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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У сучасний період розвитку й реформування освіти в Україні з метою 

створення загальноєвропейської освітньої системи постає нагальна потреба 

перегляду змісту й форм організації освітнього процесу. Перетворення мають 

охоплювати насамперед галузь професійної підготовки майбутніх учителів, адже ця 

категорія педагогічних працівників є носієм і реалізатором інновацій та відповідних 

трансформацій освітньої системи. Від початку ХХІ століття стрижневим 

компонентом змін цього суспільного інституту стала компетентнісна парадигма 

розвитку. 

Понад десять років у нашій країні на державному рівні закладаються основи 

розвитку освіти на засадах компетентнісного підходу, основні положення якого 

відбито в Державній національній програмі ,,Освіта” (Україна ХХІ ст.), Законах 

України ,,Про освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, ,,Про вищу освіту”, 

Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, ,,Національній 

стратегії розвитку освіти України на 2012 – 2021 рр.”, Концепції розвитку освіти на 

період 2015 – 2025 рр., які і стали підґрунтям нашого дослідження. Питання 

запровадження компетентнісного підходу у вищій школі України сьогодні активно 

досліджують відомі науковці: Н. Бібік, В. Бондар, В. Галузинський, О. Глузман, 

М. Євтух, І. Єрмаков, О. Локшина, В. Луговий, О. Ляшенко, Н. Ничкало, О. Овчарук, 

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

В. Стрельніков, С. Харченко та ін. Ці та інші вчені дотримуються загального розподілу 

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

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

розробленість характеристики професійних компетентностей, структури, способів 

вимірювання тощо.  

Вагомим компонентом процесу фахової підготовки наразі виступає також оцінка 

сформованості та моніторинг якості професійної компетентності, бо компетентнісна 

парадигма освіти диктує нові підходи до підвищення якості підготовки спеціаліста 

для сучасної школи. Традиційні форми й методи контролю за нових умов не 

забезпечують повної й об’єктивної інформації про результативність навчального 

процесу, адже такий контроль не є систематичним і не охоплює всі чинники та 

умови навчання. Досліджуючи питання вимірювання компетентностей, 

В. Галузинський, М. Євтух, О. Ляшенко, Н. Ничкало, С. Омельченко, О. Овчарук, 

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

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

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

Для майбутнього вчителя української мови лінгвометодична компетентність є 

професійною. У сучасній методичній науці досить повно представлено 

характеристику, структуру та методику формування лінгвометодичної 

компетентності в професійній підготовці фахівців з іноземної мови в дисертаційних 

дослідженнях О. Бігич, М. Бовтенко, О. Гарцова, І. Костікової, Л. Морської, 

І. Соколової та ін.  

Різні аспекти формування лінгвометодичної / лінгводидактичної 

компетентності майбутніх учителів із рідної мови представлено в дисертаційних 

дослідженнях Н. Бородіної, О. Копусь, Н. Остапенко, О. Семеног та ін., а також у 
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наукових працях В. Бадер, М. Вашуленка, О. Глазиріної, Н. Каніщенко, 

Н. Крупченко, М. Наумчук, І. Лобирєвої, М. Пентилюк, О. Савченко, Н. Синичкіної, 

В. Студенікіної, І. Хижняк, О. Хорошковської та ін. У працях цих та інших 

науковців розкривається сутність лінгвометодичної компетентності вчителя, етапи 

та методика її формування, подається структурна характеристика, історія вивчення 

тощо, однак проблеми взаємозв’язку формування й комплексного вимірювання 

якості лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови 

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

висвітлені в наукових джерелах. 

Вивчення специфіки фахової підготовки вчителів української мови та 

значущість застосування моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів 

дозволяють окреслити низку суперечностей між: 

- потребою держави в методично підготовлених і компетентних учителях 

української мови і недостатнім використанням сучасних педагогічних технологій та 

інноваційних методів навчання в лінгвометодичній підготовці майбутніх педагогів; 

- сучасними змінами в освітньому законодавстві, які у контексті світової 

передової науки передбачають підвищення якості навчання педагогів, насамперед за 

допомогою її моніторингу, і усталеною системою підготовки в українських вишах, 

що ґрунтується на застосуванні традиційних видів контролю;  

- необхідністю підвищення ефективності процесу формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови та 

недостатнім науково-теоретичним забезпеченням цього процесу в науковій теорії та 

на практиці. 

Отже, необхідність розроблення теоретичних та методичних основ 

формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української 

мови на основі її системного моніторингу й корекції в процесі формування, а також 

недостатня вивченість окресленого питання в науковій літературі зумовили вибір 

теми дослідження: ,,Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі фахової підготовки”.  

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

робота виконана в межах плану науково-дослідної роботи кафедри теорії і практики 

початкової освіти ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет” як 

складова дослідження комплексної наукової теми ,,Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти” (державний реєстраційний номер 0115U003313). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Державного вищого навчального 

закладу ,,Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 4 від 

25.11.2015 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 1 від 26.01.2016 р.).  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальній перевірці технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови у взаємозв’язку із 

моніторингом її якості.  

Відповідно до мети дослідження сформульовано його завдання:  

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

методичної літератури дослідити ґенезу професійної підготовки вчителя української 
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мови, узагальнити позитивний досвід та традиції підготовки вчителів рідної мови в 

Україні. 

2. Конкретизувати зміст і структуру поняття ,,лінгвометодична компетентність 

майбутніх учителів української мови”, етапи її формування та виокремити чинники, 

що впливають на цей процес.  

3. Виявити особливості моніторингу лінгвометодичної компетентності, його 

основні складники та форми реалізації у фаховій підготовці майбутніх учителів 

української мови.  

4. Дослідити стан сучасної практики формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови, визначити педагогічні умови 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, 

уточнити критерії, показники й рівні її сформованості.  

5. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 

української мови.  

Предмет дослідження – технологія формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови у взаємозв’язку із 

моніторингом її якості. 

Теоретичною основою дослідження стали праці відомих вітчизняних і 

зарубіжних науковців із питань:  

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

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

- історії та сучасних тенденцій розвитку системи вищої професійної освіти 

майбутніх учителів української мови (С. Артюх, С. Батишев, А. Біляєва, 

О. Булгаков, О Данилевська, І. Лікарчук, Н. Ничкало, Є. Осовський, Е. Панасенко, 

М. Пузанов, О. Щербак, С. Яворська та ін.);  

- формування й розвитку лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя впродовж його навчання у виші (В. Бадер, Л. Базиль, З. Бакум, О. Бігич, 

Є. Голобородько, Н. Голуб, О. Горошкіна, В. Дороз, С. Караман, В. Коваль, 

О. Копусь, О. Кучерук, А. Нікітіна, Н. Остапенко, М. Пентилюк, О. Рудіна, 

О. Семеног, В. Сидоренко, Т. Симоненко, В. Студенікіна, І. Хижняк та ін.);  

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

організації моніторингових досліджень у навчальних закладах (О. Авраменко, 

Н. Байдацька, Л. Гаврілова, В. Галузяк, В. Горб, В. Зінченко, Г. Єльникова, 

Л. Кухар, Т. Лукіна, О. Локшина, Н. Мойсеюк, В. Мокшеєв, Л. Приймачук, С. Раков, 

Ю. Романенко, В. Сергієнко, І. Сметанський, Т. Хоруженко, М. Челишкова та ін.).  

Для розв’язання наведених завдань було використано комплекс методів 

дослідження: теоретичні: аналіз філософської, психологічної, педагогічної та 

методичної літератури з метою систематизації теоретичних знань з досліджуваної 

проблеми, уточнення сутності й структури лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови, з’ясування компонентів, критеріїв, показників 

та рівнів її сформованості; емпіричні: спостереження, опитування, бесіди, 

анкетування, тестування, метод експертних оцінок для з’ясування актуальності 
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проблеми сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, педагогічний експеримент, що проводився з метою перевірки 

ефективності технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови; математичні методи статистичної обробки – 

кількісний та якісний аналіз експериментальних даних для опрацювання результатів 

експериментального дослідження; методи математичної статистики, зокрема 

коефіцієнт α Кронбаха, критерій Крамера-Уелча, для виявлення статистичної 

значущості отриманих результатів.  

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснювалося на базі 

ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет”, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Винниченка і ДЗ ,,Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”. В на різних етапах у дослідженні 

брали участь 586 студентів спеціальності ,,Середня освіта (українська мова та 

література)” та 64 викладачі фахових дисциплін філологічних факультетів вищих 

навчальних закладів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дослідженні:  

- уперше розроблено й експериментально перевірено технологію формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, яка 

містить такі етапи: цільовий, змістовий, технологічно-процесуальний, 

результативний; виявлено педагогічні умови формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови; обґрунтовано поняття якості 

лінгвометодичної освіти майбутніх учителів української мови; визначено поняття 

лінгвометодичного моніторингу; сформульовано загальні і специфічні принципи 

лінгвометодичного моніторингу, дотримання яких прямо впливає на ефективність 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови; 

класифіковано методи контролю лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі її формування; 

- уточнено періодизацію фахової підготовки вчителів української мови 

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

лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови; 

структурні компоненти лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя 

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

педагогічний, професійно-комунікативний, інформаційно-комунікаційний, 

діагностичний; критерії сформованості лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови (когнітивний, операційно-діяльнісний і мотиваційно-

культурологічний), відповідні показники і рівні (високий, достатній, середній, 

низький); специфічні методи формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови;  

- подальшого розвитку набули зміст і методи формування лінгвометодичної 

компетентності майбутнього вчителя української мови; форми і методи моніторингу 

якості професійної лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів української 

мови. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в упровадженні 

методичного супроводу технології формування лінгвометодичної компетентності 
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майбутніх учителів української мови та її моніторингу; удосконаленні змісту 

дисциплін професійного циклу підготовки майбутніх учителів української мови, 

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

сучасного уроку рідної мови”, ,,Основ педагогічного вимірювання”; розробленні та 

проведенні науково-методичного семінару для викладачів дисциплін 

лінгвометодичного циклу ,,Теоретико-практичні аспекти формування і моніторингу 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови”. 

Висновки та основні положення дисертації можуть слугувати основою 

розробки спецкурсів і спецсемінарів із проблем формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови.  

Основні положення і результати дисертаційної роботи впроваджено в 

освітній процес ДВНЗ ,,Донбаський державний педагогічний університет” (довідка 

№ 68-16-582 від 30.06.2016 р.), Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/469 від 14.03.2016 р.), Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (довідка 

№ 14-м від 22.02.2016 р.), ДЗ ,,Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (довідка № 1/804 від 16.05.2016 р.).  

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

узагальненні поглядів науковців щодо розуміння сутності тестування та 

класифікації тестів, а також у визначенні особливостей організації поточного 

контролю з використанням електронного лінгводидактичного тестування. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення на 

наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня, 

зокрема, Міжнародних, а саме: ,,Науково-методичні засади управління якістю 

освіти у вищих навчальних закладах” (Київ, 2013); ,,Формування мовної особистості 

в багатоступеневій системі освіти: досвід, реалії, перспективи” (Івано-Франківськ, 

2013); ,,Освітні вимірювання – 2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного 

доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, 

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

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

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

методологические проблемы современного образования” (Москва, 2014); 

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

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

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

стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2016); ,,Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення і перспективи” (Запоріжжя, 2016); Всеукраїнських: ,,Інноваційні 

технології в сучасній лінгвістиці, лінгводидактиці, літературознавстві” (Слов’янськ, 

2014); ,,Комп’ютерні технології в тестуванні” (Рівне, 2014); ,,Інформаційно-

комунікаційні технологій у формуванні фахових компетентностей майбутніх 

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

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

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки на 

засіданнях кафедри теорії і практики початкової освіти Державного вищого 

навчального закладу ,,Донбаський державний педагогічний університет” (упродовж 
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2012 – 2016 років). 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати дослідження 

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

наукових фахових виданнях України, 3 – у періодичних наукових міжнародних 

виданнях, 9 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (273 

найменування, із них 5 – іноземною мовою), 11 додатків на 29 сторінках. Робота 

містить 14 таблиць, 16 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 263 сторінки, із них – 

200 сторінок основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність дослідження, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретичні основи, наукову новизну та практичне 

значення дисертаційної роботи, наведено відомості про апробацію й упровадження 

отриманих результатів. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови” − на основі аналізу 

науково-педагогічної літератури досліджено ґенезу професійної підготовки 

майбутнього вчителя української мови; розкрито сутність, зміст і структуру поняття 

„лінгвометодична компетентність майбутніх учителів української мови”; 

виокремлено етапи формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови; схарактеризовано моніторинг лінгвометодичної 

компетентності студентів у процесі фахової підготовки.  

Аналіз наукової та історичної літератури з проблеми розвитку професійної 

підготовки майбутнього вчителя української мови дозволив говорити про тривалий і 

неоднорідний процес становлення цього феномена. Відсутність чіткої періодизації 

ґенези професійної підготовки майбутнього вчителя української мови зумовила 

потребу виокремлення таких етапів:  

- початковий (давні часи – кінець ХІХ ст.) – у цей час закладалися підвалини 

вищої освіти в Україні, формувався досвід підготовки педагогічних кадрів і вчителів 

рідної мови зокрема, проте відсутність централізованого управління освітою, чіткої 

системи професійної підготовки майбутніх учителів української мови негативно 

позначалася на якості фахової компетентності педагогів;  

- базовий (початок ХХ ст. – 30-ті рр.) – було створено підґрунтя для 

подальшого розвитку лінгвометодичної компетентності педагогів – розроблено 

систему підготовки вчителів рідної мови (освітньо-професійні програми, навчальні 

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

навчання української мови, які в подальшому стали базою професійної підготовки 

для кількох поколінь учителів;  

- репродуктивний (40 – 80-ті рр. ХХ ст.) – у цей час розвиток професійної 

підготовки майбутнього вчителя української мови відтворював здобутки 

попереднього періоду й уповні наслідував загальносоюзні тенденції фахової 

підготовки педагога;  
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- інноваційний (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – відбулося становлення 

багаторівневої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), з’явилися нові програми, 

якісно нові посібники, що враховували вимоги національної школи і здобутки 

світової теорії і практики, наближуючи її до вимог розбудови державності. 

Характерною особливістю духовного процесу на початку третього тисячоліття стало 

активне зростання культурного потенціалу українського народу, модернізація 

фахової підготовки й зміна парадигми навчання від формування знань, умінь і 

навичок до формування й розвитку компетентностей. 

Аналіз наукової й науково-методичної літератури довів наявність 

розбіжностей у трактуванні сутності поняття ,,лінгвометодична компетентність 

майбутнього вчителя української мови”.  

Вивчення й узагальнення різних підходів до визначення цього компонента 

професійної компетентності майбутнього педагога дозволило схарактеризувати 

лінгвометодичну компетентність як комплекс інтегрованих професійних якостей 

особистості майбутнього вчителя-філолога, що передбачає готовність до науково-

педагогічної діяльності в загальноосвітній школі і виші відповідно до означеної 

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

мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін, сформованій позиції щодо власної 

професійної діяльності, а також професійної діяльності інших; усвідомленні 

метапредметної функції рідної мови та її статусу як національно-культурного 

феномену; сформованості ціннісних орієнтацій педагога як людини з високою 

духовно-моральною культурою; готовності і прагненні до професійного 

самовдосконалення й сприйняття передового науково-методичного досвіду в галузі 

навчання рідної мови.  

У структурі лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української 

мови було виокремлено такі основні компоненти:  

1. Мотиваційно-ціннісний, що передбачає володіння майбутнім учителем 

рідної мови прийомами особистісного самовираження й саморозвитку, 

саморефлексію, розуміння важливості та здатність методично грамотно мотивувати 

учнів на опанування мови й розвиток власного мовлення, уміння організовувати 

навчальний процес, добирати дидактичний матеріал із цією метою, бажання 

самовдосконалюватися, спроможність підвищувати рівень власної лінгвометодичної 

компетентності за допомогою опрацювання сучасної науково-педагогічної та 

методичної літератури, готовність і здатність до професійного зростання в 

лінгвометодичній галузі. 

2. Предметний (або спеціальний) є центральним у структурі лінгвометодичної 

компетентності педагога і включає в себе ґрунтовне володіння знаннями, уміннями 

й навичками з української мови і методики її навчання в загальноосвітній школі. 

3. Психолого-педагогічний, що передбачає знання вікових психологічних 

особливостей школярів на різних етапах їхнього розвитку; здатність зацікавлювати 

учнів процесом опанування рідної мови й мовлення, набуттям мовної й мовленнєвої 

компетентностей.  

4. Професійно-комунікативний, який включає в себе знання майбутнім 

учителем мовних правил і норм, що забезпечують зразковість його мовлення як в 
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урочний, так і в позаурочний час, здатність успішно реалізовувати професійну 

комунікацію з учнями, батьками школярів, колегами, керівництвом тощо.  

5. Інформаційно-комунікаційний, що передбачає уміння працювати з 

інформацією навчально-мовного призначення, знання жанрових різновидів 

електронної і мультимедійної продукції, інтернет-ресурсів навчально-мовного 

характеру тощо. 

6. Діагностичний компонент, який уміщує здатність виявляти рівень 

підготовки учнів та студентів з української мови, доречно добирати завдання, 

складати тести й проводити контрольні заходи, організовувати моніторингові 

дослідження для перевірки навчальних досягнень учнів та студентів з української 

мови, дисциплін мовознавчого й лінгводидактичного спрямування з урахуванням 

сучасних інноваційних технологій і застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Проаналізовано етапи формування лінгвометодичної компетентності вчителя: 

довишівський (мотиваційний), період навчання на філологічному факультеті ВНЗ, 

післядипломний етап (самовдосконалення); конкретизовано зміст періоду навчання 

в університеті і розподілено його на три етапи: підготовчий (пропедевтичний), 

формувальний і поглиблювальний.  

У результаті наукового пошуку встановлено, що під якістю лінгвометодичної 

освіти майбутніх учителів рідної мови слід розуміти результати фахової підготовки, 

що відображаються в комплексі набутих у процесі навчання професійних знань, 

умінь, навичок, індивідуальних якостей та ціннісних установок особистості, які в 

сукупності становлять систему професійної лінгвометодичної компетентності 

вчителя-філолога, на яку справляють безпосередній вплив педагогічні 

характеристики організації освітнього процесу та соціальні чинники 

функціонування освіти. 

Основним результатом і показником якісної фахової лінгвометодичної освіти 

виступатиме професійна лінгвометодична компетентність майбутнього вчителя-

філолога, ефективність і рівень формування якої в кожного студента і на факультеті 

загалом можна якісно дослідити лише за допомогою комплексних вимірювальних 

процедур – моніторингу якості лінгвометодичної освіти.  

Лінгвометодичний моніторинг спрямований на комплексне дослідження 

професійної лінгвометодичної компетентності як однієї з найважливіших складових 

професійної компетентності вчителя-філолога і становить собою технологію 

безперервного спостереження, виявлення, вимірювання й оцінювання стану 

лінгвометодичної компетентності студентів упродовж усього терміну 

лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження чинників освітнього процесу, які 

вплинули на отримані результати, а також узагальнення й прогнозування динаміки 

та основних тенденцій її розвитку на підставі отриманих об’єктивних показників з 

метою розробки оптимальної системи організації фахової підготовки студентів 

педагогічних ВНЗ. 

До основних функцій лінгвометодичного моніторингу належать: 

інформаційна, діагностична, прогностична, корекційна. Важливими принципами 

організації й упровадження лінгвометодичного моніторингу в практику вишівського 

навчання є такі: загальні: безперервності, науковості, об’єктивності, 
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систематичності, планомірності, свідомості та активності, наочності, комплексності, 

гласності.  

На підставі аналізу підходів до визначення місця й ролі моніторингових 

досліджень у освітньому процесі виокремлюємо такі змістові напрями 

лінгвометодичного моніторингу: рівень професійної лінгвометодичної 

компетентності студентів; продуктивність лінгвометодичного навчального процесу; 

науково-педагогічний потенціал філологічного факультету; матеріально-технічні 

умови навчання на факультеті та у виші. 

Узагальнюючи характеристики лінгвометодичного моніторингу, до його 

специфічних особливостей відносимо: компетентнісну спрямованість; діалогічну 

єдність у вивченні процесу і результату формування лінгвометодичної 

компетентності студентів; внутрішньовишівський характер організації та 

проведення моніторингу; вузькоспеціалізовані змістові напрями дослідження 

процесу лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя української мови. 

У другому розділі – „Теоретико-практичні аспекти формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови” – 

проаналізовано зміст і структуру лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 

української мови і виявлено, що систему лінгвометодичної підготовки майбутнього 

вчителя української мови складає невеликий за обсягом блок дисциплін, з яких 

,,Методика навчання української мови” є центральною, а навколо неї групуються 1 – 

2 дисципліни з варіативного циклу. Цей курс спрямований на комплексне 

формування усіх складників лінгвометодичної компетентності, тоді як супутні 

спецкурси вирішують дещо вужчі завдання – формування й розвиток одного чи 

декількох компонентів: інформаційно-комунікаційного, професійно-

комунікативного, психолого-педагогічного та ін.  

Під час дослідження навчальних планів і навчально-методичних комплексів 

дисциплін лінгвометодичного циклу з’ясовано, що практично поза увагою 

викладачів і методистів залишається діагностичний компонент лінгвометодичної 

компетентності студентів, формування якого передбачено лише поодинокими 

темами курсу ,,Методики викладання української мови” в розділах методики 

навчання лексики, граматики, орфографії чи розвитку зв’язного мовлення. Контроль 

у навчальних і робочих програмах представлено несистематизованими методами 

поточної й тематичної перевірки знань, умінь і навичок, виявлено одноманітність 

методів контролю, відсутність таких інноваційних методів, як портфоліо, проекти, 

інтерактивні та ігрові методи; тестові завдання, укладені викладачами, також не 

приведені в систему.  

Виділено й теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які сприяють 

формуванню лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української 

мови: орієнтування на компоненти лінгвометодичної компетентності вчителя 

української мови під час упровадження технології її формування в процесі навчання 

у ВНЗ; інтеграція традиційних та інноваційних технологій із превалюванням 

специфічних методів формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови; лінгвометодичний моніторинг як супровідний засіб 

формування лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових напрямів, 

принципів, методів. 
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Теоретично обґрунтовано технологію формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови (рис. 1), яка включає в себе 

такі етапи:  

- цільовий, який передбачає визначення мети та завдань технології 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови; 

- змістовий, що відображає діалогічну єдність компонентів, критеріїв, 

показників і рівнів сформованості лінгвометодичної компетентності, змістових 

напрямів її моніторингу і педагогічних умов її формування, комплексна реалізація 

яких забезпечить досягнення поставленої мети; 

- технологічно-процесуальний, який відображає власне процес формування 

лінгвометодичної компетентності з метою оптимізації навчально-виховної 

діяльності під час вивчення дисциплін лінгвометодичного циклу. Відтак 

технологічно-процесуальний етап включає в себе підготовчу, діяльнісну і аналітико-

рефлексивну стадії; 

- результативний, який подає інформацію щодо рівня лінгвометодичної 

компетентності студентів, сформованої в процесі професійної підготовки, та про 

якість лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя рідної мови в цілому після 

впровадження узгоджених у процесі імплементації технології рішень. 

У третьому розділі – „Експериментальна перевірка технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови” – 

експериментально перевірено ефективність технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. 

Реалізація технології передбачала чотири етапи. На першому, цільовому, етапі 

було визначено мету і завдання технології. Другий, змістовий, етап передбачав 

систематизацію виокремлених компонентів, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості лінгвометодичної компетентності, змістових напрямів моніторингу і 

педагогічних умов її формування. Відтак лінгвометодичну компетентність 

запропоновано вимірювати за такими критеріями і показниками: когнітивний 

критерій, показниками якого є лінгвометодичний, діагностичний, інформаційно-

комунікаційний, культурологічний; операційно-діяльнісний критерій, показниками 

якого виступають уміння, навички й здатності; мотиваційно-культурологічний 

критерій із: лінгвометодичним, професійним і культурологічним показниками.  

Залежно від прояву показників зазначених критеріїв у майбутнього вчителя 

української мови можемо стверджувати про сформованість певного рівня 

лінгвометодичної компетентності в цілому. Для об’єктивності і більшої 

інформативності дослідження виокремлюємо чотири рівні сформованості 

лінгвометодичної компетентності: високий, достатній, середній, низький – два з 

яких (високий і низький) є крайніми проявами досліджуваного поняття, а інші два 

розмежовують посередні його значення. 

Третій, технологічно-процесуальний, етап передбачав реалізацію технології 

формування лінгвометодичної компетентності в процесі фахової підготовки 

студентів спеціальності ,,Cередня освіта (українська мова і література)” і 

здійснювався в три стадії. 

Експериментальне навчання було організовано з урахуванням визначених 

педагогічних  умов.  Підготовча  стадія   була  спрямована  на  забезпечення   першої 
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Мета – поетапне, кероване, чітко структуроване формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови.

Завдання: 

1. Формування лінгвометодичної компетентності здобувачів на більш високому рівні.

2. Забезпечення належної якості процесу лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 

української мови.

3. Організація освітнього процесу за допомогою форм і методів роботи, які спрямовані на 

комплексне формування всіх компонентів лінгвометодичної компетентності здобувачів.

Підготовча 

стадія

Діяльнісна 

стадія

Аналітико-

рефлексивна 

стадія

Оптимізація процесу фахової 

підготовки

Високий рівень сформованості 

лінгвометодичної компетентності 

Цільовий 

етап

Змістовий 

етап

Структурні  компоненти  лінгвометодичної  компетентності

Інформаційно-комунікаційний

Мотиваційно-ціннісний Предметний (спеціальний) Психолого-педагогічний

Професійно-комунікативний Діагностичний

Змістові напрями лінгвометодичного моніторингу

1. Рівень лінгвометодичної компетентності здобувачів. 2. Продуктивність навчального процесу.

3. Науково-педагогічний потенціал факультету. 4. Матеріально-технічні умови навчання. 

Педагогічні умови

1. Орієнтування на компоненти 

лінгвометодичної 

компетентності під час 

упровадження технології її 

формування в процесі навчання 

у ВНЗ.

2. Інтеграція традиційних та 

інноваційних технологій із 

превалюванням специфічних методів 

формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

3. Лінгвометодичний моніторинг 

як супровідний засіб 

формування лінгвометодичної 

компетентності в єдності його 

змістових напрямів, принципів, 

методів.

Критерії  і  показники  сформованості  лінгвометодичної   компетентності

Когнітивний:
-лінгвометодичний

-діагностичний

-інформаційно-комунікаційний

-культурологічний 

Операційно-діяльнісний:
-уміння

-навички

-здатності 

Мотиваційно-
культурологічний:

-лінгвометодичний
-професійний
-культурологічний 

Рівні сформованості Високий Достатній Середній Низький

Технологічно-

процесуальний 

етап

Ф
о
р

м
и

 р
о

б
о
т
и

Анкетування, тестування, 

бесіди

Проблемні лекції, 

дискусії, евристичні 

бесіди, ділові й 

симуляційні ігри, 

проектна робота, 

портфоліо

Науковий семінар, 

тестування, презентація 

лінгвометодичного 

портфоліо, висвітлення 

результатів проектної 

роботи

М
ет

о
д

и

Результативний 

етап

Традиційні: 

опитування, бесіда, колоквіум, 

самостійна робота.

Інноваційні:

портфоліо, ділова гра, 

інтерактивні, інформаційно-

комунікаційні, тестування.

Специфічні:

спостереження та аналіз 

лінгвометодичної діяльності; 

моделювання; тренувальна 

лінгвометодична діяльність у 

реальних умовах.

 

Рис. 1. Технологія формування лінгвометодичної компетентності майбутнього 

вчителя української мови 
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педагогічної умови, яка передбачала орієнтування на компоненти лінгвометодичної 

компетентності вчителя української мови під час упровадження технології її 

формування в процесі навчання у ВНЗ. Було внесено зміни в навчальні програми 

курсів ,,Педагогіка”, ,,Загальна та вікова психологія”, ,,Сучасна українська 

літературна мова з практикумом”, ,,Основи педагогічних вимірювань” таким чином, 

щоб посилити формування окремих компонентів лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови. 

Діяльнісна стадія передбачала реалізацію другої педагогічної умови – 

інтеграцію традиційних та інноваційних технологій із превалюванням специфічних 

методів формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. Експериментальне навчання включало в себе такі форми і методи 

роботи: проблемні лекції, дискусії, круглі столи, ділові та симуляційні ігри тощо. 

Дискусії та круглі столи з актуальної проблематики, а саме: ,,Навчання школярів 

української мови в умовах оновлення освітніх стандартів”, ,,Проблеми сучасного 

уроку української мови”, ,,Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні 

школярів української мови” – сприяли підвищенню загального рівня 

лінгвометодичної компетентності студентів, розвиткові інтересу до майбутньої 

професійної діяльності. Важливою складовою формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови стало укладання портфоліо. 

Робота над лінгвометодичним портфоліо студентів тривала упродовж вивчення 

курсу ,,Методика навчання української мови”, а також під час проходження ними 

педагогічної практики. Результати, які містили зразки діяльності і досягнень 

кожного майбутнього вчителя, були представлені за допомогою електронних і 

хмарних сервісів.  

Проектна робота студентів передбачала виконання групових та 

індивідуальних проектів за такими темами, як-от: ,,Сучасний урок української 

мови”, ,,Електронні засоби навчально-мовного призначення”, ,,Корисні лайфхаки 

навчання української мови” тощо. Невід’ємним компонентом формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови стало 

тестування. Розроблено і впроваджено систему тестових завдань для вхідного, 

поточного, тематичного та контрольного тестування, як паперового (бланкового), 

так і комп’ютерного. У межах реалізації експериментальної технології нами було 

активно застосовано й специфічні методи формування лінгвометодичної 

компетентності, а саме: метод спостереження та аналізу лінгвометодичної 

діяльності, моделювання лінгвометодичної діяльності, тренувальну 

лінгвометодичну діяльність у реальних умовах.  

Аналітико-рефлексивна стадія була спрямована на забезпечення третьої 

педагогічної умови: упровадження лінгвометодичного моніторингу як супровідного 

засобу формування лінгвометодичної компетентності в єдності його змістових 

напрямів, принципів, методів. Зважаючи на те, що вимірювання рівня 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови відбувалося 

повсякчасно, на цій стадії реалізовано також й інші змістові напрями моніторингу: 

оцінювання продуктивності навчального процесу, науково-педагогічного потенціалу 

факультету, матеріально-технічних умов навчання. Зокрема, було проведено 

науково-методичний семінар для викладачів ,,Теоретико-практичні аспекти 
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формування і моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови”. Презентація лінгвометодичного портфоліо, висвітлення 

результатів проектної роботи, написання студентами есе ,,Роль учителя української 

мови як провідника національної ідеї”, опрацювання результатів підсумкового 

тестування дозволили окреслити напрями корекційної діяльності, спрямовані на 

забезпечення належної якості лінгвометодичної підготовки майбутніх учителів 

української мови, і прийняти поточні управлінські рішення. 

На результативному етапі було подано інформацію щодо рівня 

лінгвометодичної компетентності студентів, сформованої в процесі професійної 

підготовки, та про якість лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя 

української мови в цілому після впровадження узгоджених у процесі імплементації 

технології рішень. На цьому етапі відбувалася систематизація та узагальнення 

матеріалів, отриманих у процесі формувального експерименту, статистичне 

оброблення одержаних емпіричних даних та обґрунтування результативності 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови, формулювалися висновки за результатами проведеного 

дослідження. Результати реалізації технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови засвідчили її ефективність. 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика рівнів сформованості лінгвометодичної 

компетентності студентів 
Рівень 

сформованості  

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 22 17,5 34 27,0 48 17,1 61 21,7 

Достатній 34 27,0 53 42,1 80 28,5 93 33,1 

Середній 42 33,3 24 19,0 92 32,7 79 28,1 

Низький 28 22,2 15 11,9 61 21,7 48 17,1 

Порівняння результатів констатувального й формувального етапів 

експерименту засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості 

лінгвометодичної компетентності студентів. В експериментальній групі, на відміну 

від контрольної, на статистично значущому рівні зменшилася кількість студентів із 

низьким рівнем лінгвометодичної компетентності (17,1% в КГ та 11,9% в ЕГ), 

збільшилася кількість майбутніх учителів української мови з середнім (28,1% в КГ 

та 19,0% в ЕГ), достатнім (33,1% в КГ та 42,1% в ЕГ) і високим (21,7% в КГ та 

27,0% в ЕГ) рівнями компетентності. 

Статистичну значущість одержаних результатів доведено методами 

математичної статистики (коефіцієнт α Кронбаха, критерій Крамера-Уелча). 
У дисертаційному дослідженні на основі визначених педагогічних умов 

теоретично обґрунтовано, упроваджено в практику професійної підготовки й 

експериментально перевірено ефективність технології формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови. Відповідно 

до завдань дослідження на підставі отриманих результатів зроблено наступні 

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

методичної літератури досліджено ґенезу професійної підготовки вчителя 

української мови, узагальнено позитивний досвід та традиції підготовки вчителів 

рідної мови в Україні, уточнено часові межі її становлення та умовно розподілено їх 

на чотири етапи: початковий (давні часи – кінець ХІХ ст.), базовий (початок 

ХХ ст. – 30-ті рр.), репродуктивний (40 – 80-ті рр.) та інноваційний (90-ті рр. 

ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

2. Конкретизовано зміст і структуру поняття ,,лінгвометодична 

компетентність майбутніх учителів української мови”, що визначається як 

системоутворювальна відносно його професійної підготовки і є комплексом 

інтегрованих професійних якостей особистості майбутнього вчителя, що передбачає 

готовність до науково-педагогічної діяльності в загальноосвітній школі і виші 

відповідно до означеної кваліфікації та ґрунтується на знаннях, уміннях, навичках і 

досвіді викладання мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін, сформованій 

позиції щодо власної професійної діяльності, а також професійної діяльності інших; 

усвідомленні метапредметної функції рідної мови та її статусу як національно-

культурного феномену; сформованості ціннісних орієнтацій педагога як людини з 

високою духовно-моральною культурою; готовності і прагненні до професійного 

самовдосконалення й сприйняття передового науково-методичного досвіду в галузі 

навчання рідної мови. 

Спираючись на аналіз науково-методичної літератури і освітньо-професійних 

програм підготовки, було визначено такі компоненти лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови: мотиваційно-ціннісний, 

предметний (спеціальний), психолого-педагогічний, професійно-комунікативний, 

інформаційно-комунікаційний, діагностичний. 

Проаналізовано етапи формування лінгвометодичної компетентності вчителя: 

довишівський (мотиваційний), період навчання на філологічному факультеті ВНЗ, 

післядипломний етап (самовдосконалення); конкретизовано зміст періоду навчання 

в університеті і обґрунтовано доцільність його розподілення на три етапи: 

підготовчий (пропедевтичний), формувальний і поглиблювальний. 

3. Виявлено особливості моніторингу лінгвометодичної компетентності, його 

основні складники та форми реалізації у фаховій підготовці майбутніх учителів 

української мови. Основним результатом і показником якісної фахової 

лінгвометодичної освіти визнано професійну лінгвометодичну компетентність 

майбутнього вчителя української мови, ефективність і рівень формування якої в 

кожного студента і на факультеті загалом можна якісно дослідити лише за 

допомогою комплексних вимірювальних процедур – моніторингу якості 

лінгвометодичної освіти. 

Лінгвометодичний моніторинг спрямований на комплексне дослідження 

професійної лінгвометодичної компетентності як однієї з найважливіших складових 

професійної компетентності вчителя української мови і становить собою технологію 

безперервного спостереження, виявлення, вимірювання й оцінювання стану 

лінгвометодичної компетентності студентів упродовж усього терміну 

лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження чинників освітнього процесу, які 

вплинули на отримані результати, а також узагальнення й прогнозування динаміки 
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та основних тенденцій її розвитку на підставі отриманих об’єктивних показників з 

метою розробки оптимальної системи організації фахової підготовки студентів 

педагогічних ВНЗ. 

4. Досліджено стан і проаналізовано недоліки в сучасній практиці формування 

лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, визначено 

педагогічні умови формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови: орієнтування на компоненти лінгвометодичної 

компетентності вчителя української мови під час упровадження технології її 

формування в процесі навчання у ВНЗ; інтеграція традиційних та інноваційних 

технологій із превалюванням специфічних методів формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови; лінгвометодичний моніторинг 

як супровідний засіб формування лінгвометодичної компетентності в єдності його 

змістових напрямів, принципів, методів. 

Із метою ефективного впровадження технології формування лінгвометодичної 

компетентності визначено критерії, показники та рівні її сформованості: 

когнітивний критерій, показниками якого є лінгвометодичний, інформаційно-

комунікаційний, діагностичний, культурологічний; операційно-діяльнісний 

критерій, показниками якого виступають уміння, навички й здатності; мотиваційно-

культурологічний критерій із: лінгвометодичним, професійним і культурологічним 

показниками. Для об’єктивності й більшої інформативності дослідження 

виокремлено чотири рівні сформованості лінгвометодичної компетентності: 

високий, достатній, середній, низький. 

5. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено ефективність 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови. 

Реалізація технології відбувалася в чотири етапи: цільовий, змістовий, 

технологічно-процесуальний і результативний. На цільовому етапі було визначено 

мету й завдання технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови. Змістовий етап передбачав розроблення критеріїв, 

показників і рівнів сформованості лінгвометодичної компетентності, визначення 

педагогічних умов, змістових напрямів, принципів, методів, функцій, комплексна 

реалізація яких забезпечила досягнення поставленої мети.  

На технологічно-процесуальному етапі за допомогою традиційних, 

інноваційних та специфічних методів навчання й діагностики було реалізовано 

технологію формування лінгвометодичної компетентності з метою оптимізації 

навчально-виховної діяльності під час вивчення дисциплін лінгвометодичного 

циклу. Результативний етап передбачав отримання інформації щодо рівня 

лінгвометодичної компетентності студентів, сформованої в процесі професійної 

підготовки, та про якість лінгвометодичної підготовки майбутнього вчителя 

української мови в цілому після впровадження узгоджених у процесі моніторингу 

рішень. Результати реалізації технології формування лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови засвідчили її ефективність.  

Порівняння результатів констатувального і контрольного етапів експерименту 

засвідчило позитивну динаміку рівнів сформованості лінгвометодичної 

компетентності студентів. В експериментальній групі, на відміну від контрольної, на 
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статистично значущому рівні зменшилася кількість студентів із низьким рівнем 

лінгвометодичної компетентності, натомість збільшилася кількість майбутніх 

учителів української мови з середнім, достатнім і високим рівнями компетентності.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання проблеми 

формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови 

в процесі фахової підготовки. Подальшого розвитку потребує вивчення наступності 

та перспективності процесу формування лінгвометодичної компетентності вчителів 

української мови в умовах безперервного навчання, удосконалення навчальних 

програм і планів, методів діагностики і моніторингу професійної компетентності 

студентів. 
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Ішутіна О. Є. Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови в процесі фахової підготовки. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено теоретико-експериментальному 

дослідженню проблеми формування лінгвометодичної компетентності майбутніх 

учителів української мови у взаємозв’язку із моніторингом її якості. У дослідженні 

розкрито сутність поняття „лінгвометодична компетентність майбутніх учителів 

української мови”; визначено його структуру (мотиваційно-ціннісний, предметний 

(спеціальний), психолого-педагогічний, професійно-комунікативний, інформаційно-

комунікаційний, діагностичний компоненти) і педагогічні умови ефективності 

формування. Схарактеризовано поняття якості лінгвометодичної освіти майбутніх 

учителів української мови і визначено поняття лінгвометодичного моніторингу. 

Теоретично обґрунтовано технологію формування лінгвометодичної компетентності 

майбутніх учителів української мови в процесі фахової підготовки, яка складається з 

цільового, змістового, технологічно-процесуального, результативного етапів. 

Практично перевірено та експериментально підтверджено ефективність розробленої 

технології формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів 

української мови у взаємозв’язку із моніторингом її якості на основі уточнених 

критеріїв і показників рівнів сформованості досліджуваного поняття. 

Ключові слова: учитель, майбутній учитель української мови, лінгвометодична 
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компетентність, технологія формування лінгвометодичної компетентності, якість 

лінгвометодичної освіти, лінгвометодичний моніторинг, педагогічні умови. 

 

 

Ишутина Е. Е. Формирование лингвометодической компетентности 

будущих учителей украинского языка в процессе профессиональной 

подготовки. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2017. 

Диссертационная работа посвящена теоретико-экспериментальному 

исследованию проблемы формирования лингвометодической компетентности 

будущих учителей украинского языка в процессе профессиональной подготовки во 

взаимосвязи с мониторингом ее качества. В исследовании раскрыто содержание 

понятия ,,лингвометодическая компетентность будущих учителей украинского 

языка”; определена его структура (мотивационно-ценностный, предметный 

(специальный), психолого-педагогический, профессионально-коммуникативный, 

информационно-коммуникационный, диагностический компоненты) и 

педагогические условия эффективности формирования. Охарактеризовано понятие 

качества лингвометодического образования будущих учителей украинского языка и 

определено понятие лингвометодического мониторинга. Теоретически обоснована и 

экспериментально проверена эффективность технологии формирования 

лингвометодической компетентности будущих учителей украинского языка во 

взаимосвязи с мониторингом ее качества на основе уточненных критериев, 

показателей и уровней сформированности исследуемого понятия. 

Ключевые слова: учитель, будущий учитель украинского языка, 

лингвометодическая компетентность, технология формирования 

лингвометодической компетентности, качество лингвометодической подготовки, 

лингвометодический мониторинг, педагогические условия.  

 

 

Ishutina O. Ye. Forming linguomethodological competence of prospective 

Ukrainian language teachers during their professional training. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in specialty 

13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher Educational 

Establishment “Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The thesis is devoted to the theoretical and experimental studying the problem of 

forming linguomethodological competence of prospective Ukrainian language teachers in 

interrelation with the monitoring of its quality. Based on a complex analysis of historical 

and pedagogical and scientific and methodological literature, the genesis of the Ukrainian 

language teachers’ professional training has been studied, the experience and traditions of 

the mother tongue teachers in Ukraine have been summarized, the time frame for its 

formation has been specified and four stages have been conventionally singled out: initial, 

basic, reproductive and innovative. 
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The study concretizes the essence of the concept of “linguomethodological 

competence of prospective Ukrainian language teachers”. The structure (motivational and 

value, subject (special), psychological and pedagogical, professional and communicative, 

information and communication, and diagnostic components) and pedagogical conditions 

of effective forming linguomethodological competence of the prospective Ukrainian 

language teachers are defined. Stages of forming the prospective Ukrainian language 

teachers’ linguomethodological competence are clarified: pre-university (motivation), 

period of studying at the philological faculty of the university, postgraduate stage 

(selfdeveloopment); the content of the period of studying at the university is specified and 

the expediency of its dividing into three phases (preparatory (propaedeutic), forming, and 

deepen phases) is substantiated.  

The author determines the concept of prospective Ukrainian language teachers’ 

linguomethodological education quality and defines the concept of linguomethodological 

monitoring. The author finds out the basic functions of the linguomethodological 

monitoring, the important principles of organizing and implementing the 

linguomethodological monitoring into practices of higher education, defines content ways 

of linguomethodological monitoring and its specific features. 

The technology of forming linguomethodological competence of prospective 

Ukrainian language teachers in the process of their professional training is theoretically 

grounded: it consists of the targeted, content, technology and procedure, and effective 

stages. Experimental teaching was organized taking into account the pedagogical 

conditions and included the following forms and methods of work: problem lectures, 

discussions, round tables, simulation games, portfolio, project work, and testing. As a part 

of implementing the technology we have actively applied the specific methods of forming 

linguomethodological competence, such as the method of observing and analyzing 

linguomethodological activities, the method of modelling linguomethodological activities 

and training linguomethodological activities in the real conditions. The efficiency of the 

technology of forming linguomethodological competence of prospective Ukrainian 

language teachers in interrelation with monitoring of its quality was practically tested 

taking into account the specified criteria (cognitive, operational and activity, motivational 

and cultural) and the indicators and levels of the concept. 

Keywords: teacher, prospective Ukrainian language teacher, linguomethodological 

competence, technology of forming linguomethodological competence, 

linguomethodological monitoring, quality of linguomethodological training, pedagogical 

conditions. 
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