ресурсные средства 

электронной лингвометодики в работе учителя начальной школы” (Москва, 2015).  

Матеріали дисертаційної роботи додатково доповідалися  й обговорювалися 

на засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти, кафедри педагогіки 

вищої школи, науково-методичних семінарах факультету підготовки вчителів 

початкових класів, а також на засіданнях ученої ради  ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” (2009 – 2017 рр.). 

Кандидатську дисертацію з теми „Формування в молодших школярів 

початкових умінь і навичок складати твори-міркування” було захищено в 1999 р. за 

спеціальністю 13.00.02 – Теорія і методика навчання (українська мова)  на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Її матеріали в тексті докторської 

дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні положення дисертаційної праці відображено в 

53 наукових і навчально-методичних публікаціях автора (44 – одноосібні), із яких: 

2 монографії (1 – одноосібна); 1 підручник; 1 навчально-методичний посібник; 

21 стаття у фахових виданнях, із них 6 – у фахових електронних виданнях та 

6 статей у виданнях, що індексуються в світових наукометричних базах (1 – Web of 

Science, 5 – Index Copernicus); 7 статей у зарубіжних наукових збірниках і 

матеріалах конференцій; 6 – у вітчизняних збірниках матеріалів конференцій; 

9 методичних рекомендацій; 5 статей у інших наукових виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

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

джерел (569 найменувань, 43 з них – іноземною мовою), 10 додатків на 93 сторінках, 

Загальний обсяг дисертації – 572 сторінок, основний текст викладено на 

409 сторінках рукопису. Робота містить 13 таблиць та 72 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність, значущість і стан розроблення обраної 

теми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, гіпотезу дослідження; розкрито 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення, концепцію дослідження; 

обґрунтовано вірогідність результатів дослідження, подано форми апробації та 

публікації результатів дослідження, інформацію про структуру й обсяг дисертації. 
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У першому розділі – „Теоретичне підґрунтя професійної підготовки 

вчителя початкової школи в сучасних умовах” – досліджено ґенезу професійної 

підготовки педагога початкової школи в Україні, уточнено періодизацію цього 

процесу, подано загальну характеристику сучасного інноваційного етапу її розвитку, 

вивчено особливості фахової підготовки вчителя початкової школи в умовах 

реформування вищої освіти й запровадження освітніх інновацій та докладно 

розглянуто ключові результати професійної вишівської підготовки сучасного 

фахівця початкової освіти, серед яких провідними є професійна готовність, 

професійна компетентність та професійна культура майбутнього вчителя.  

Виявлено, що підготовка фахівців початкової освіти у вищих навчальних 

закладах України має багатовікову історію, корені якої сягають діяльності братських 

шкіл у ХVІІ ст., а розвиток протікає в річищі загального становлення вітчизняної 

вищої педагогічної освіти – процесу, різнобічно дослідженого в сучасній науці 

(А. Алексюк, Л. Артемова, М. Барна, Я. Болюбаш, В. Бондар, О. Венгловська, 

С. Вітвицька, О. Дубасенюк, В. Кремень, М. Левківський, В. Луговий, П. Лузан, 

В. Майборода, С. Омельченко, Е. Панасенко, С. Сапожников, М. Степко, 

В. Шинкарук та ін.).  

Низку вітчизняних педагогічних досліджень присвячено окремим історичним 

аспектам та періодам формування національної системи підготовки вчителів 

початкової школи: К. Авраменко, Н. Андрійчук, С. Власенко, Т. Довженко, 

І. Кравченко, Н. Матвєєва, В. Примакова, В. Пугач, Ю. Соловйов, 

М. Скоробогатова, Т. Сорочинська та ін. Розробляючи періодизацію розвитку 

системи фахової підготовки вчителів початкової школи в Україні та світі, вітчизняні 

науковці (Л. Коваль, З. Онишків, Л. Хомич та ін.), по-різному підходили до 

вирішення проблеми, беручи за основу як загальносвітовий масштаб, так і лише 

період від заснування вищих навчальних закладів в Україні.  

У ході дослідження з’ясовано, що в розвитку професійної підготовки вчителів 

початкової школи в Україні доцільно розглядати 5 основних етапів: пропедевтичний 

– етап зародження системи професійної підготовки вчителя вітчизняної початкової 

школи (1620 р. – перша половина ХІХ ст.); початковий – етап становлення 

теоретико-методичних засад професійної підготовки вчителя початкової школи 

(друга половина ХІХ ст. – 1927 р.); базовий – етап заснування факультетів 

підготовки вчителів початкових класів у педагогічних технікумах та вищих 

навчальних закладах (1928 – 1970 рр.); модернізаційний – етап удосконалення та 

націоналізації системи професійної підготовки вчителів початкової школи (1970 – 

1991 рр.); інноваційний – етап націоналізації системи професійної підготовки 

вчителів початкової школи та активного запровадження освітніх інновацій (1991 р. – 

донині).  

Теоретичне підґрунтя сучасного етапу розвитку професійної підготовки 

вчителя початкової школи в Україні становлять багаті традиції вітчизняної школи 

(Т. Байбара, Н. Бібік, О. Біда, М. Богданович, В. Бондар, М. Вашуленко, І. Ґудзик, 

П. Гусак, Н. Кузьміна, Н. Листопад, Е. Ляска, О. Мельничайко, Н. Ничкало, 

Г. Олійник, О. Савченко, Н. Скрипченко, Г. Тарасенко, Л. Хомич, О. Хорошковська, 

І. Шапошнікова та ін.); тенденції компетентнісного підходу, гуманізації, 

екологізації, інтегративності, інноваційності, аксіологічності та ін.; необхідність 
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перегляду вітчизняної системи фахової підготовки вчителів у руслі євроінтеграції, 

поширення інноваційних педагогічних технологій, де на перший план виходять 

інформаційно-комунікаційні технології, що об’єднують мультимедійні, дистанційні, 

мережеві, хмарні, мобільні, технології е-навчання тощо та проблема розроблення 

теоретико-методичних засад їх застосування під час опанування майбутніми 

вчителями дисциплін професійного циклу, серед яких чільне місце посідають фахові 

методики, зокрема лінгвометодика. 

Аналіз педагогічних досліджень у галузі підготовки вчителів початкової 

школи сучасного етапу дозволив виокремити шість основних тематичних векторів 

наукового пошуку: загальнопедагогічний, методичний, професійно-особистісний, 

психологічний, історичний, іноземний. Перші три напрями виступають провідними 

у вивченні та визначенні шляхів і способів реформування й оновлення системи 

фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Разом із тим вивчення 

робіт методичного й професійно-особистісного напрямів засвідчили відсутність як 

цілеспрямованих комплексних досліджень щодо теорії й практики навчання 

майбутніх учителів початкових класів застосовувати електронні засоби навчання під 

час викладання освітньої галузі початкової  „Мови і літератури”, так і щодо 

формування лінгвометодичної компетентності, культури й готовності самого 

вчителя, яку не представлено у вигляді системних досліджень у науковій літературі.  

Ключовими результатами професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи у вищому навчальному закладі сучасні науковці (О. Будник, 

І. Бужина, В. Желанова, Л. Коваль, А. Коломієць, О. Комар, С. Мартиненко, 

О. Митник, Н. Олефіренко, З. Онишків, І. Осадченко, Л. Петухова, Р. Пріма, 

О. Сорока, С. Стрілець, О. Хижна, Л. Хоружа, О. Ярошинська та ін.) здебільшого 

визначають професійну готовність, професійну компетентність та професійну 

культуру. Професійна компетентність учителя початкової школи виступає 

стрижневим результатом фахової підготовки і її ієрархічна предметна структура 

включає предметні (соціально-культурна, фундаментальна, професійно-практична) 

та надпредметні компетентності (інформаційно-комунікаційна, комунікативна, 

діагностична, акмеологічно-рефлексивна).  

Розроблення цієї структури та наукові доробки учених у галузі 

лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя (О. Бігич, Г. Каптур, О. Копусь, 

І. Лобирєва, Н. Остапенко, О. Семеног та ін.) дозволили визначити місце й роль 

лінгвометодичної компетентності, а відтак і лінгвометодичної готовності та 

лінгвометодичної культури як предметних складників ключових професійних 

особистісних утворень майбутнього вчителя початкової школи.  

У другому розділі – „Теоретико-методологічні основи професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи засобами електронної 

лінгвометодики” – досліджено історичні передумови виникнення та методологічні 

засади використання електронної лінгвометодики як інноваційної галузі методичної 

науки, визначено психолого-педагогічні й технічні основи підготовки майбутнього 

фахівця початкової освіти до використання засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності та досліджено принципи класифікації засобів електронної 

лінгвометодики для початкової школи та вищого навчального закладу. 
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Так, з’ясовано, що історичні передумови виникнення української електронної 

лінгвометодики як окремої галузі лінгвометодичної науки вміщують, по-перше, 

наслідування загальносвітових тенденцій (К. Бітті, М. Бовтенко, М. Варшауер, 

О. Гарцов, Д. Істмент, Н. Краудер, М. Леві, К. Піотровська, С. Прессі, Б. Скіннер, 

Дж. Томпсон, Ф. Хуббард, Дж. Честер та ін.); по-друге, творче застосування та 

розвиток їх основних ідей з урахуванням сучасних реалій української освітньої 

системи (В. Бадер, О. Бігич, Л. Біденко, Г. Дідук-Ступ’як, І. Костікова, Л. Морська, 

О. Семеног та ін.), що позначає, зокрема, переосмислення традиційних методичних 

підходів до навчання майбутніх учителів початкової школи мови й методики її 

викладання. 

Дослідження методологічних засад підготовки вчителя початкової школи до 

використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності 

дозволило визначити, що системний, компетентнісний, особисто-діяльнісний, 

синергетичний, соціокультурний, ресурсний та технологічний підходи більше за 

інші відображають специфіку запровадження в освітній процес вищого навчального 

закладу електронної лінгвометодики як інноваційної галузі методики навчання 

мови, оскільки об’єднують і необхідний перегляд змісту навчальних програм, і 

застосування відповідних апаратних та програмних засобів навчання, і 

використання при цьому спеціальних методів і прийомів навчання. 

Вивчення психолого-педагогічних засад застосування електронних засобів 

навчання у виші (В. Биков, І. Богданова, Р. Гуревич, В. Гусева, О. Єпишева, 

М. Кадемія, Т. Коваль, М. Козяр, В. Монахов, Н. Олефіренко, Л. Петухова, 

О. Пінчук, М. Продайко, В. Прошкін, С. Сисоєва, О. Спірін, Л. Сущенко, Г. Ткачук, 

Д. Трушніков, Дж. Харріс, Г. Цвєткова, М. Шишкіна та ін.), зокрема й щодо засобів 

електронної лінгвометодики (М. Бовтенко, О. Гарцов, О. Гончарова, Т. Коваль, 

І. Костікова, Л. Морська, Є. Полат та ін.), дозволило з’ясувати, що їх знання та 

врахування вчителем початкової школи й викладачем лінгвометодики виступає 

необхідним складником готовності до застосування цих засобів та вимагає: 

урахування особливостей реалізації загальнодидактичних принципів навчання мови 

та лінгвометодики в початковій школі й виші; специфічних лінгвометодичних 

принципів навчання мови й методики її викладання; психологічних теорій, на яких 

ґрунтується е-навчання; психотипів користувачів засобів електронної 

лінгвометодики і шляхів формування й удосконалення їхньої комунікативної 

компетентності. 

Поняття електронних засобів навчання, їх класифікації та методичних аспектів 

застосування в навчально-виховному процесі розглядали у своїх працях вітчизняні 

та іноземні учені, як-от: Дж. Баргер, В. Биков, М. Бовтенко, І. Богданова, О. Гарцов, 

Р. Гуревич, М. Жалдак, І. Костікова, В. Лапінський, М. Леві, В. Мадзігон, Н. Морзе, 

Л. Морська, І. Роберт, Н. Олефіренко, Є. Полат, Л. Раїцька, О. Спірін, Г. Ткачук, 

Дж. Харріс, М. Шишкіна та ін. Дослідники по-різному підходили до класифікації 

електронних освітніх ресурсів для початкової школи та вишу, описуючи конкретні 

різновиди електронних засобів, проте в усіх класифікаціях застосовувалося тотожне 

підґрунтя: мета застосування (призначення). Із деякими відмінностями вчені 

переважно виокремлюють навчальні (демонстраційні, тренувально-практичні), 

довідкові та контрольні засоби. У певних класифікаціях виділено також мережеві 
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або комунікаційні засоби. Серед засобів електронної лінгвометодики для початкової 

школи на загальноукраїнському рівні наразі наявні якісні зразки електронних 

підручників, посібників, тренажерів, ігор, проте практично відсутні електронні 

словники і довідники, окремі видання електронних тестів. Для вищої школи засобів 

електронної лінгвометодики обмаль, причому наявні вони лише з лінгвістики. 

У третьому розділі дисертації – „Науково-теоретичне обґрунтування 

системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності” – було 

теоретично обґрунтовано систему підготовки майбутніх вчителів початкових класів 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, 

схарактеризовано організаційно-педагогічні умови реалізації її структурних блоків 

та розроблено компонентно-рівневу матрицю готовності майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. 

У результаті наукових пошуків систему підготовки вчителів початкової 

школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності було визначено як відкриту цілісну ієрархічну сукупність та взаємодію 

організаційно-педагогічних умов реалізації концептуальних і методологічних засад 

цього процесу, його навчально-методичного та технічного забезпечення, 

професійно-особистісних утворень майбутнього вчителя початкової школи, 

теоретичного обґрунтування засобів електронної лінгвометодики та етапів її 

опанування здобувачами ступенів вищої освіти „бакалавр” і „магістр” (рис. 1).  

Функціонування системи відбувалося на основі послідовного виконання 

організаційно-педагогічних умов забезпечення її ефективності:  

1. Реалізація методологічних підходів до запровадження в освітній процес 

вищого навчального закладу засобів електронної лінгвометодики: системного, 

компетентнісного, особисто-діяльнісного, синергетичного, соціокультурного, 

ресурсного, технологічного. Системний підхід виступив стрижневим під час 

побудови експериментальної системи, втілюючи в ній провідні властивості 

складних систем: цілісності (система становила сукупність взаємозалежних 

елементів); централізації (зміни в одному з елементів впливали на ефективність усієї 

системи); ієрархії (елементи системи водночас виступали самостійними системами 

нижчого порядку);  сумативності (наявність інтеграційних властивостей, 

притаманних системі в цілому і не властивих жодному елементу) та ін. 

Компетентнісний підхід пронизував увесь процес лінгвометодичної підготовки 

здобувачів ступенів вищої освіти зі спеціальності  „Початкова освіта” і найбільше 

виявлявся в його результатах: загальній професійній компетентності вчителя 

початкової школи та одному з її провідних складників – лінгвометодичній 

компетентності.  

Урахування положень основних течій особистісно-діяльнісного підходу – 

педагогічного прагматизму, педагогічної герменевтики та педагогічної  

акмеології – спрямовували на дослідження особистісних якостей здобувачів, їхній 

розвиток через практичну фахову діяльність та ін.  
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Рис. 1. Модель системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності 
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Синергетична парадигма організації освітнього процесу у ВНЗ вимагала 

поєднання в ефективній взаємодії різних його систем, зокрема таких розвивально-

виховних середовищ аудиторного лінгвометодичного заняття, що становили окремі 

підсистеми в його межах: лінгвістична (лінгвометодична), методична, 

комунікативна (мовленнєвий, інтерактивний, емпатійний складники); інформаційно-

комунікаційна; акмеологічна. Соціокультурний підхід полягав у відпрацюванні в 

майбутнього вчителя лінгвометодичної культури, яка забезпечувала в подальшому, 

по-перше, його власну професійну адаптацію, конкурентоспроможність, фахову 

самореалізацію, по-друге, – сприяла практичному втіленню соціокультурної 

змістової лінії навчання мови й мовлення тощо. 

Ресурсний підхід у процесі впровадження експериментальної системи 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності відображався в таких 

чинниках: внесення змін у навчальний та робочий плани навчальної дисципліни  

„Методика навчання української мови” для ступеня вищої освіти  „бакалавр”; 

розроблення та експериментальна перевірка ефективності навчально-методичного 

супроводу експериментальної системи; уведення до навчального плану підготовки 

здобувачів ступеня вищої освіти  „магістр” навчальної дисципліни  „Електронна 

лінгвометодика у ВНЗ”, розроблення навчально-методичного комплексу й ЕНМК 

цієї дисципліни та ін.  

Технологічний підхід до підготовки майбутніх учителів початкової школи 

щодо застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності 

реалізувався через планомірне опанування ними відомостей про електронну 

лінгвометодику як галузь методичної науки; засвоєння системи засобів електронної 

лінгвометодики й організаційних аспектів роботи з ними молодших школярів і 

студентів, самостійне розроблення цих засобів, їх редагування й удосконалення та 

ін. 

2. Друга організаційно-педагогічна умова ефективності експериментальної 

системи – дотримання провідних принципів використання засобів електронної 

лінгвометодики у вищому навчальному закладі – полягала  в поєднанні методичного 

та технологічного аспектів застосування цих засобів у процесі фахової підготовки 

вчителя початкової школи:  

- комунікативно-інтерактивний принцип передбачав обов’язковий 

мовленнєвий розвиток користувача під час взаємодії з електронним навчальним 

засобом, який міг реалізуватися лише через інтерактивний рівень організації такої 

співпраці; 

- когнітивно-адаптивний принцип стосувався формування змісту електронних 

лінгвометодичних навчальних засобів та його викладу під час їх самостійного 

проектування студентами;  

- модульно-комплексний принцип ґрунтувався на теорії поетапного 

формування розумових дій і вимагав від засобу електронної лінгвометодики 

модульної (блочної) структуризації матеріалу навчальної дисципліни чи його 

частини, а також ущільнення за допомогою гіпертекстових та гіпермедіа-технологій, 

створення  „дружнього” інтерфейсу, що має заохочувати користувача активніше 

опановувати матеріал та ін.; 
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- компетентнісно-середовищний принцип указував на необхідність 

орієнтування всього навчального процесу на результат: набуття молодшим 

школярем мовної та мовленнєвої, а студентом – лінгвометодичної компетентності;  

- мотиваційно-акмеологічний принцип передбачав застосування в продуктах 

електронної лінгвометодики засобів посилення мотивації учнів за допомогою змісту 

та форм подання навчальної інформації, формування й зміцнення позитивних 

ціннісних орієнтацій щодо опанування рідної мови й методики її навчання, 

стимулювання акмеологічних прагнень особистості тощо;  

- неантагоністично-інтегрувальний принцип регламентував необхідність 

органічного поєднання та інтеграції традиційних форм і методів навчання мови й 

методики її викладання з формами й методами, притаманними електронній 

лінгвометодиці.  

3. Третя організаційно-педагогічна умова полягала в тому, що підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності має ґрунтуватися на урахуванні 

особливостей їхньої лінгвометодичної підготовки та використанні специфічних 

форм і методів навчання на основі використання засобів електронної 

лінгвометодики. Визначальними особливостями лінгвометодичної освіти 

майбутнього вчителя початкової школи з рідної мови, що вирізняють цей напрям 

професійної лінгводидактичної освіти з-поміж інших і на які ми орієнтувалися в 

процесі побудови експериментальної системи навчання, стали такі:  

- багатогалузевість – одночасне навчання лінгвістичних, лінгводидактичних, 

математичних, природознавчих, інформатичних, технологічних, мистецтвознавчих 

та інших дисциплін, що спирається на специфіку фахової діяльності вчителя 

початкових класів і впливає на добір змісту та кількість навчальних годин дисциплін 

фахової підготовки; 

- гнучкість – необхідність знання й урахування швидкого вікового 

психологічного розвитку пізнавальної й мовленнєвої сфер молодших школярів, що 

накладає значний відбиток і на методику викладання мови й мовлення в різних 

класах (з 1-го по 4-й);  

- полілінгвальна інтегрованість – взаємопов’язане подання матеріалу із 

сучасної української мови й літератури, другої (спорідненої) мови й літератури, 

іноземної мови та методик їх викладання з урахуванням загальних підходів до 

навчання предметів галузі  „Мови і літератури” в початковій школі, необхідність 

інтеграції змісту навчання цих фахових дисциплін; паралельне засвоєння 

особливостей методики навчання рідної та другої (спорідненої) мови в основному 

навчальному лінгвометодичному курсі з урахуванням специфічних 

психолінгвістичних процесів (аперцепції, інтерференції, транспозиції) та методики 

їх використання чи запобігання на всіх уроках мови й мовлення; 

- практична орієнтованість – потреба в додаткових лінгводидактичних 

навчальних курсах (напр.:  „Каліграфія”,  „Виразне читання”,  „Культура і техніка 

усного мовлення”,  „Практикум з усного і писемного іноземного мовлення” та ін.) 

задля відпрацювання практичних навичок, необхідних вчителю початкових класів 

під час навчання молодших школярів мови й мовлення;  
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- ігрова спрямованість – актуальність відпрацювання ігрової лінгвометодичної 

культури майбутнього вчителя початкової школи з огляду на посилене прагнення 

молодших школярів до ігрової діяльності та потребу її організації на уроках мови й 

мовлення; 

- комунікативна зразковість – необхідність відпрацювання специфічного 

стилю професійно-педагогічної комунікації, що на уроках мови й мовлення в 

учителя початкових класів має особливо набувати рис зразковості та шаблонності як 

відповідно до норм української мови, так і до вікових особливостей молодших 

школярів;  

- сензитивність – урахування в процесі лінгвістичної та лінгводидактичної 

підготовки майбутнього вчителя переваги почуттєвого сприймання навколишнього 

світу дітьми молодшого шкільного віку над раціональним, їхньої емоційної 

сензитивності та пластичності; 

- мультимедійність – постійний наочний супровід та конкретизація 

теоретичних мовних положень, що найкраще реалізується через поєднання різних 

видів сприймання. 

Вивчення класифікацій методів електронного навчання й електронної 

лінгвометодики, пристосування їх до потреб викладання методики навчання мови 

початкової школи у виші та підготовки до цієї діяльності майбутніх фахівців 

початкової освіти уможливили виокремлення методів навчання у вищій школі на 

основі застосування засобів електронної лінгвометодики, класифікованих за метою 

застосування: інформаційний, тренувальний, контрольний, продуктивний, 

комунікаційний.  

Інформаційний метод охоплював всі способи взаємодії здобувача ступеня 

вищої освіти з електронним освітнім ресурсом, що полягали в отриманні навчальної 

чи наукової інформації: сприймання лекційної мультимедійної презентації чи 

відеолекції, опанування теоретичної частини електронного підручника (посібника), 

вивчення складників ЕНМК, робота в інституційному репозитарії, опрацювання 

хмарних ресурсів, лінгвометодичних сайтів, теоретичних мінімумів дистанційних 

курсів, участь у вебінарах, веб-конференціях, навчання у віртуальних університетах 

та ін. Тренувальний метод полягав у відпрацюванні методичного й інформаційно-

технологічного компонентів лінгвометодичної компетентності під час роботи із 

засобом електронної лінгвометодики: виконання практичних лінгвометодичних 

завдань на веб-сайтах, у межах дистанційних курсів, у практичних частинах 

електронних підручників і посібників; проходження веб-тренінгів, майстер-класів; 

розроблення навчального гіпертексту та ін.  

Контрольний – метод, спрямований на діагностику лінгвометодичної 

компетентності здобувачів і реалізовуваний через виконання контрольних завдань у 

дистанційних курсах, на лінгвометодичних веб-сайтах, тестування, здавання 

онлайн-іспитів тощо. Продуктивний метод передбачав створення лінгвометодичних 

продуктів самими здобувачами ступенів вищої освіти бакалавра й магістра: засобів 

електронної лінгвометодики для початкової та вищої школи (мультимедійні 

презентації, електронні підручники і посібники, тренажери, інтерактивні дидактичні 

матеріали, інфографіка, скрайбінг  і т.д.), укладання ВікіВікі, веб-енциклопедій із 

лінгвометодики, лінгвометодичного портфоліо, проведення наукових пошуків і 
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написання статей, рефератів, курсових робіт та ін. До різновидів застосування 

продуктивного методу також належали виконання проектів та веб-квестінг.  

Комунікаційний – метод, метою якого виступав оперативний обмін 

лінгвометодичною інформацією на основі використання електронних засобів 

зв’язку, підвищення рівня лінгвометодичної компетентності здобувачів ступенів 

вищої освіти та викладачів лінгвометодики шляхом віртуального навчального 

спілкування офіційного чи неформального характеру на веб-сайтах, веб-форумах, 

чатах, у особистих блогах, за допомогою електронної пошти, соціальних сервісів та 

ін. 

Застосування всіх методів ґрунтувалося на поєднанні традиційних та 

інноваційних організаційних форм навчання. До традиційних зокрема належали 

такі: лекції (проблемні, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції-прес-конференцїї 

та ін.), практичні заняття (семінарські, просемінарські та ін.), самостійна робота 

(реферування наукової та навчально-методичної літератури, укладання фрагментів 

та планів-конспектів уроків мови та занять із лінгвометодики, моделювання 

освітнього процесу в лабораторних умовах та ін.). Спектр інноваційних форм 

експериментального навчання ширший: відеолекція; опрацювання теоретичного 

мінімуму дистанційного лінгвометодичного курсу; участь у вебінарах, веб-

конференціях, форумах, чатах, блогах; пошукові дослідження в мережі Інтернет; 

вивчення матеріалів на лінгвометодичних сайтах, у освітніх хмарах; навчання у 

віртуальних університетах, проходження веб-квестів, укладання ВікіВікі, робота в 

інституційних репозитаріях України та світу.  

На основі застосування й взаємодії цих методів та прийомів у їх межах, 

указаних організаційних форм здійснювалося навчання на бакалаврському та 

магістерському етапах упровадження експериментальної системи.  

4. Четверта організаційно-педагогічна умова полягала в тому, що теоретико-

практичною основою формування готовності майбутніх фахівців початкової освіти 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, а 

також підставою для вимірювання рівня її розвитку має стати структура їхньої 

лінгвометодичної компетентності та лінгвометодичної культури з акцентом на 

методичному й інформаційно-технологічному компонентах цих особистісно-

професійних феноменів майбутнього вчителя. Задля цього ми вдалися до 

обґрунтування предметних компонентних структур лінгвометодичної 

компетентності та лінгвометодичної культури майбутнього вчителя і розроблення 

критеріально-рівневої матриці вимірювання готовності майбутніх вчителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. 

Лінгвометодична компетентність виступає одним із чільних складників 

професійної компетентності вчителя початкової школи й має предметну структуру, 

унаочнену на рис. 1, що складається з базових, основних та надбудовних 

компонентів. Кожна з виокремлених груп складників окреслює певне коло знань, 

умінь і навичок, які повинен опанувати майбутній учитель у процесі підготовки в 

педагогічному виші, а назва групи узагальнює значення компонентів у структурі 

лінгвометодичної компетентності вчителя. 
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Так, психолого-педагогічний компонент указує на наявність у здобувача 

базових знань із педагогіки, загальної та вікової психології, що є необхідною 

умовою організації навчально-виховного процесу в початковій школі. Лінгвістичний 

– характеризує змістову й наукову підготовку майбутнього вчителя до організації та 

проведення уроків мови в початкових класах. Методичний компонент забезпечує 

набуття необхідних знань, умінь і навичок з методики викладання мови в початковій 

школі. Інформаційно-технологічний – полягає в знанні прийомів отримання, 

продукування, обробки, адаптації та подання інформації навчально-мовного й 

лінгвометодичного призначення, уміння представити її в електронній формі різними 

способами в залежності від вікових та індивідуальних особливостей учнів, 

дидактичних цілей використання на уроці на основі глибоких знань із електронної 

лінгвометодики. 

Групу надбудовних складають компоненти, формування яких можливе лише 

на основі наявності певного рівня розвитку компонентів попередніх груп. Так, 

діагностичний компонент відображає уміння і навички майбутніх учителів 

проводити моніторинг мовних/мовленнєвих компетентностей молодших школярів, а 

також власних лінгвістичних та лінгвометодичних досягнень із використанням 

різних видів контролю – як традиційних для галузі методики викладання мови, так і 

інноваційних. Акмеологічний компонент символізує певний рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності, оскільки сама його наявність позначає достатній 

ступінь усвідомленості та мотивації дій здобувача щодо опанування 

лінгвометодичного матеріалу.  

Похідний характер феномену лінгвометодичної культури щодо 

лінгвометодичної компетентності полягає, зокрема, в тому, що під час формування 

кожного із компонентів лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя має 

якісно реалізовуватися соціокультурна спрямованість підготовки фахівця. Відтак і 

кожен компонент лінгвометодичної компетентності відіграє свою роль у 

становленні лінгвометодичної культури майбутнього вчителя початкової школи, а 

всі разом, взаємодіючи й взаємодоповнюючись вони утворюють фахову особистість 

майбутнього педагога, стають запорукою успішності його професійної діяльності.  

Зважаючи на найбільшу питому вагу мовно-мовленнєвого складника в 

підготовці вчителя, першим і стрижневим компонентом його лінгвометодичної 

культури виступає духовна лінгвометодична культура, що включає високі моральні 

якості, причетність до вироблених людством загалом та українським народом 

зокрема духовних цінностей, здатність долучати до них учнів/студентів, естетико-

етичні установки тощо. Не менш важливим компонентом є його комунікативна 

лінгвометодична культура, що полягає як у вдалому й доречному застосуванні 

набутих лінгвістичних компетентностей на уроках мови й мовлення в початковій 

школі, у дотриманні загальних вимог до спілкування, так і в опануванні 

найважливіших норм професійної комунікації педагога в усіх її виявах. Психолого-

педагогічна лінгвометодична культура об’єднує лінгвометодичну майстерність і 

педагогічну спрямованість, психологічну й діагностичну культуру, культуру 

лінгвометодичних вимірювань, акмеологічну та рефлексивну культуру, ігрову 

культуру та ін.  
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Методична культура вчителя початкової школи полягає в бажанні на високому 

рівні, якісно організовувати процес навчання молодших школярів мови й мовлення, 

а здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра – базового курсу лінгвометодики, 

відпрацьовувати в них комунікативну культуру, лінгвометодичну культуру та ін., 

зокрема із застосуванням засобів електронної лінгвометодики. Інформаційно-

технологічна лінгвометодична культура вчителя початкових класів вміщує 

дотримання естетичних і ергономічних вимог, технологічну вправність у 

розробленні та технічній реалізації навчальних, інформаційних, діагностичних та 

інших лінгвометодичних заходів; знання технологічних особливостей пошуку й 

подання, естетичного оформлення мовно-мовленнєвого матеріалу та 

лінгвометодичного матеріалу та ін. 

Урахування специфічних особливостей лінгвометодичної компетентності й 

культури майбутніх фахівців початкової освіти та впливу засобів електронної 

лінгвометодики на цей процес дозволили виокремити в структурі готовності 

майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності такі компоненти: мотиваційно-ціннісний 

(особистісні якості, професійні лінгвометодичні прагнення, постійний вияв 

лінгвометодичної культури тощо); когнітивний (знання про електронну 

лінгвометодику як галузь методичної науки, класифікацію засобів електронної 

лінгвометодики для початкової школи та вишу, її технічне забезпечення та ін.); 

операційно-діяльнісний (наявність умінь і навичок знаходити, вивчати, аналізувати 

якість, розробляти й виготовляти, методично грамотно застосовувати засоби 

електронної лінгвометодики в освітньому процесі та ін.); проективний (здатність до 

проектування засобів електронної лінгвометодики для початкової школи й вишу). 

Критеріями вимірювання компонентів готовності майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності стали такі: спрямованість і прагнення, знання, уміння й 

навички майбутніх фахівців початкової освіти. Основою для конкретизації цих 

критеріїв у системі показників послужили предметні структури лінгвометодичної 

компетентності та лінгвометодичної культури, зокрема два основних їх компоненти: 

методичний та інформаційно-технологічний.  

З огляду на їх сутність і значущість у вказаних особистісних утвореннях 

майбутнього вчителя початкової школи по кожному із критеріїв було виокремлено 

такі показники: спрямованість і прагнення застосовувати засоби електронної 

лінгвометодики (професійно-особистісні, акмеологічні, лінгвометодичні та ін.); 

знання про засоби електронної лінгвометодики та методику їх застосування й 

створення (теоретико-методичні, лінгвометодичні, проективно-методичні, 

теоретико-технологічні та ін.); уміння й навички застосовувати засоби електронної 

лінгвометодики (методичні, мотиваційні, діагностичні); уміння й навички 

створювати засоби електронної лінгвометодики (проективно-методичні, технічно-

технологічні та ін.). 

Серед рівнів опанування майбутніми фахівцями початкової освіти готовності 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності було 

виокремлено такі: інтуїтивно-рецептивний – набувається студентом без 

спеціального навчання засобів електронної лінгвометодики і залежить від його 
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загальноінтелектуального розвитку; репродуктивний – майбутній учитель здатен 

засвоїти елементарні теоретичні відомості з електронної лінгвометодики та 

правильно застосовувати готові засоби за поданим зразком; продуктивний – студент 

володіє потрібним обсягом знань з електронної лінгвометодики, може 

організовувати власну пошукову діяльність із застосуванням її засобів, власноруч 

продукувати ці засоби; дослідницько-креативний – передбачає глибоко мотивовану 

інноваційну лінгвометодичну діяльність на основі самостійного створення засобів 

електронної лінгвометодики та узагальнення теоретико-методичних положень щодо 

їх застосування.  

5. Наступна організаційно-педагогічна умова ефективності експериментальної 

системи: технічна підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до застосування 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності має спиратися на 

засвоєння класифікацій засобів електронної лінгвометодики для початкової школи 

та вищого навчального закладу, визначальних особливостей їх змістового та 

структурного оформлення й проектування, а також на знання різновидів технічного 

забезпечення засобів електронної лінгвометодики. 

Засоби електронної лінгвометодики, які використовуються під час навчання 

мови й мовлення в початковій школі, доцільно класифікувати за їх видовими 

особливостями таким чином: електронний підручник; електронний посібник 

(мультимедійна презентація, навчально-мовний посібник, навчально-мовна гра, 

мовний тренажер, інтерактивний кросворд); електронний тест; депозитарій 

електронних лінгвістичних і лінгвометодичних ресурсів:  електроні бази даних 

(словники, довідники, енциклопедії та ін.), електронні бази знань (бібліотеки 

текстові і нетекстові), мережеві ресурси. Класифікація охоплює все різноманіття 

електронних лінгвометодичних засобів, використовуваних на уроках мови й 

мовлення в початковій школі, хоча кожна із груп різна за обсягом і частотою 

застосування.  

Так, електронні підручники й тестові середовища застосовуються епізодично 

на певних типах уроків (сприймання нового матеріалу, узагальнення й 

систематизації знань, контрольних уроках тощо); група електронних посібників є 

найбільшою і вони активніше впроваджуються в навчальний процес; депозитарій 

лінгвістичних ресурсів переважно доповнює самостійну та гурткову роботу 

молодших школярів із мови й мовлення. Майбутні бакалаври початкової освіти 

засвоювали технічні та методичні особливості використання кожного виду засобів, а 

також усвідомлювали, що лише системне застосування різних засобів електронної 

лінгвометодики в початковій школі дозволить учителю проводити комплексну 

електронну підтримку лінгвометодичного процесу, підвищуючи рівень 

лінгвістичної й комунікативної компетентностей молодших школярів.  

Вивчення класифікації засобів електронної лінгвометодики на бакалаврському 

етапі завершувалося засвоєнням студентами критеріїв оцінювання якості 

електронної лінгвометодичної продукції для початкової школи: комунікативний 

(мовна досконалість засобу, відповідність віковим особливостям мовлення 

молодших школярів); лінгводидактичний (урахування загальнодидактичних та 

лінгвометодичних принципів навчання мови, психофізіологічних особливостей 
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учнів початкової школи та ін.); технічний (інтерактивність засобу, простота 

використання, дотримання технічних та ергономічних норм та ін.). 

У вищому навчальному закладі застосовується ширше коло засобів 

електронної лінгвометодики, тому ми вважали за доцільне об’єднати їх у такі групи: 

навчально-методичні (презентації, електронні підручники, посібники, тести, 

ЕНМК); контентні (словники, довідники, репозитарії, освітні хмари); мережеві (веб-

сайти, дистанційні курси, віртуальні університети, вебінари, веб-конференції, блоги, 

форуми, чати, мобільне навчання). Кожна з виокремлених у класифікації груп 

засобів електронної лінгвометодики для вишу має свою специфіку щодо змістової та 

структурної організації, а також методичні особливості застосування в професійній 

педагогічній освіті. Об’єднання в групи обумовлено саме цими чинниками, а також 

характером пропонованого здобувачам навчального матеріалу та метою і способом 

його застосування в навчальному процесі. Магістрантам зокрема пропонувалося 

розширити засвоєну раніше систему визначень засобів електронної лінгвометодики, 

іншими різновидами, нехарактерними для початкової школи. 

На основі загальних підходів до класифікації технічного забезпечення 

інформаційно-комунікаційних технологій у освіті було виокремлене коло 

технічного забезпечення засобів електронної лінгвометодики: апаратне (системи 

колективного перегляду зображення, мультимедійні системи); програмне: 

загального призначення (програми пакету Microsoft Office, обробки графічних 

зображень, відтворення звуку й відео, створення електронних посібників та 

підручників та ін.) та лінгвометодичного призначення (програми-словники, 

перекладачі, текстові редактори, голосового керування комп’ютером); 

інформаційно-ресурсне: розважально-розвивальні ресурси для учнів початкової 

школи (інформаційні портали, навчальні сайти, сайти дитячої періодики), освітні 

ресурси для вчителів і батьків (загальнодержавні нормативні педагогічні сайти, 

інтернет-магазини навчальних електронних продуктів, лінгвометодичні сайти, сайти 

методичних об’єднань та особисті сайти вчителів початкової школи), ресурси 

інтернет-комунікації (синхронні, асинхронні). 

У ході експериментальної роботи поступове засвоєння інформації про 

технічне забезпечення засобів електронної лінгвометодики на бакалаврському та 

магістерському етапах спиралося на застосування всіх груп, однак програмним та 

інформаційно-ресурсним засобам приділялося більше уваги. У процесі 

експериментальної роботи кожен студент мав сформувати власний електронний 

лінгвометодичний ресурс, до якого з обов’язковістю мали входити: календарне 

планування та плани-конспекти уроків галузі  „Мова та література” по класах і 

розділах програми (1 – 4 кл.); презентації до уроків галузі  „Мови та літератури” по 

класах і розділах програми (1 – 4 кл.); наявні електронні підручники та посібники з 

мови й читання; бібліотека українознавчої та навчальної-мовної графіки, зокрема й 

анімованої (абетки, мовні схеми тощо), аудіо- та відеозаписів; науково-методична 

бібліотека. 

6. Шоста організаційно-педагогічна умова полягала в тому, що зміст 

підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності має ґрунтуватися на 

використанні авторського е-лінгвометодичного контенту, що сприятиме 
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відпрацюванню в здобувачів ступенів вищої освіти  „бакалавр” і  „магістр” зі 

спеціальності  „Початкова освіта” відповідних умінь і навичок, якостей і прагнень. 

Основними складниками е-лінгвометодичного контенту стали такі: 

- навчально-методичний посібник  „Засоби електронної лінгвометодики для 

початкової школи”, призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

спеціальності  „Початкова освіта”, що опановують базовий курс методики навчання 

української мови в початковій школі; посібник відображає зміст навчально-

методичного комплексу з дисципліни у частині змістового модуля № 3 з 

аналогічною назвою і повністю забезпечує змістово-процесуальну сторону його 

опанування студентами; 

- підручник  „Електронна лінгвометодика у ВНЗ” для здобувачів ступеня 

вищої освіти магістра, що виступив основною навчальною книгою з дисципліни  

„Електронна лінгвометодика у ВНЗ”, яка належить до професійного циклу 

навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності  „Початкова освіта”; 

підручник розраховано на комплексний супровід навчального курсу: у ньому вповні 

представлено теоретичний матеріал для опанування навчальної програми 

дисципліни, запитання, практичні завдання, глосарій, список літератури до курсу 

для проведення поточного контролю та самостійної роботи; на відміну від посібника 

для бакалавріату, що має більш практичне спрямування, матеріал підручника  

„Електронна лінгвометодика у ВНЗ” подає здобувачам ступеня вищої освіти 

магістра значний обсяг теоретичної інформації з електронної лінгвометодики; 

- електронні навчально-методичні комплекси із дисциплін  „Методика 

навчання української мови” для студентів бакалавріату та  „Електронна 

лінгвометодика у ВНЗ” для майбутніх магістрів початкової освіти, що в процесі 

експериментальної роботи сприяли не лише реалізації всіх переваг його 

використання в освітньому процесі, але й становили приклад застосування засобів 

електронної лінгвометодики; структура ЕНМК вповні відбивала нормативну 

структуру НМК з дисципліни, вміщуючи 11 основних пунктів, що й стали 

основними навігаційними рубрикаціями ЕНМК на головній сторінці: навчальна 

програма, робоча програма, тези лекцій, самостійна робота, наукові роботи та ін.; 

- дистанційні курси із дисциплін  „Методика навчання української мови в 

початковій школі” для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та  

„Методика навчання у ВНЗ методики мови початкової школи” і  „Електронна 

лінгвометодика” для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра, 

спрямовані на запровадження елементів дистанційної освіти в професійну 

підготовку вчителя початкової школи; структура та технології дистанційного 

навчання в усіх курсах були аналогічними, так само, як і послідовність їх 

розроблення й технічної реалізації: кожна тема містила теоретичний мінімум, 

мультимедійну презентацію або відеолекцію, практичні завдання, контрольні 

тестові завдання та інформаційний ресурс у вигляді електронних варіантів 

нормативної, наукової чи методичної літератури, відеозаписів уроків, вебінарів чи 

відеоконференцій тощо. 

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка системи підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти до використання засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності” – досліджено сучасний стан та 
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результати підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності, описано етапи та методику 

впровадження експериментальної системи, проведено аналіз ефективності цього 

процесу. 

Експериментальна перевірка ефективності пропонованої системи проводилася 

на основі педагогічного експерименту, що традиційно складався з трьох стадій: 

констатувальної, формувальної та контрольної. У ході експерименту було 

застосовано комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження, серед яких: 

спостереження за навчально-виховним процесом у початковій школі та виші, 

опитування вчителів початкових класів, вивчення й узагальнення педагогічного 

досвіду, анкетування здобувачів ступенів вищої освіти „бакалавр” і „магістр”, 

викладачів лінгвометодичних дисциплін, тестування студентів, квазіпрофесійна 

діяльність. 

Спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, бесіди з 

учителями та анкетування викладачів лінгвометодики у ВНЗ дозволили з’ясувати 

сучасний стан застосування засобів електронної лінгвометодики в практиці 

викладання в початковій та вищій школах і особливості ставлення до цих засобів 

самих педагогів. У загальних рисах цей стан можна окреслити як стихійний і прямо 

залежний від особистих лінгвометодичних та акмеологічних прагнень викладача. 

Поряд із цим переважна кількість як учителів початкової школи, так і викладачів 

лінгвометодики у ВНЗ визнають нагальну потребу системного й правильного 

застосування засобів електронної лінгвометодики в навчальному процесі, а також 

набуття умінь і навичок щодо самостійного проектування таких засобів.  

Серед проектованих самими викладачами та вчителями початкової школи 

засобів електронної лінгвометодики абсолютним лідером виступає лінгвометодична 

презентація (94 %), яку педагоги залежно від віку та стажу роботи здебільшого не 

проектують самостійно (42,8 %), а беруть готові в мережі Інтернет (14,2 %), просять 

виготовити своїх студентів (28,5 %) та ін. 

Підводячи загальні підсумки серії констатувальних зрізів, спрямованих на 

виявлення рівнів сформованості основних компонентів готовності майбутніх 

фахівців початкової освіти до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності, ми зауважили, що в більшості респондентів переважає 

репродуктивний рівень розвитку усіх компонентів: мотиваційно-ціннісного 

(бакалаври – 42,4%, магістри – 38,4%), когнітивного (бакалаври – 53,4%, магістри – 

55,1%), операційно-діяльнісного (бакалаври – 46,1%, магістри – 42,3%) та 

проективного (бакалаври – 42,2%, магістри – 41,1%).  Наступними за кількістю 

респондентів майже однаково виступають продуктивний (середнє значення – 22,4%) 

та інтуїтивно-рецептивний рівень (середнє значення – 20,0%), і найменша кількість 

респондентів виявили приналежність до дослідницько-креативного рівня (середнє 

значення – 12,4%) (рис. 2, рис. 3).  

При цьому найкраще розвиненим як у майбутніх бакалаврів, так і магістрів 

початкової освіти виявився мотиваційно-ціннісний компонент готовності, що 

свідчить про усвідомлення сучасними вчителями початкової школи важливості й 

необхідності опанування засобів електронної лінгвометодики. 
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Рис. 2. Діаграма сформованості компонентів готовності здобувачів ступеня вищої 

освіти бакалавра до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності 

 

Наступним за рівнем сформованості є проективний компонент, а найменш 

сформованими за умов традиційного навчання лінгвометодики виявилися 

когнітивний та операційно-діяльнісний компоненти готовності до застосування 

засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності. 
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Рис. 3. Діаграма сформованості компонентів готовності здобувачів ступеня вищої 

освіти магістра до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності 

 

Експериментальна система підготовки майбутніх учителів початкової школи 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності 

впроваджувалася в два етапи: бакалаврський та магістерський. Упродовж 2012 – 

2016 рр. у освітній процес здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра і магістра зі 

спеціальності „Початкова освіта” впроваджувалась експериментальна система 

навчання в єдності її основних складників. Бакалаврський рівень, що реалізував 

практичну підготовку майбутніх учителів початкових класів до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в загальноосвітній школі, тривав упродовж 2012/2013 – 

2013/2014 навчальних років; магістерський – протягом 2014/2015 – 2015/2016 

навчальних років. 

На бакалаврському рівні студенти на основі лекційного матеріалу з 

мультимедійним супроводом, змісту дистанційного курсу „Методика навчання 

української мови в початковій школі”, ЕНМК з методики навчання української мови 

в початковій школі, навчально-методичного посібника „Засоби електронної 
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лінгвометодики для початкової школи” мали змогу вповні ознайомитися з 

характеристикою основного технічного забезпечення засобів електронної 

лінгвометодики; класифікацією її засобів для початкової школи, методикою 

застосування на уроках навчання грамоти, мови й розвитку мовлення, критеріями 

оцінювання якості тощо. 

На магістерському етапі продовжувалося впровадження складників 

авторського е-лінгвометодичного контенту та основних компонентів змістово-

процесуального блоку експериментальної системи. Так, магістранти опрацьовували 

матеріал підручника „Електронна лінгвометодика у ВНЗ” та дистанційних курсів 

„Електронна лінгвометодика” і „Методика навчання у ВНЗ методики мови в 

початковій школі”; засвоювали класифікацію засобів електронної лінгвометодики 

для ВНЗ, вимоги до цих засобів, критерії їх аналізу, методику розроблення й 

застосування. 

Контрольний експеримент засвідчив панування в студентів 

експериментальних груп продуктивного рівня розвитку всіх компонентів готовності 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, тоді 

як у студентів контрольних груп співвідношення рівнів розвитку всіх компонентів 

готовності практично збіглося з результатами констатувального експерименту. 

Загальний приріст по продуктивному рівню розвитку всіх компонентів готовності 

до застосування засобів електронної лінгвометодики в студентів бакалавріату і 

магістратури експериментальних груп склав 24,8%, по дослідницько-креативному – 

16,5%, при цьому спадання по інтуїтивно-рецептивному рівню в них складає 15,4 %, 

а по репродуктивному – 28,3% (табл. 1.). 

Отже, результати проведеного педагогічного експерименту дають змогу 

стверджувати, що впровадження системи підготовки до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності сприяє формуванню всіх 

компонентів готовності майбутніх фахівців початкової освіти до застосування цих 

засобів у професійній діяльності. 

Таблиця 1. 

Рівні сформованості компонентів готовності майбутніх учителів початкової 

школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності за результатами контрольного експерименту  

Рівні 

Компоненти готовності (%) 

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивний Операційно-

діяльнісний 

Проективний 

Ступінь вищої освіти 
бакалавр магістр бакалавр магістр бакалавр магістр бакалавр магістр 

Групи 
Е К Е К Е К Е К Е К Е К Е К Е К 

Інтуїтивно-

рецептивний 

8,4 5,4 1,9 4,2 8,6 31,7 2,4 16,8 6,8 41,4 8,2 40,2 1,5 12,8 1,2 11,2 

Репродуктивний  22,1 46,8 12,2 38,4 15,5 53,4 10,8 55,1 23,9 46,1 22,5 45,8 17,2 42,2 10,3 40,1 

Продуктивний  42,3 28,6 44,5 36,2 46,5 10,0 54,2 19,7 48,2 8,3 42,5 10,4 44,5 29,6 54,8 32,3 

Дослідницько-

креативний 

27,2 19,2 41,4 21,2 29,4 4,9 32,6 8,4 21,1 4,2 26,8 3,6 36,8 15,4 15,4 16,4 
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Проведене в дисертації теоретичне дослідження надало змогу дійти таких 

загальних висновків: 

1. Виявлено, що в ґенезі професійної підготовки вчителів початкової школи в 

Україні доцільно розглядати 5 основних етапів: пропедевтичний (1620 р. – перша 

половина ХІХ ст.); початковий (друга половина ХІХ ст. – 1927 р.); базовий (1928 – 

1970 рр.); модернізаційний (1970 – 1991 рр.); інноваційний (1991 р. – донині). 

Науковий аналіз тематичних векторів педагогічних досліджень у галузі підготовки 

вчителів початкової школи інноваційного етапу дозволив виокремити шість 

основних напрямів: загальнопедагогічний, методичний, професійно-особистісний, 

психологічний, історичний, іноземний. Загальнопедагогічний, методичний та 

професійно-особистісний є провідними у вивченні шляхів і способів реформування 

й оновлення системи фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи.  

2. Визначено, що ключовими результатами професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи у вищому навчальному закладі є професійна 

готовність, професійна компетентність та професійна культура. При цьому 

ієрархічна предметна структура професійної компетентності вчителя початкової 

школи включає предметні (соціально-культурна, фундаментальна, професійно-

практична) та надпредметні компетентності (інформаційно-комунікаційна, 

комунікативна, діагностична, акмеологічно-рефлексивна).  

З’ясовано, що лінгвометодична компетентність належить до професійно-

практичних і її предметна структура аналогічно вміщує 3 групи компонентів: базові 

– лінгвістичний та психолого-педагогічний; основні – методичний та інформаційно-

технологічний; надбудовні – діагностичний та акмеологічний компоненти. Як 

похідне утворення лінгвометодична культура містить такі складники: духовна, 

психолого-педагогічна, комунікативна, методична, інформаційно-технологічна. 

Методичний та інформаційно-технологічний складники лінгвометодичної 

компетентності та культури є основою для формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. У результаті дослідження сформульовано визначення цих 

особистісних феноменів. 

Лінгвометодична компетентність вчителя початкових класів у галузі рідної 

мови – це предметний компонент його професійної компетентності, що полягає в 

здатності на високому науковому й методичному рівнях, з урахуванням 

психологічної та виховної специфіки, застосовуючи різноманітні форми організації 

навчально-виховного процесу та постійно самовдосконалюючись, якісно 

організовувати процес становлення в молодших школярів мовної та мовленнєвої 

компетентностей. 

Лінгвометодична культура вчителя початкової школи – компонент його 

загальної професійної культури, що виявляється в прагненні до реалізації 

лінгвометодичній компетентності на найвищому рівні її вияву в професійній 

лінгвометодичній діяльності інноваційного рівня. 

Лінгвометодична готовність майбутнього педагога початкової школи – 

інтегративна якість його особистості, яка є одним із компонентів професійної 

готовності й виражається через особисте прагнення якісно реалізовувати набуті 

знання, уміння й навички з лінгвометодики в освітньому процесі початкової школи. 
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Готовність майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності – складник загальної 

професійної готовності, що ґрунтується на методичному та інформаційно-

технологічному компонентах їхньої лінгвометодичної компетентності й культури й 

містить мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний та 

проективний компоненти. 

3. Досліджено, що основною історичною передумовою виникнення 

електронної лінгвометодики як окремої галузі лінгвометодичної науки є 

інформаційна парадигма розвитку суспільства, що усталилася в усьому світі від 90-х 

років ХХ ст. Історичне підґрунтя її розвитку в Україні вміщує наслідування 

загальносвітових тенденцій, а також творче застосування та розвиток їх основних 

ідей з урахуванням сучасних реалій української освітньої системи. 

Визначено, що методологічними засадами підготовки вчителя початкової 

школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності виступають такі освітньо-наукові підходи: системний, компетентнісний, 

особисто-діяльнісний, синергетичний, соціокультурний, ресурсний, технологічний. 

При цьому до психолого-педагогічних засад використання засобів електронної 

лінгвометодики у вищому навчальному закладі належать: дотримання 

загальнодидактичних принципів навчання мови й лінгвометодики у початковій 

школі й виші та специфічних лінгвометодичних принципів, психологічних теорій, 

на яких ґрунтується е-навчання, урахування психотипів користувачів засобів 

електронної лінгвометодики та шляхів формування й удосконалення їхньої 

комунікативної компетентності. У результаті наукового пошуку сформульовано 

відповідні визначення.  

Електронна лінгвометодика – інноваційна галузь методики навчання мови, 

що досліджує теоретичні й практичні аспекти застосування електронних засобів у 

процесі навчання мови й методики її викладання. Електронна лінгводидактика 

становить собою її фундаментальну частину, що вивчає методологічні основи 

застосування електронних засобів навчання мови й методики її викладання.  

Засоби електронної лінгвометодики – електронні освітні ресурси 

лінгвістичного та лінгвометодичного змісту, що функціонують у локальний або 

мережевий спосіб, мають навчально-методичне призначення, використовуються для 

забезпечення лінгвометодичної діяльності, виступають одним із провідних 

елементів інформаційно-лінгвометодичного середовища як початкової школи, так і 

вишу, спрямовані на формування й розвиток мовної й комунікативної 

компетентності учнів та студентів.  

З’ясовано, що засоби електронної лінгвометодики для початкової школи 

доцільно класифікувати таким чином: електронний підручник, електронний 

посібник, електронний тест, депозитарій мовних ресурсів; для вищої школи слід  

розподіляти на групи: навчально-методичні, контентні, мережеві засоби.  

4. Теоретично обґрунтовано визначення системи підготовки вчителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності: відкрита цілісна ієрархічна сукупність та взаємодія 

організаційно-педагогічних умов реалізації концептуальних і методологічних засад 

цього процесу, його навчально-методичного та технічного забезпечення, 
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професійно-особистісних утворень майбутнього вчителя початкової школи, 

теоретичного обґрунтування засобів електронної лінгвометодики й етапів її 

опанування здобувачами ступенів вищої освіти „бакалавр” і „магістр”.  

Визначено, що функціонування системи відбувається на основі послідовного 

виконання організаційно-педагогічних умов забезпечення її ефективності: реалізація 

методологічних підходів запровадження в освітній процес вищого навчального 

закладу засобів електронної лінгвометодики; дотримання провідних принципів 

використання засобів електронної лінгвометодики у виші; урахування особливостей 

лінгвометодичної підготовки, використання специфічних форм і методів навчання; 

опора на структуру лінгвометодичної компетентності й лінгвометодичної культури 

майбутнього вчителя під час формування й вимірювання їхньої готовності до 

застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності; 

організоване засвоєння студентами класифікацій засобів електронної 

лінгвометодики для початкової школи й вищого навчального закладу та різновидів 

технічного забезпечення засобів електронної лінгвометодики, опанування прийомів 

роботи з ним; послідовне впровадження в процес фахової підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи авторського е-лінгвометодичного контенту. 

Підготовлено зміст та відповідний навчально-методичний супровід 

експериментальної системи, втілений у авторському е-лінгвометодичному контенті: 

навчально-методичний посібник „Засоби електронної лінгвометодики для 

початкової школи”; підручник „Електронна лінгвометодика у ВНЗ”; ЕНМК із 

дисциплін „Методика навчання української мови”, „Електронна лінгвометодика у 

ВНЗ”; дистанційні курси із дисциплін „Методика навчання української мови в 

початковій школі”, „Методика навчання у ВНЗ методики мови початкової школи”, 

„Електронна лінгвометодика”. 

5. Розроблено компонентно-рівневу матрицю вимірювання готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до застосування засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності, що ілюструє взаємозв’язок та 

підпорядкованість компонентів цієї готовності (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, проективний); критеріїв їх вимірювання 

(спрямованість і прагнення, знання, уміння й навички), показників кожного 

критерію (професійно-особистісні, акмеологічні, лінгвометодичні, соціокультурні, 

комунікаційні прагнення; теоретико-методичні, лінгвометодичні, проективно-

методичні, теоретико-технологічні, технічні, проективно-технологічні знання; 

методичні, мотиваційні, діагностичні, проективно-методичні, комунікаційні та ін. 

уміння й навички); рівнів опанування майбутніми фахівцями початкової освіти 

готовності до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності: інтуїтивно-рецептивний, репродуктивний, продуктивний, дослідницько-

креативний. 

6. Досліджено, що в більшості майбутніх бакалаврів і магістрів за умов 

традиційного навчання лінгвометодики переважає репродуктивний рівень розвитку 

усіх компонентів готовності: середнє значення по всіх компонентах – 45,1%. 

Наступними за кількістю респондентів виступили продуктивний (22,4%) та 

інтуїтивно-рецептивний рівні (20,0%), і найменша кількість респондентів засвідчили 

приналежність до дослідницько-креативного рівня (12,4%).  
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Визначено, що експериментальна система підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності має впроваджуватися в два етапи: бакалаврський та 

магістерський. На бакалаврському рівні студенти отримують практично орієнтовану 

підготовку до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності, на магістерському – в них формується теоретико-практичне підґрунтя 

для продукування та використання цих засобів у процесі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

За результатами перевірки ефективності експериментальної системи виявлено 

загальний приріст по продуктивному рівню розвитку всіх компонентів готовності до 

застосування засобів електронної лінгвометодики – у студентів бакалавріату і 

магістратури експериментальних груп він склав 24,8%, по дослідницько-

креативному рівню – 16,5%, при цьому спадання по інтуїтивно-рецептивному рівню 

в них склало 15,4 %, а по репродуктивному – 28,3%. 

Отже, результати проведеного педагогічного експерименту дозволяють 

стверджувати, що впровадження системи підготовки до застосування засобів 

електронної лінгвометодики в професійній діяльності сприяє формуванню всіх 

компонентів готовності майбутніх фахівців початкової освіти до застосування цих 

засобів у професійній діяльності й обґрунтовують ефективність пропонованої 

експериментальної системи, доводячи істинність вихідної гіпотези. 

Проведене дослідження не вирішує всіх аспектів проблеми підготовки 

майбутніх учителів до застосування засобів електронної лінгвометодики в 

професійній діяльності. Перспективними наразі видаються вирішення питання 

хмарного навчання лінгвометодики, створення відкритих лінгвометодичних 

ресурсів для студентів педагогічних вишів України зі спеціальності „Початкова 

освіта”, розроблення різних видів локального електронного контенту до всіх 

розділів базового курсу „Методика навчання української мови”, підготовка та 

впровадження в освітній процес початкової школи мовних тренажерів, локальних 

тестових систем, електронних навчально-мовних посібників для молодших 

школярів та ін. 
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АНОТАЦІЇ 

Хижняк І. А. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до використання засобів електронної лінгвометодики в професійній 

діяльності. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2017. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням процесу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до використання засобів електронної 

лінгвометодики в професійній діяльності. 

У роботі досліджено ґенезу становлення професійної підготовки вчителя 

початкової школи в Україні, розкрито основні ознаки сучасного етапу її розвитку, 

вивчено особистісно-професійні феномени майбутнього педагога (професійна 

компетентність, професійна культура, професійна готовність), сформульовано 

визначення та вивчено компонентну структуру готовності до застосування засобів 

електронної лінгвометодики. З’ясовано історичні передумови становлення 

електронної лінгвометодики як інноваційної галузі науки, специфічні особливості її 

засобів для початкової школи та для ВНЗ, розроблено класифікації цих засобів.  

Обґрунтовано систему підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

використання засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності, 

методичною основою якої виступають сформульовані організаційно-педагогічні 

умови ефективності її реалізації, а змістовою – авторський е-лінгвометодичний 

контент. Ефективність пропонованої системи доведено експериментальним шляхом. 
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Хижняк И. А. Теория и практика подготовки будущих учителей 

начальной школы к использованию средств электронной лингвометодики в 

профессиональной деятельности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

ГВУЗ „Донбасский государственный педагогический университет”. – Славянск, 

2017. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием процесса 

подготовки будущих учителей начальной школы к использованию средств 

электронной лингвометодики в профессиональной деятельности. 

В работе исследован генезис становления профессиональной подготовки 

учителя начальной школы в Украине, раскрыты основные признаки современного 

этапа ее развития, изучены личностно-профессиональные феномены будущего 

педагога (профессиональная компетентность, профессиональная культура, 

профессиональная готовность), сформулировано определение и выявлена 

компонентная структура готовности к применению средств электронной 

лингвометодики. Выяснены исторические предпосылки становления электронной 

лингвометодики как инновационной отрасли науки, специфические особенности ее 

средств для начальной школы и для вуза, разработаны классификации этих средств. 

Обоснована система подготовки будущих учителей начальной школы к 

использованию средств электронной лингвометодики в профессиональной 

деятельности, методической основой которой выступают сформулированные 

организационно-педагогические условия эффективности ее реализации, а 

содержательной – авторский е-лингвометодический контент. Эффективность 

предлагаемой системы доказана экспериментальным путем. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная 

готовность, лингвометодическая компетентность, лингвометодическая культура,  

лингвометодическая готовность, учитель начальной школы, электронная 

лингвометодика, готовность к применению средств электронной лингвометодики. 

 

Khyzhnyak I. A. Theory and practice of future primary school teachers’ 

training for the use of electronic linguomethodological tools in professional activities. 

– Manuscript.   

Thesis for the Doctor Degree in Pedagogy, Specialty 13.00.04 – Theory and 

Methodology of Vocational Training. – State Higher Educational Establishment „Donbas 

State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the process of future primary 

school teachers’ training for the use of electronic linguomethodological tools in 

professional activities.  



 

 

39 

In this work the genesis of primary school teachers’ professional training in Ukraine 

is studied, the basic features of the current stage of its development is disclosed, personal 

and professional phenomena of a future teacher (professional competence, professional 

culture, professional readiness) are researched, the definition is given and the component 

structure of the readiness for using tools of electronic linguomethodology is studied. The 

historical background of the development of electronic linguomethodology as an 

innovative scientific branch, specific features of its tools for primary schools and for 

universities are found out, classifications of these tools are developed. 

In the thesis the history of forming and developing electronic linguomethodology as 

an innovative branch of methodological science in Ukraine and abroad is studied in detail, 

the definitions of electronic linguomethodology, electronic linguodidactics as well as 

electronic linguomethodological tools are formulated. The author singles out 

psychological and pedagogical fundamental concepts of using these tools at primary 

school and in the process of future primary school teachers’ training; justifies her own 

classifications of electronic linguomethodological tools for primary schools and 

universities; examines the specifics of their design and application in the educational 

process. According to the author’ point of view, the goal of application of electronic 

linguomethodological tools while teaching language at primary school or university and 

teaching linguomethodology at the university should become the basis for their 

classification. Based on this the author identifies educational, control, reference, and 

networking groups of the tools. The author picked out the following educational and 

scientific approaches among the methodological principles of primary school teachers’ 

training for the use of electronic linguomethodological tools in professional activities: 

competence, personal-activity, systemic, synergetic, sociocultural, resource, and 

technological ones. 

For future primary school teachers’ qualitative training for the use of electronic 

linguomethodological tools in professional activities the author developes an experimental 

system and determines it as an open integrated hierarchical set and interaction of 

organizational and pedagogical techniques for realizing conceptual and methodological 

basics of this process, its educational and methodological and technical support, 

professional and personality structures of the future primary school teachers, theoretical 

substantiation of electronic linguomethodological tools and stages of mastering it by the 

students who are obtaining a bachelor or a master degree. 

The system functioning is based on the consistent implementing organizational and 

pedagogical techniques for ensuring its efficiency: implementing methodological 

approaches to introducing the electronic linguomethodological tools into the university 

educational process; following the leading principles of using electronic 

linguomethodological tools in higher education; taking into account the 

linguomethodological training features, using specific forms and methods of teaching; 

accentuated forming methodological and information and technology components of 

linguomethodological competence and  linguomethodological culture of future teachers; 

organized mastering the classifications of electronic linguomethodological tools for 

primary schools and universities, the varieties of technical support of electronic 

linguomethodological tools; consistent implementing the author’s e-linguomethodological 

content. 
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The author’s e-linguomethodological content contains the following components: 

the manual “Tools of Electronic Linguomethodology for Primary School” for the students 

who are obtaining a bachelor degree; the textbook “Electronic Linguomethodology at 

Universities” for the students who are obtaining a master degree; the electronic 

educational and methodological complex of the discipline “Methods of Teaching the 

Ukrainian Language”; the distance learning courses of the disciplines “Methods of 

Teaching the Ukrainian Language at Primary School” to train the students who are 

obtaining a bachelor degree; “Methodology of Teaching at University Linguomethodology 

at Primary School” and “E-Linguomethodology” for training the students who are 

obtaining a master degree. 

The effectiveness of the proposed system is proved by experiment using developed 

by the author the component-level matrix of measuring the readiness of the future primary 

school teachers for using electronic linguomethodological tools in professional activities, 

that illustrates the correlation and subordination of the components of the readiness, 

criteria of their measurement, indicators of each criterion and levels of future primary 

school specialists’ mastering the readiness for using electronic linguomethodology tools in 

professional activities. 

Keywords: professional activity, professional readiness, primary school teacher, 

electronic linguomethodology, readiness for using tools of electronic linguomethodology. 
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