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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Незаперечним показником прогресу 
людства є ставлення сучасного суспільства до вдосконалення кожної окремої 
людини, її індивідуальності, що віднайшло своє втілення у філософії 
людиноцентризму, а в педагогіці – у принципі дитиноцентризму. Новою 
світоглядною парадигмою зумовлена трансформація системи освіти як єдиного 
комплексу – від дошкільної ланки до вищої освіти.  

Найважливішим пріоритетом у вихованні молодого покоління на сучасному 
етапі, як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
(затверджено Наказом МОН України від 16.06.2015 р. № 641), є формування 
ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, 
нації; передача молодому поколінню соціокультурного досвіду, багатства духовної 
культури народу, що має стати основою формування особистісних рис громадянина 
України: національної самосвідомості, розвиненої духовності, моральної культури. 
Тож проблема формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів набуває загальнодержавного значення, 
оскільки йдеться про збереження й примноження соціально-духовних багатств 
суспільства.    

У психолого-педагогічній літературі існує достатня теоретична 
й експериментальна база для вирішення завдань, що виникають в освітній практиці 
вищої школи щодо формування професіональної компетентності та її складових, 
у тому числі лінгвокультурологічної. Помітний внесок у лінгвістичну теорію 
культурно-ситуативних моделей внесли Л. Вітгенштейн, Г. Гадамер, Г. Гійом, 
М. Гайдеггер, Гумбольдт, О. Потебня, Н. Хомський, К. Ясперс. Здійснений нами 
аналіз педагогічної та методичної літератури показав, що наразі є чимало 
вітчизняних і зарубіжних публікацій, у яких досліджуються лінгвокультурологічні 
аспекти компетентності. Так, А. Іонова, М. Суворова досліджували 
лінгвокультурологічний підхід до вивчення іноземних мов; у своїх наукових 
дослідженнях О. Макарова, К. Полупан розглядали особливості формування 
лінгвокультурологічної компетенції в процесі вивчення рідної мови; К. Іванова, 
М. Кисельова, М. Мигненко вивчали проблему формування лінгвокультурологічної 
компетенції в процесі фахової підготовки іноземних студентів; дисертація 
Н. Фоменко присвячена розвитку лінгвокультурологічної компетенції викладача 
закладу вищої освіти; у працях О. Борисенко, С. Гурбанської, О. Смірнової, 
А. Соломахи, А. Хомаєвої, П. Якименко розглядаються різні лінгвокультурологічні 
аспекти мовної освіти. 

У педагогічній науці та практиці значна увага надається проблемі професійної 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, адже головною 
постаттю, від якої залежить виховання, навчання й розвиток дітей дошкільного віку 
є вихователь дошкільного навчального закладу. У сучасних дослідженнях 
розкриваються різні аспекти підготовки студентів зі спеціальності 012 Дошкільна 
освіта до роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі. Зокрема, підготовка 
студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного 
декоративного мистецтва (О. Поліщук); навчання дошкільників української мови 
(Т. Котик); формування риторичної культури (В. Тарасова); вироблення 



 2  
в дошкільників навичок здорового способу життя (А. Чаговець); виховання духовної 
культури у студентів вищих навчальних закладів у інтегрованих групах навчання 
(М. Роганова);  концептуальні основи підготовки майбутніх педагогів (Г. Цвєткова); 
рефлексійна культура вихователів (І. Кондратець); формування вмінь і навичок 
виразного читання як необхідого компонента професіограми майбутніх фахівців 
дошкільної освіти (Ю. Руденко); мовленнєва компетентність як складова професійної 
підготовки фахівців дошкільного виховання (А. Аніщук); підготовка майбутнього 
фахівця дошкільної освіти до застосування елементів культури рідного краю 
(С. Матвієнко); компетентністний підхід до мовленнєвої підготовки майбутнього 
вихователя дошкільного закладу (А. Богуш); теоретико-методологічні засади 
підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними 
сім’ями (Т. Жаровцева); теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 
вихователів до організації комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей старшого 
дошкільного віку (І. Луценко); становлення фахівця дошкільної освіти під час  
навчання (Г. Бєлєнька).  

Актуальність пошуку шляхів розв’язання проблеми дослідження посилюється 
необхідністю подолання виявлених суперечностей між: актуалізацією потреби 
сучасного суспільства в оптимальному рівні міжкультурної взаємодії 
та недостатністю наукових досліджень, що закладають теоретичні основи 
лінгвокультурологічної компетентності педагогів; значним потенціалом змісту 
освітнього процесу вищого навчального закладу щодо підготовки майбутніх 
вихователів та недостатнім науково-методичним забезпеченням процесу формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів; необхідністю застосування сучасних інноваційних форм, 
методів і технологій підвищення готовності студентів до професійної діяльності 
у дошкільних навчальних закладах й недостатнім інформаційним та технологічним 
забезпеченням зазначеного процесу. 

Актуальність проблеми дослідження, її соціальна й педагогічна значущість, 
недостатня теоретико-методична розробленість, об’єктивна необхідність 
у розв’язанні виявлених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи –
„Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів ”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано згідно з темами науково-дослідної роботи кафедр педагогіки і методики 
технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального закладу 
„Донбаський державний педагогічний університет” „Інноваційні технології 
в технологічній освіті” (державний реєстраційний номер 0115U003307), теорії 
і методики дошкільної освіти Комунального закладу „Харківська гуманітарно-
педагогічна академія” Харківської обласної ради „Формування професійної 
компетенції майбутніх вихователів дітей дошкільного віку у процесі впровадження 
сучасних освітніх технологій”. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 
Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 
обласної ради (протокол № 10 від 20 травня 2015 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді 
з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні 
(протокол № 5 від 23 червня 2015 р.). Дисертацію завершено на базі кафедри 
педагогіки і методики технологічної та професійної освіти ДВНЗ „Донбаський 
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державний педагогічний університет” та рекомендовано до захисту (протокол № 7 
від 08.02.2018 р.). 

Об’єкт  дослідження –   професійна підготовка майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів. 

Предмет дослідження – технологія формування лінгвокультурологічної 
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 
перевірці  технології формування лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 
1. З’ясувати сутність та уточнити зміст понять „культура”, „компетентність”, 

„лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна компетентність” та їх структуру. 
2. На підставі аналізу наукової літератури вивчити стан дослідженості проблеми 

формування лінгвокультурологічної  компетентності  майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів. 

3. Конкретизувати компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 
лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. 

4. Розробити технологію формування лінгвокультурологічної компетентності  
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 

5. Здійснити експериментальну перевірку технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності  майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. 

У ході дослідження для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань 
використано комплекс методів: теоретичних: аналіз наукової літератури, синтез, 
порівняння, зіставлення, систематизація, класифікація, узагальнення – для 
обґрунтування змісту базових понять дослідження та вивчення стану розробленості 
досліджуваної проблеми в теорії та практиці; методи моделювання, прогнозування та 
проектування – для розробки технології формування лінгвокультурологічної 
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; емпіричних: 
педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) 
з метою перевірки ефективності розробленої технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів; бесіди, спостереження, анкетування, тестування, опитування; 
математичної статистики – для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних, 
перевірки валідності та надійності отриманих результатів, а також для 
їх інтерпретації. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації: 
−  уперше: теоретично обґрунтовано технологію формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, блоками якої є мотиваційно-цільовий, змістово-процесуальний, 
оцінно-результативний; визначено поняття „лінгвокультурологічна компетентність 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”, її структуру, принципи, 
форми, методи і засоби реалізації; схарактеризовано особливості формування 
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лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних;  

−  уточнено суть понять „культура”, „компетентність”, „ лінгвокультурологія”, 
„лінгвокультурологічна компетентність”; критерії, показники та рівні формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів; 

−  подальшого розвитку набули форми, методи та засоби формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в реалізації технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів; упровадженні заходів щодо формування 
лінгвокультурологічної компетентності з педагогічним колективом вищих закладів 
освіти (педагогічні тренінги, майстер-класи, семінари, творчі вечори, конференції, 
круглі столи, брейн-ринги тощо), з майбутніми вихователями дошкільних 
навчальних закладів (педагогічні тренінги, усні журнали, брейн ринги, квести тощо); 
розробленні навчально-методичного комплексу з вибіркової дисципліни для 
студентів – майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів „Формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів”, модифікації та коригуванні змісту навчальних дисциплін 
„Дошкільна педагогіка”, „Сучасна українська мова”, „Українська мова 
за професійним спрямуванням”, „Основи науково-педагогічних досліджень 
у дошкільній освіті”. Результати дослідження можуть бути використані 
у професійній підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти у педагогічних 
коледжах, закладах вищої освіти, системі післядипломної педагогічної освіти, 
а також для організації самоосвітньої діяльності фахівців дошкільної освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів Державного вищого навчального закладу 
„Донбаський державний педагогічний університет” (довідка № 68-18-314/2 від 
24.04.2018 р.), Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 
Харківської обласної ради (довідка № 01-13/382 від 12.04.2017 р.), Красноградського 
коледжу Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 
Харківської обласної ради  (довідка № 90 від 03.04.2017 р.), Балаклійської філії  
Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 
обласної ради  (довідка № 01-12 / 42  від 04.04.2017 р.), Навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка (довідка № 897 від 12.04.2017 р.), Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка (довідка №1916 від 15.05.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 
та практичні результати дисертаційної роботи оприлюднені автором у доповідях на 
науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Pedagogika. 
Realizacja badań i projektów” (Варшава, 2015), „Сучасна педагогіка: теорія, методика, 
практика” (Хмельницький, 2015), „Сучасні тенденції розвитку освіти і науки 
в інтердисциплінарному контексті” (Дрогобич, 2015), „Pedagogika. Priorytetowe 
obszary nauki” (Варшава, 2015), „Актуальні питання сучасної педагогіки” (Ужгород, 
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2015), „Science and civilization” (Шеффілд, 2016), „Педагогіка і психологія: сучасні 
методики та інновації, досвід практичного застосування” (Миколаїв, 2016), „Научная  
весна – 2016” (Київ, 2016); Усеукраїнських – „Актуальні питання методики навчання 
як чинника підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі” 
(Харків, 2015); регіональних – „Формування сучасного освітнього середовища : 
теорія і практика” (Харків, 2016); Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації – „Оптимізація мотиваційних 
складників та формування ключових предметних компетентностей на заняттях 
у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення 
підготовки сучасних фахівців” (Харків, 2017), а також під час обговорення 
на засіданнях кафедр теорії та методики дошкільної освіти, української лінгвістики, 
літератури та методики навчання Комунального закладу „Харківська гуманітарно-
педагогічна академія” Харківської обласної ради, педагогіки і методики 
технологічної та професійної освіти Державного вищого навчального закладу 
„Донбаський державний педагогічний університет” (2015 – 2018 рр.). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи висвітлено 
у 23 одноосібних наукових публікаціях, із них: 8 – статей у наукових фахових 
виданнях України, зокрема – 2 видання, що включено до наукометричної бази Index 
Copernicus, 1 – у зарубіжному періодичному науковому виданні, 11 – у збірниках 
матеріалів конференцій, 2 – методичні рекомендації, 1 – програма спецкурсу.   

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 
висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 
(328 найменувань, із них – 10 іноземною мовою), 20 додатків на 94 сторінках, 
20 таблиць та 13 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 359 сторінок, із них 
198 сторінок основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність, визначено 
об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; сформульовано наукову 
новизну та практичне значення роботи; наведено відомості про впровадження 
й апробацію результатів дисертаційного дослідження. 

У першому розділі – „Теоретичні засади формування лінгвокультурологічної 
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” – 
розкрито стан розробленості проблеми дослідження; узагальнено визначення 
провідних дефініцій „культура”, „компетентність”, „лінгвокультурологія”, 
„лінгвокультурологічна компетентність”, визначено структуру 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів; теоретично обґрунтовано технологію формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, розкрито її компоненти, принципи, підходи.  

На підставі аналізу і узагальнення положень наукових праць (М. Алефіренко, 
А. Арутюнова, Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  О. Зінов’єва, В. Кононенко, 
В. Красних, В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, 
І. Харченкова, В. Шаклеїн  та ін.) визначено, що лінгвокультурологічна 
компетентність – це інтегративна якість фахівця, що відображає готовність 
і здатність до взаєморозуміння і взаємодії з представниками іншого 
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лінгвокультурного соціуму на підставі оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру 
і соціонормативним  комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах 
професійної педагогічної діяльності.   

На підставі  теоретичного аналізу розглянуто наступні основні наукові напрями: 
- дослідження культури через мову (А. Брюкнер, В. Іванов, М. Толстой та ін.), 

де  культура розглядається як спосіб організації думки мовної особи та  умови 
формування різних мовних концепцій і категорій; цінним із наукових позицій є той 
факт, що культура розглядається не просто поряд із лінгвістикою, а є засобом, 
необхідним для ґрунтовного  аналізу мови й тексту;  

- розгляд мови як засоби створення, розвитку та збереження культури 
(К. Льові-Стросс, Ю. Лотман, К. Манхейм та ін.); важливим є положення, що за 
допомогою мови створюються шедеври  матеріальної й духовної культури.  

Змістом лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів формуються відповідні культурні системи, 
представлені національними культурними явищами, поняттями, концептами та 
мовними системами, що значно відрізняються одна від одної. Міжкультурні та 
міжмовні відмінності становлять національну специфіку мовної картини світу 
певного етносу, визначати яку можна, порівнюючи її з мовними картинами світу 
інших народів. Саме специфічна частина мовної картини світу окремої 
лінгвокультури представляє найбільший інтерес для формування 
лінгвокультурологічної компетентності.  

Доведено, що вихователь дошкільних навчальних закладів – це „людина 
культури”, креативна особистість, обізнана зі своїм національним корінням, шанує 
культурні надбання інших народів, спроможна розкрити й підтримати в кожному 
вихованцеві його індивідуальні здібності, захопити  пристрасним словом рідної мови 
і формувати толерантну особистість з розвиненим почуттям розуміння й поваги до 
інших культур.  

Визначено завдання, поряд із міжкультурним діалогом проводити мудру 
експансію власної багатої, високодуховної культури (усна народна творчість, 
пам’ятки архітектури, заповідні місця тощо).  Науковці І. Бурчик, Л. Кожуховська,  
Т. Левченко, О. Потапенко, Я. Потапенко, Т. Чубань основними чинниками розвитку 
міжкультурного діалогу визначають  історичну (і культурну) спільність із іншими 
народами і культурами (наприклад, України та Європи, політична визначеність 
стратегії взаємодії країни з іншими (наприклад, Угода про партнерство 
і співробітництво між Україною та ЄС). Може йтися також про інші види культур – 
професійну, вікову, гендерну, релігійну тощо – однак у контексті розгляду проблеми 
міжкультурного діалогу в Європі. Тож не менш важливим чинником міжкультурного 
діалогу є уникнення таких явищ, як культурна зарозумілість і самозакоханість, 
зневага та заздрість до інших культур, стереотипне сприйняття себе й інших, 
небажання змінюватись і подвійні стандарти в ставленні до себе та інших. Оскільки 
непорозуміння все ж існують і доволі значні, спосіб лікування полягає не в переході 
до режиму одномовності, а навпаки – до багатомовності, адже саме вона допомагає 
побачити й відкрити безмежні обшири духовного як загального, побачити загальне як 
духовно різноманітне; урешті-решт  – допомагає перейти в єдине духовне загальне. 
Ми переконані, що всіх людей світу, їхні культури об’єднують спільні ідеї, образи 
символи, архетипи, стереотипи. 
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Схарактеризовано основні напрями педагогічної діяльності щодо формування 

лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, у межах якої передбачаються всі види роботи над текстом, 
пов’язані з формуванням умінь і навичок, якими забезпечується збагачення 
активного запасу слів, вільне послуговування всіма засобами граматики, 
словотвірними моделями, із формуванням умінь створювати текст (усний 
і письмовий) із метою висловлення власних думок, намірів, реалізації вираження 
знань, почуттів. Для досягнення  такої мети необхідне вирішення завдань засвоєння 
й дотримання студентами  мовної норми, вимог культури мови та стилістики. 

Цілеспрямованість системної роботи щодо формування лінгвокультурологічної 
компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  
посилюється потенціалом стратегічно значущої роботи з підготовки студентів  
до аналізу й оцінювання актуальних на занятті  компонентів професійної 
майстерності педагога. Наприклад, спостерігається процес залучення студентів 
у творчу лабораторію вчених-лінгвістів, у творчу майстерню письменника. За таких 
умов створюється атмосфера продуктивного діалогу викладач-письменник; студент-
письменник; викладач-студент; студент (автор „вторинного” тексту) – письменник 
(читач „вторинного” тексту); викладач (автор „вторинного” тексту) – студент 
(редактор „вторинного” тексту). 

Акцентовано увагу на місце лінгвокультурології  в освіті педагога, щоб 
забезпечити не тільки високий рівень професійної підготовки, а й підвищити 
„загальний” рівень культури, вивчити фіксацію в мові, етнотекстах і дискурсивній 
практиці духовної й матеріальної культури народу, тобто культурно значущої 
інформації збережених у колективній пам’яті народу символьних способів 
матеріального й духовного усвідомлення світу певним етносом, відтворених у його 
ідеях, схемах мислення й поведінки, системі етичних й естетичних цінностей, 
нормах, звичаях, обрядах, міфах, віруваннях, забобонах, побуті. 

Проведений аналіз наукових джерел (М. Алефіренко, А. Арутюнова, 
Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  О. Зінов’єва, В. Кононенко, В. Красних, 
В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, І. Харченкова, 
В. Шаклеїн) дозволив визначити формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів   як систему знань про 
культуру, втілену в певну національну мову й сукупність спеціальних умінь 
оперування цими знаннями в практичній діяльності, а найбільш узагальнено 
як знання мовцем або слухачем, усієї системи культурних цінностей, виражених 
у мові, якість мовної особистості, виражену лінгвокультурологічними знаннями, 
спеціальними вміннями та особистісними якостями, яка дозволяє їй інтегруватися 
у світову культуру і брати участь у міжкультурній комунікації, уникаючи міжмовних 
та міжкультурних конфліктів.  

Доцільність і необхідність використання потенціалу засобів 
лінгвокультурологічної компетентності у професійній діяльності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів зумовили розробку технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів, представлену у вигляді моделі (рис. 1) як єдність 
мотиваційно-цільового, змістово-процесуального, оцінно-результативного блоків. 
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Мотиваційно-цільовий блок представлено метою, завданнями, принципами 

(позитивний корпоративізм, культурологічне поєднання вивчення української 
та іноземної мов, забезпечення міжнародного стандартного рівня навченості 
і пролонгованої компетентності), підходами (системно-діяльнісний, 
компетентнісний, культурологічний) і функціями (цілепокладальна, діагностично-
прогностична, мотивувальна, особистісно-творча, комунікативно-когнітивна, 
аксіологічна, діагностико-коригувальна, стабілізаційна і рефлексивно-
стимулювальна) формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів . 

Змістово-процесуальний блок включає ціннісно-орієнтувальний, операційно-
діяльнісний, аналітико-рефлексивний етапи, кожному з яких відповідає зміст, форми, 
методи й засоби взаємодії з педагогічним колективом, з майбутніми вихователями 
дошкільних навчальних закладів, спрямовані на ефективне забезпечення формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. 

Оцінно-результативний блок технології передбачає моніторинг змін у майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів, зокрема діагностику змін 
сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів, що зумовило розробку критеріально-діагностичної 
бази.  

Із метою забезпечення ефективності діагностики та реалізації технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів виокремлено структурні компоненти: когнітивний 
(професійні знання), діяльнійсний (лінгвокультурологічні уміння), особистісний 
(професійсно-значущі особистісні якості). 

Визначено критерії з відповідними показниками: мотиваційний (формування 
мотивації навчальної діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних 
закладів, використання методів і засобів їх спонукання до продуктивної пізнавальної 
і лінгвокультурологічної комунікативної  діяльності, до активного освоєння змісту 
освіти); пізнавальний (знання про мови, світової культури, світовому педагогічному 
досвіді; про іншу національну лінгвокультуру і національний досвід, оперування 
професійними знаннями, здатність мобілізувати засвоєні знання для отримання 
нових), операційний (акумулювання і синтезування лінгвокультурологічної 
інформації; виділення, аналіз і оцінка норм, зразків, стереотипів, прийнятих 
у лінгвокультурологічній практиці представників країни, що вивчається; 
узагальнення культурних феноменів, ініціювання міжкультурного діалогу 
у професійній сфері; вибір типу дискурсу та його параметрів; вибір мовної стратегії), 
рефлексивний (прийняття нових ідей; орієнтація в неоднозначних професійних 
ситуаціях; розуміння і оцінка інтелектуального і культурологічного  різноманіття; 
здатність і готовність реалізовувати ефективне спілкування у міжкультурній  
та професійній сферах, вступати в переговори і йти на компроміси). 

Схарактеризовано рівні формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (низький, середній 
і високий).  

Розроблена технологія  вимагала експериментальної перевірки її ефективності. 
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Педагогічні умови: реалізація педагогічного супроводу процесу формування лінгвокультурологічної  компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; створення інноваційного лінгвокультурологічного  середовища 
на основі електронних освітніх ресурсів; орієнтація лінгвокультурологічної підготовки студентів на професійні типажі 
 

ОЦІННО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК 

МОТИВАЦІЙНО-ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета 
формування 

лінгвокультурологіч
ної компетентності 

майбутніх 
вихователів 
дошкільних 

навчальних закладів 
 

Завдання 
вивчити стан дослідженості проблеми 
формування лінгвокультурологічної 

компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів;  визначити 

комплекс методів, форм роботи у процесі 
формування лінгвокультурологічної 

компетентності; здійснити 
експериментальну перевірку технології 

 

Принципи 
позитивний корпоративізм, 
культурологічне  поєднання  

вивчення української та 
іноземної мов, забезпечення 
міжнародного стандартного 

рівня  навченості 
пролонгованої 
компетентності 

 

Підходи 
системно-

діяльнісний, 
компетентісний, 

культурологічний 

Аудиторна 
робота 

 

Позааудиторна 
робота 

Науково-дослідна 
робота 

Самоосвіта  

Ціннісно-
орієнтувальний 

етап 
формування сукупності 
суб’єктивних орієнтацій 
майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних 
закладів  як членів групи 
на цінності інокультури, 

охоплюючи  певні 
соціально прийняті 
способи поведінки 
відповідно до типу 

ментальності 

Операційно-діяльнісний етап 
 формування вмінь і навичок,  необхідних  для 

цілеспрямованого пошуку рішення поставлених 
проблемних завдань за допомогою процесів активізації 

мислення, актуалізації здобутих  знань, концентрації 
когнітивної й раціонально-логічної сторін особистості 
студентів, зокрема вміння віднаходити значущу  для 

спілкування лінгвокультурологічну інформацію; 
узагальнювання культурних феноменів, фактів, подій, 

відображених  у мові; визначення тематики та 
інформаційного поля міжкультурно орієнтованих 

професійних ситуацій; уміння креативно-
конструктивної комунікативної діяльності: ініціювати 

професійний і міжкультурний діалог, вибирати 
адекватну мовленнєву стратегію 

Аналітико-рефлексивний  
етап 

формування умінь аналізу культурно-
специфічних явищ і оцінювання 

автомотивації у міжкультурному та 
педагогічному спілкуванні. Важливим є 

навчання подолання етнічних 
стереотипів і культивування етнічної 
ідентичності, навчання сприйняття та 

аналізу культурологічних  і 
педагогічних норм, аналізу 

національної специфіки рідної та іншої 
лінгвокультури, навчання студентів 

етикетних норм інокультури 

Методи: традиційні й нетрадиційні,  тренувальні,   групові, індивідуальні, пошукові, науково-дослідницькі,  інтерактивні 
Форми:  відеолекції, веб-конференції, брейн-ринг, усний журнал, круглий стіл, тренінги, веб-квестінг 
Засоби:   тестові завдання, спілкування, діагностичні методики,   інформаційні технології, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi 

(мережа Iнтернет), навчально-методичні 

Компоненти 
когнітивний, діяльнісний, 

особистісний 
 

Рівні  
низький, середній, 

високий 
 

Критерії  
мотиваційний, пізнавальний,  
операційний, рефлексивний 

 

Результат: сформованість лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів  

 

Рис. 1. Технологія формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

Формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 

 

Педагогічна  
практика  
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У другому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів” – розкрито організацію та результати 
експериментальної перевірки ефективності розробленої технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, проаналізовано й узагальнено отримані результати. 

Експериментальною роботою (констатувальний, формувальний, контрольний 
етапи), що проводилась упродовж 2015 – 2018 років у Державному вищому 
навчальному закладі „Донбаський державний педагогічний університет”, 
Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 
обласної ради, Красноградському коледжі Комунального закладу „Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, Балаклійській філії  
Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 
обласної ради, Навчально-науковому інституті педагогіки і психології Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Дрогобицькому 
державному педагогічному університеті імені Івана Франка, було охоплено 
50 педагогів та 380 студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

На констатувальному етапі експерименту на підставі аналізу даних, отриманих 
за допомогою використання діагностичних матеріалів (опитувальники  формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, „Мотивація успіху та уникнення невдач” за А. Реаном, 
„Мотивація навчання студентів у процесі формування лінгвокультурологічної 
компетентності” за Т. Ільїною, „Діагностика особливостей саморганізації у процесі 
вивчення курсу „Лінгвокультурологія” (за О. Ішковим), діагностика рефлексивності 
у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологія” за А. Карповим, визначення рівня 
самоактуалізації особистості у процесі вивчення курсу „Лінгвокультурологія” 
за Абрахам Маслоу, методика дослідження вольової саморегуляції А. Звєрькова 
та Є. Ейдмана) виявлено, що майбутні вихователі дошкільних навчальних закладів 
досить поверхово розуміють поняття „лінгвокультурологічна компетентність”, 
у нормативних документах, навчальних планах і програмах містяться дисципліни, 
у яких розглядаються поверхово окремі питання лінгвокультурологічної 
компетентності, спостереження за ступенем сформованості лінгвокультурологічної 
компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів за кожним 
із чотирьох визначених критеріїв уможливлює дійти висновку, що приблизно 
однакова кількість студентів контрольних і експериментальних груп виявили 
середній і низький рівень сформованості лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, і лише невелика частина 
студентів (16,4%) продемонструвала високий рівень сформованості 
лінгвокультурологічної компетентності. У створеній експериментальній групі 
студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта  ЕГ (280 осіб) упроваджувалася 
розроблена технологія формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на відміну від контрольної 
групи студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта  КГ (100 осіб), де освітній  
процес здійснювався традиційно. 
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Першим блоком технології визначено мотиваційно-цільовий. У процесі його 

реалізації  здійснювалася теоретико-методична підготовка викладачів закладів вищої 
освіти до формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін шляхом 
проведення навчально-методичного семінару „Формування лінгвокультурологічної  
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”, метою 
якого є оволодіння професорсько-викладацьким складом закладів вищої освіти 
знаннями та навичками формування лінгвокультурологічної  компетентності. 
Семінар передбачав проведення для викладачів лекційних та практичних занять, 
майстер-класів та тренінгів, розрахований на викладачів вже існуючих соціально-
гуманітарних і фахових дисциплін (вступ до спеціальності, дошкільна педагогіка, 
українська мова за професійним спрямуванням, психотренінг комунікативності, 
психолого-педагогічний практикум, основи науково-педагогічних досліджень 
у дошкільній освіті, організація самостійної роботи, лінгводидактика, методика 
навчання грамоти дітей дошкільного віку, методика раннього навчання читання, 
педагогічні інноваційні технології у дошкільній освіті, основи педагогічної 
майстерності, методика розвитку мовлення, культурологія, народознавство, тренінг 
комунікативності, риторика). Крім того, розроблено комплекс навчально-
методичного забезпечення спецкурсу „Формування лінгвокультурологічної  
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів”. Здійснено  
планування і прогнозування результатів навчання, визначено  мету навчання, 
сформульовано результати навчання, обґрунтовано кінцевий результат навчання, 
окреслено коло компетентностей. 

У експериментальній групі використано у якості компонента педагогічного 
супроводу педагогічний  консалтинг, який був спрямований на надання допомоги  
студенту в пошуку вирішення його проблемної ситуації, пов’язаної з вивченням 
української мови і лінгвокультури, в двох його основних типах – проблемно-
орієнтованому (аналіз сутності та зовнішніх причин мовних міжкультурних проблем, 
пошук шляхів їх вирішення) і особистісно-орієнтованому (аналіз індивідуальних 
причин проблеми). Педагогічний консалтинг реалізовано на підставі даних 
лінгвістичного аудиту підготовчого і дослідницького етапів. 

Результатом проведення лінгвістичного аудиту є мовленнєвий профіль, який 
утворено на підставі аналітичного звіту за  результатами проведення лінгвістичного 
аудиту, що включав інформацію про потреби студентів в іншомовній міжкультурній 
комунікації і про наявний і необхідний рівень лінгвокультурологічної 
компетентності. 

Систематизовано віртуальну бібліотеку мультимедійних курсів навчання 
української  мови і культури, які, поєднуючи в собі і текст, і звук, і відео, додають 
такий важливий аспект, як занурення у мовне середовище, що є додатковим мотивом 
для студентів щодо засвоєння лінгвокультурологічної інформації. 

Другим блоком технології формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін є змістово-процесуальний, який мав за мету побудову 
цілісного процесу навчання у напрямі забезпечення оволодіння студентами 
комплексом суттєво нових для них знань, необхідних для формування 
лінгвокультурологічної  компетентності. При цьому важливо допомогти студентам 
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віднайти у всій системі професійних знань ті знання, що потрібні для формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Даний блок передбачав інтеграцію лінгвокультурологічної  
компетентності у освітній процес підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів  шляхом доповнення його новими знаннями. Фактично мова йде 
про аналіз існуючої практики формування лінгвокультурологічної компетентності 
та пошук шляхів її доповнення і оновлення. Центральне місце у ньому займав зміст 
навчання, який реалізовано за допомогою форм, методів і засобів навчання.  

Оновлено та доповнено зміст навчальних дисциплін загальної та професійної 
підготовки, а саме: „Дошкільна педагогіка”, „Сучасна українська мова”, „Українська 
мова за професійним спрямуванням”, „Основи науково-педагогічних досліджень 
у дошкільній освіті”.  Використано інтерактивні методи навчання: діалогічно-
дискусійні (діалог-розпитування, діалог-обговорення, діалог-бесіда, диспут, дебати, 
дискусія, „мозковий штурм”), ситуаційні (проблемні ситуації, кейс-метод), ігрові 
(ділові, рольові ігри). Проведено заходи: тренінг на тему: „Справжній вихователь – 
яким він має бути”, усні журнали на тему: „Моя Батьківщина – рідна Україна”, „День 
рідної мови”, „З Україною в серці”, „Ми – українці єдина сім’я” тощо, навчальне 
заняття з  української літератури з використанням ІКТ на тему „Мандрівець з доріг 
України”, брейн-ринг на тему: „Ми – українці єдина сім’я”. 

Під час реалізації змістово-процесуального блоку технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів робота здійснювалась 
за допомогою роботи з текстом, мовної практики (усне та письмове мовлення, 
аудіювання, письмо), використання Інтернету та мультимедійних ресурсів, читання 
художніх та публіцистичних текстів,  використання вправ лінгвокультурологічного 
характеру. 

Відповідно до вимог державних освітніх стандартів у експериментальне 
навчання включалася робота над культурологічним  матеріалом, що відображає 
особливості сприйняття світу українським народом (робота студентів із текстом 
„Невичерпна духовна скарбниця” (автор М. Гуц)). 

Для лінгвокультурологічного аналізу використовувався вірш М. Рильського 
„Мова”, у якому поет з великою ніжністю і любов’ю говорить про мову. Вона 
звучить для поета як пісня океану. Мова рідного народу глибока у своїй мудрості. 
Як знавець мовних проблем, М. Рильський вважає, що у народу, його поезії, 
розмовній мові треба шукати джерела нового наповнення літературної мови. 

У експериментальній роботі використовувалися твори усної народної творчості. 
Обов’язковою умовою для створення студентами вторинного тексту було збереження 
їх виховання. Через виховне „ядро”, відповідність вторинного тексту моралі, 
поміченою у смисловому  навантажені  прислів’я. 

Оцінно-результативний блок передбачав проведення повторної діагностики  
виявлення рівнів сформованості лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів. обізнаності та готовності педагогічного 
колективу до здійснення формування лінгвокультурологічної компетентності.  

На контрольному етапі експериментальної роботи виявлено зміни у поведінці 
студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта експериментальної й контрольної 
груп. Як свідчать наведені дані в таблиці за всіма визначеними критеріями 
й показниками більш суттєві зміни відбулися в експериментальній групі порівняно 

http://lessons.com.ua/


 13  
з контрольною, що дає підстави стверджувати про ефективність реалізації технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка рівнів формування лінгвокультурологічної компетентності  

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів  
до та після формувального експерименту  

 

Рівні  Контрольна група  
(100) 

Експериментальна група  
(280) 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

До 
експерименту 

Після 
експерименту 

к-сть осіб % к-сть осіб % к-сть осіб % к-сть осіб % 
Високий  12 12 13 13 42 15 56 20 
Середній  51 51 57 57 151 54 161 57,5 
Низький  37 37 30 30 87 31 63 22,5 
Усього: 100 100 100 100 280 100 280 100 

 

Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження підтвердив 
ефективність упровадження у ЕГ розробленої технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів  (у порівнянні з КГ, де освітній  процес здійснювався 
традиційно), про що свідчать кількісні та якісні зміни. Статистичну значущість 
одержаних результатів доведено методом математичної статистики (використано 
формулу Пірсона χ2 та критерій t-Стьюдента). 

 
ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 
вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні 
та експериментальній перевірці розробленої технології формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Результати проведеного дослідження засвідчили ефективність 
виконання поставлених завдань і дали підстави для формулювання висновків. 

1. На підставі аналізу наукової літератури і практики виявлено особливу 
актуальність вивчення проблеми формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і відсутність досліджень 
з вирішення зазначеної проблеми. Охарактеризовано зміст понять „культура”, 
„компетентність”, „лінгвокультурологія”, „лінгвокультурологічна компетентність”.  

На підставі узагальнення характеристик науковців (М. Алефіренко, 
А. Арутюнова, Д. Башуріна,  В. Воробйова, О. Дортман,  О. Зінов’єва, В. Кононенко, 
В. Красних, В. Маслова, Г. Нурулліна, Л. Саяхова, Ю. Степанов, В. Телія, 
І. Харченкова, В. Шаклеїн  та ін.) визначено, що лінгвокультурологічна 
компетентність – це інтегративна якість фахівця, що відображає готовність 
і здатність до взаєморозуміння і взаємодії з представниками іншого 
лінгвокультурного соціуму на підставі оволодіння знаннями про іншу лінгвокультуру 
і соціонормативним  комунікативним досвідом з метою їх реалізації в різних сферах 
професійної педагогічної діяльності.   
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2. Здійснений аналіз філософських, психологічних і педагогічних джерел 

підтвердив важливість і актуальність обраної теми для забезпечення професійного 
зростання педагогів дошкільних навчальних закладів, що нерозривно пов’язано 
із формуванням лінгвокультурологічної компетентності.  

Попередній аналіз дозволив виділити соціально-історичні передумови 
становлення поняття лінгвокультурологічної  компетентності, що склалися в період 
з початку ХХI століття до теперішнього часу: культурно-історичні: входження 
України в світовий освітній простір, зміну контексту професійної діяльності 
та підвищення вимог до якості професійної освіти, яка повинна відповідати 
міжнародним стандартам, де поряд із знаннями, уміннями, навичками, досвідом 
у структурі компетентності представлена ціннісно-смислова орієнтація, мотивація, 
професійна спрямованість фахівців, творчі здібності, механізми самоорганізації 
та саморегуляції діяльності; теоретичні: зміна характерологічних ознак 
компетентності, яка відрізняється складністю змісту, умотивованістю використання 
і наявністю потенційної і актуальної сторін; посилення міжкультурної спрямованості 
досліджень комунікативної компетентності та наведення переліку компонентів 
наочного змісту іншомовної комунікативної компетентності відповідно 
до загальноєвропейської компетенції; дослідження теоретичного обґрунтування  
інваріанта професійної компетентності як багатокомпонентної професійно-особової 
якості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і визначення змісту 
кожного його компонента як предмету формування в освітньому процесі, створення 
бази для розробки педагогічних умов  формування лінгвокультурологічної  
компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; практичні: 
емансипація лінгвокультурології як галузі наукових знань та її самостійне 
функціонування, у тому числі і як аспекту лінгводидактики, що розглядає проблеми 
взаємодії культури і мови в процесі його розвитку. 

3. Конкретизовано  компоненти лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: когнітивний (професійні 
знання), діяльнійсний (лінгвокультурологічні уміння), особистісний (професійсно-
значущі особистісні якості). На підставі визначених критеріїв (мотиваційний, 
пізнавальний, операційний, рефлексивний) схарактеризовано три рівні формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів: високий, середній, низький. 

4. Теоретично обґрунтовано, розроблено та представлено у вигляді технології 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів як єдність блоків: мотиваційно-цільового (мета, 
завдання, принципи, підходи); змістово-процесуального (сукупність напрямів, форм, 
методів і засобів формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів); оцінно-результативного (визначення 
ефективності упровадження розробленої технології через оцінювання отриманих 
результатів на підставі  критеріїв і показників). 

5. Розроблену технологію формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів було перевірено шляхом 
її упровадження в експериментальній групі під час спеціально організованої 
експериментальної роботи, спрямованої на забезпечення визначених напрямів 
діяльності з використанням відповідних форм, методів і засобів. 
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Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження підтвердив 

ефективність упровадження у ЕГ розробленої технологію формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів, про що свідчать кількісні (збільшення кількості студентів ЕГ 
за високим рівнем на 5%, з середнім – на 3,5%, зменшення кількості студентів 
за низьким рівнем на 8,5% відповідно); та якісні зміни (майбутні вихователі 
дошкільних навчальних закладів  ЕГ стали більш толерантними, гуманними, 
відкритими до спілкування, самостійно та вільно орієнтуватися в науково-
теоретичних засадах лінгвокультурологічної компетентності). Статистичну 
значущість одержаних результатів доведено методом математичної статистики 
(використано формулу Пірсона χ2 та критерій t-Стьюдента). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 
лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів. Перспективними напрямами подальших наукових досліджень 
можуть бути: формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів під час проходження виробничих 
практик, поглиблення та розвиток лінгвокультурологічної компетентності майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі вивчення фахових дисциплін 
тощо. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Статті в наукових фахових виданнях України, зокрема, які включені 

до міжнародних наукометричних баз: 
1. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної компетентності 

майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Молодий вчений : наук. журн.  2015. 
№ 8 (23). Ч. 1.  С. 115–118. (Index Copernicus). 

2. Давидченко І. Д. Суть дефініції „лінгвокультурологія”, 
„лінгвокультурологічна  компетентність” у науково-педагогічних дослідженнях. 
Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту 
імені Павла Тичини. [ред. кол. : О. І. Безлюдний (голов. ред.) та ін.].  Умань : ФОП 
Жовтий О. О., 2015. Вип. 12, ч. 1. С. 241–247. 

3. Давидченко І. Д. Лінгвокультурологічна компетентність  як феномен теорії 
і практики професійної підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. 
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки. Чернігів : ЧНПУ, 2015.  Вип. 130. С. 197–
200.  

4. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі навчання 
української мови за професійним спрямуванням. Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. [редкол. : Т. І. Сущенко 
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АНОТАЦІЇ 

Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. – Кваліфікаційна 
наукова праця 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, 
2018. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів. 

На підставі аналізу теоретичних джерел поняття формування 
лінгвокультурологічної компетентності як педагогічного феномена 
і лінгвокультурологічної підготовки як педагогічного процесу найбільш плідно 
розглядається при реалізації декількох процедур, до яких відносяться: а) аналіз 
поняття „лінгвокультурологічна компетентність” у науково-педагогічній теорії; 
б) виділення основних етапів і соціально-історичних передумов становлення 
досліджуваної проблеми; в) аналіз еволюції теоретичних уявлень про 
лінгвокультурологічну  компетентність, її взаємин з культурою суспільства, мовою 
і законами функціонування в історичному контексті на підставі виділених соціально-
історичних передумов. 

Розробка і обґрунтування технології формування лінгвокультурологічної 
компетентності  майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів 
як структурно-функціональної освіти, відтворює об’єкт дослідження і навчання, 
подумки організовану або матеріально реалізовану систему, повинна здійснюватися 
з урахуванням основних вимог побудови технології  та її композиційного викладу. 
Експериментальним упровадженням зазначеної технології у процес фахової 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів доведено 
її ефективність. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, лінгвокультурологія, компетентність, 
лінгвокультурологічна компетентність, технологія, майбутній вихователь, 
професійна підготовка майбутніх вихователів. 

 
Давидченко И. Д. Формирование лингвокультурологической 

компетентности будущих воспитателей дошкольных учебных заведений. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
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Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2018.  

Дисертаційна робота є теоретико-экспериментальным исследованием проблемы 
формирования лингвокультурологической компетентности будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений. 

В диссертации проанализовано изучение вопроса относительно формирования 
лингвокультурологической  компетентности как педагогического феномена 
и лингвокультурологической  подготовки как педагогического процесса наиболее 
плодотворно рассматривается при реализации нескольких процедур, к которым 
относятся: а) анализ понятия „лингвокультурологическая компетентность” в научно-
педагогической теории; б) выделение основных этапов и социальноисторических 
предпосылок становления исследуемой проблемы; в) анализ эволюции 
теоретических представлений про лингвокультурологическую компетентность, 
ее взаимоотношений с культурой общества, языком и законами функционирования 
в историческом контексте на основе выделенных социальноисторических 
предпосылок.  

Композиционно разработана технология включает структурные компоненты 
(мотивационно-целевой, содержательно-процесуальный и оценочно-
результативный), выполняющих каждый соответствующие функции 
(целепокладальную, лечебно-прогностическую, мотивировочную, личностно-
творческую, коммуникативно-когнитивную, аксиологическую, диагностико-
корректирующую, стабилизационную и рефлексивно-стимулирующую) 
и характеризуется кроме традиционных для всех технологий свойств (системность, 
целостность, открытость, гибкость, управляемость, эффективность, 
воспроизводимость), отличительными особенностями, которыми являются 
интегративности (междисциплинарность содержания, взаимосвязь теоретической 
и практической составляющей лингвокультурологической подготовки будущих 
воспитателей дошкольных учебных заведений), прогностическая адекватность 
(операционная заданность степени адекватности педагогической технологии), 
педагогическая значимость (наличие критериальной базы, позволяющей определить 
степень эффективности моделирования и реализации исследуемого процесса, 
соответствие блоков технологии конкретным отчетным частям процесса 
формирования лингвокультурологической компетентности будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений).  

Ключевые слова: учреждения высшего образования, лингвокультурология, 
компетентность, лингвокультурологическая компетентность, технология, будущий 
воспитатель, профессиональная подготовка будущих воспитателей. 
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The thesis is a theoretical and experimental research of the problem of formation 

of linguistic and cultural competence of future educators of pre-school educational 
establishments. 

On the basis of the analysis of theoretical sources, the notion of formation of linguistic 
and cultural competence as a pedagogical phenomenon and linguistic and cultural education 
as a pedagogical process is most effectively considered in the implementation of several 
procedures, which include: a) analysis of the concept of „linguistic and cultural 
competence” in the scientific and pedagogical theory; the emphasis of the main stages and 
social and historical preconditions of the formation of the research problem; c) analysis 
of the evolution of theoretical concepts of linguistic and cultural competence, its 
relationship with the culture of society, language and the laws of functioning in the 
historical context on the basis of the highlighted social and historical background. 

The relevance of this study is revealed: at the social and political level, the 
development of globalization processes, the requirement of the necessity in new forms 
of intercultural interaction and the need to increase the effectiveness of the modern educator 
of pre-school educational establishments; at the social and pedagogical level – growing 
requirements for the quality of professional education of future specialists in preschool 
education in the sphere of native and foreign languages and cultures that can effectively 
teach intercultural communication; at the theoretical and methodological level – the need 
to develop theoretical foundations of the formation of linguistic and cultural competence of 
future educators in pre-school educational establishments in the process of their 
professional pedagogical training at higher educational establishment; at the 
methodological and technological level – the necessity of developing an appropriate 
technological apparatus for effective formation of linguistic and cultural competence 
of future educators of pre-school educational establishments. 

The theoretical significance of the research is to clarify the essence and specifics of the 
concepts: „competence”, „linguistic competence”, „speech competence”, „cultural 
competence”, „linguistic and cultural competence”; to develop the criteria and indicators 
of the formation of linguistic and cultural competence of future educators in pre-school 
educational establishments; to identify and solve problems of the quality of education 
in higher educational establishments; to identify the pedagogical conditions of the 
formation of linguistic and cultural competence of future educators of pre-school 
educational establishments. 

Thus, the results of experimental work have confirmed the effectiveness of the 
developed pedagogical technology, which provides a closed, complete and consistent 
presentation of the theory of the formation of linguistic and cultural competence of future 
educators of pre-school educational establishments, the results of which – conclusions and 
recommendations for the formation of linguacultural competence of future educators of pre-
school educational establishments - served to improve the educational process at higher 
education establishment. 

Key words: institutions of higher education, linguoculturology, competence, 
linguocultural competence, technology, future educator, professional training of future 
educators. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 30.05.2018 р. 
Формат 60*90/16 Умов. друк. арк. 0,9. Наклад 100 прим. Зам. № 46529  

Друкарня «Аладдин-Принт»  
61023, м. Харків, вул. Сумська, 4, оф. 8  

Тел.: (057) 764-72-11      http://aladdin-print.ua  
Свідоцтво про державну реєстрацію В00 № 966600 від 28.03.2003 р. 

 
 

http://aladdin-print.ua/

	Автореферат_без підпису_друкарня
	доктор педагогічних наук, доцент 
	Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості;
	кандидат педагогічних наук 
	Кондратець  Інна Вікторівна,
	Київський університет імені Бориса Грінченка, старший викладач кафедри дошкільної освіти.
	1. Давидченко І. Д. Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Молодий вчений : наук. журн.  2015. № 8 (23). Ч. 1.  С. 115–118. (Index Copernicus).


