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Розширити уявлення молодших школярів про їхню сім’ю можна за допо�
могою гуморесок „Подарунок”, „Схожість”, „Надобранiч”, „Міський хло�
пець”, „Знайомі”.

Подарунок
Мамі в день народження додому в подарунок фен приніс татусь.
Роздививсь його маленький Рома і на кухню до матусі – шусть.
– Мамочко! Іди скоріш в кімнату, – радий хлопчик їй секрет відкрив,
– Подивися, там для тебе тато пилосос на голову купив!
Комунікативно�психологічний напрям було спрямовано на розвиток у майбутніх

педагогів почуття гумору, вміння розуміти і сприймати жарти, вміння „публічно”
жартувати самому, не відчуваючи боязні. Означений напрям передбачав викорис�
тання таких форм роботи з майбутніми вчителями початкових класів: розв’язання
конфліктних ситуацій – вихід з конфлікту за допомогою гумору; пошук шляхів
розв’язання конфліктів з колегами, учнями, їхніми батьками.

У межах професійно�діяльнісного напряму майбутнім учителям початко�
вих класів пропонували такі форми роботи: колективний творчий проект „Вус�
тами малюка говорить істина” (добір та оформлення у вигляді газети жартів�
ливих висловлювань дітей і жартівливих дитячих творів); випуск буклетів до
Всесвітнього дня сміху; збирання та оформлення жартівливих висловлювань,
жартівливих історій із мультфільмів, дитячих фільмів; творче завдання „По�
жартуй” (студентам пропонували придумати жарт для різних аудиторій: дитя�
чої, батьківської, педагогічної); творче завдання „Продовжи жарт”; у соціальній
мережі фейс�бук організувати групу педагогів�гумористів, створення гуморис�
тичної сторінки, обробка інформації з неї; творче завдання „Стара казка на
новий лад”; творче завдання „Оживи картина”; зображення педагогічних явищ,
певних подій, ситуацій за допомогою гумористичних шаржів, карікатур, пан�
томіми; студентський телепроект „Сміх у житті людини» (студентам пропону�
вали провести інтерв’ювання різних соціальних верств населення „Що для Вас
сміх?”, соціологічне опитування, підготувати сценарії серії телепередач „Сміх
в житті людини”); авторська педагогічна майстерня; розробка та презентація
фрагментів уроків із використанням гумору.

Висновки. Отже, реалізація моделі підготовки майбутніх учителів почат�
кових класів до застосування гумору в педагогічній взаємодії здійснювалася
відповідно до принципів співпраці; культуродоцільності; організації життєді�
яльності на основі салютогенезного підходу; комплексності за такими напря�
мами роботи: навчально�пізнавального, комунікативно�психологічний, про�
фесійно�діяльнісний.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці дидактико�
методичного супровіду реалізації моделі підготовки майбутніх учителів почат�
кових класів до застосування гумору в педагогічній взаємодії.
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мованості музично�імпровізаційних умінь майбутніх учителів музичного ми�
стецтва.

Метою статті є висвітлення результатів діагностичного експерименту щодо
виявлення рівня сформованості музично�імпровізаційних умінь студентів пе�
дагогічних університетів на основі розроблених критеріїв і показників прояву
означених умінь.

Виклад основного матеріалу. Діагностичний експеримент щодо виявлен�
ня рівня сформованості музично�імпровізаційних умінь майбутніх учителів
музичного мистецтва спрямований на з’ясування умов та обставин, за яких
відбувається успішний перебіг процесу навчання імпровізації, визначення й
констатування певного стану сформованості означених умінь студентів з ме�
тою їх подальшого удосконалення, отримання чітких уявлень щодо причин,
перешкоджаючих досягненню накреслених результатів. Діагностику сформо�
ваності музично�імпровізаційних умінь ми розглядаємо як теоретичну конкре�
тизацію стану і прогнозів розвитку майбутніх фахівців, яка здійснюється на
основі наукових принципів і за допомогою спеціального наукового апарату.

Зазначимо, що дослідно�експериментальна робота ґрунтувалася на особ�
ливостях організації та проведення педагогічних досліджень, розкритих у ро�
ботах О.Власової, С.Гончаренка, І.Зязюна, А.Кузьмінського, Н.Миропольсь�
кої, Н.Мойсеюка, В.Оконя, І.Підласого, а також на методичних рекоменда�
ціях І.Зимньої, О.Рудницької, П.Щербаня щодо дослідження питань вико�
нання студентами професійно�педагогічної діяльності.

Основними методами дослідження було обрано: анкетування, інтерв’ю,
бесіди, метод педагогічного спостереження та аналіз продуктів самостійної
навчально�пізнавальної, художньо�виконавської і творчої діяльності студентів.
Це дало змогу проаналізувати сучасний стан проблеми формування музично�
імпровізаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва і створити
інформаційну базу для забезпечення реалізації комплексу знань, умінь та на�
вичок з означеної проблеми.

На основі уточнення педагогічних трактовок понять «музична імпровізація»
та «вміння» визначаємо музично�імпровізаційні вміння майбутнього вчителя
музичного мистецтва як сукупність дій і операцій, вироблених суб’єктом імпро�
візаційної діяльності, які сприяють реалізації основного принципу імпровізації
– відсутності поетапності у створенні продукту творчої діяльності.

Основу музично�імпровізаційних умінь складають комунікативні, когні�
тивні, виконавсько�творчі дії особистості, які забезпечують управління му�
зичним мисленням і сприяють його продуктивності. Це дає підстави вважати,
що структура досліджуваного феномена включає художньо)комунікатив)
ний, семантико)когнітивний, творчий, психолого)екзистенційний і тех)
ніко)виконавський компоненти.

Виявлення структурних компонентів музично�імпровізаційних умінь сту�
дентів педагогічних університетів, а також особливостей і специфіки процесу
їх розвитку є основою для визначення критеріїв сформованості досліджува�
ного феномена, якими стали: когнітивний, перцептивний і виконавський
критерії.

Когнітивний критерій спрямовано на виявлення кількісних і якісних по�
казників знань і вмінь теоретичного і практичного рівнів, що сприяють успі�

Постановка проблеми. Сучасна освітня практика постійно вимагає від
учителів нових професійних якостей. Відповідно, ускладнюється структура
підготовки вчителів музичного мистецтва. Крім володіння великим спектром
знань і умінь, а також навичок у галузі інструментального музикування, хо�
рового диригування та вокалу, що виражається у професійному виконанні
вивченого репертуару, вчитель музичного мистецтва повинен вміти вільно
орієнтуватися в будь�якому музичному матеріалі, який, зокрема, буває необ�
хідно самостійно створити. Під вільною орієнтацією мається на увазі наявність
здатності логічного осмислення структури музичного матеріалу, що виконуєть�
ся, й умінь заповнення і створення відсутнього нотного тексту – зокрема му�
зично�імпровізаційних умінь.

Формування і розвиток музично�імпровізаційних умінь у майбутніх фахівців
є важливим і водночас дуже складним процесом, тому потребує постійного кон�
тролю на всіх етапах музичного навчання студентів у педагогічних університе�
тах. Визначення концептуальних основ методики продуктивного розвитку оз�
начених умінь зумовлений результатами діагностики їх сформованості.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання навчання імпровізації студентів
вищих навчальних закладів мистецтв та культури знаходили відображення в
роботах О.Блоха і В.Коваленка, навчальних й методичних посібниках Т.Бер�
шадської, О.Холопова та ін. Слід також відчначити навчальні посібники й
дослідження І.Бриля, Н.Сродних, К.Шпаковської та ін., присвячені форму�
ванню умінь у такій локальній галузі, як джазова імпровізація.

Музично�теоретичний аспект досліджуваної проблеми у зв’язку з вивчен�
ням практики генерал�басу і деяких технік композиції ХХ сторіччя висвітле�
но у працях Н.Гуляницької, Е.Денисова, Ю.Холопова.

Питання імпровізації і створення музичних творів на заняттях музики в
загальноосвітній школі, а також у закладах дошкільної та додаткової освіти
висвітлювали П.Бернард, В.Говор, Д.Заринь, Г.Каганович, М.Калугіна,
П.Кемпбелл, Р.Макміллан, Л.Мун, М.Хоффман, Б.Шеломов та ін. У цих
дослідженнях і методичних розробках обґрунтовано необхідність включення
імпровізації та самостійного створення музики до процесу музичного навчан�
ня й виховання дітей, а також пропонуються різноманітні моделі організації
педагогічного керівництва цією діяльністю.

Проблеми формування вмінь музично�композиційної та імпровізаційної
діяльності в студентів музичних факультетів педагогічних ВНЗ досліджува�
лися в працях Б.Бекмухамедова, П.Терентьєвої, Ю.Шмалько та ін. Ці вміння
формуються як додаткові до основних фахових якостей майбутніх учителів
музики і розглядаються як засіб формування музичного мислення, виховання
творчої індивідуальності, розвитку творчих нахилів особистості студентів, як
необхідні для здійснення майбутніми фахівцями різних видів діяльності в га�
лузі музичного мистецтва.

Сьогодні загальнотеоретичні проблеми імпровізації як виду художньої
діяльності і композиторської творчості відображено в дослідженнях Л.Глухо�
ва, Ю.Глущенка, С.Мальцева, Н.Найко, К.Орлової, В.Харькіна та ін. В на�
укових працях цих авторів представлені різні аспекти означеної теми.

Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого�педагогічної літератури зас�
відчив відсутність цілісної та систематизованої системи діагностики сфор�
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начених умінь зумовлений результатами діагностики їх сформованості.

Аналіз досліджень і публікацій. Питання навчання імпровізації студентів
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Однак навіть цей відсоток випробуваних не продемонстрували володіння прин�
ципами вільної побудови і комбінування акордових структур. Нами відзначена
також відсутність у студентів необхідного ступеня автоматизації внутрішньо�
слухових процесів. Значні утруднення викликало в майбутніх учителів музич�
ного мистецтва виконання заданої буквенно�цифрової послідовності.

У цілому можна стверджувати, що найпростіші варіанти гармонізації
(тризвуку) мелодії більшість випробуваних виконали (близько 78%). При�
чому, деякі студенти (19,5%) виконували завдання на інтуїтивному рівні або
за принципом «випадкового влучення».

Близько 5% випробуваних мали абсолютний слух, що, у свою чергу, спри�
яло успішному перебігу процесу гармонізації. Водночас після ускладнення зап�
ропонованого завдання – зокрема пропонувалося замінити тризвуки септа�
кордами студенти зазнали труднощі і незручності.

Діагностика сформованості музично�імпровізаційних умінь за перцептив)

ним критерієм полягала у визначенні рівня кореляції між музично�слухови�
ми уявленнями майбутніх фахівців та їх інтонаційним втіленням, а також
ступеня розвитку антиципаційних умінь і навичок володіння респонсорними
(діалогічними) формами музикування.

Робота над виявленням рівня розвитку інструментального втілення слухо�
вих уявлень ґрунтувалась як на практичному досвіді викладачів і студентів,
так і на теоретичних дослідженнях А.Маклигіна і Г.Шатковського в галузі
практичного навчання фортепіанній імпровізації [1; 3].

Студентам було запропоновано виконати такі завдання:
1) інтерпретувати музичні твори через суб’єктивне передслухання;
2) виконати імпровізацію�продовження;
3) виконати імпровізацію�супровід.
Результати аналізу даних з виявлення вмінь інтонаційного втілення музич�

но�слухових уявлень дали можливість стверджувати таке: 41,9% досліджува�
них частково виконали перше завдання. Лише 19,5% студентів створили імпро�
візаційний акомпанемент до солюючої партії на достатньому рівні. Майбутні�
ми фахівцями було допущено такі помилки: музичний супровід не був безпе�
рервним процесом, були присутні гармонічні невідповідності, суєта, розгуб�
леність, зайва поспішність, невиразність виконання тощо.

Під час виконання другого і третього завдання було виявлено, що студен�
ти, на жаль, не володіють уміннями одночасного поєднання сприйняття слу�
хової інформації від ансамблевого партнера і моментального відтворення но�
вого музичного продукту на основі інтонаційної, жанрової, темпоритмічної
єдності.

Безпосереднє виявлення рівня антиципаційних (сенсоматорних) умінь
здійснювалося за допомогою таких завдань:

1) виконання певної орнаментики у верхньому і середньому регістрах, а
також пасажів (арпеджіо) на тлі заданого гармонічного стандарту (в нижнь�
ому регістрі);

шному формуванню музично�імпровізаційних умінь студентів, зокрема та�
ких, як: наявність знань з курсу «Гармонія» та «Сольфеджіо» щодо принципів
і способів гармонізації мелодії, транспонування, техніки акордових замін тощо;
наявність навичок музичного цитування у процесі імпровізування; володіння
системою графічної фіксації музичного матеріалу.

Перцептивний критерій визначає перцептивно�рефлексивні вміння сту�
дентів, пов’язані з виникненням музично�слухових уявлень та їх реалізацією
через певні музичні інтонації, емпатію, передбачення як динаміку розвитку
музичного тексту, очікування слухачів або наміри учасників ансамблевого
виконавства. Цей критерій характеризується такими показниками: наявність
умінь інтонаційного втілення музично�слухових уявлень; наявність антици�
паційних умінь; володіння респонсорними формами музикування.

Виконавський критерій відображає механізми відтворення звукоідеалу
імпровізації за такими показниками: наявність музичної реакції;  ступінь роз�
виненості музично�виконавської ініціативи; наявність психоемоційного ком�
форту в ситуаціях непередбаченості.

Відповідно до критеріїв та їх показників було визначено якісні рівні сфор�
мованості музично�імпровізаційних умінь майбутніх учителів музичного ми�
стецтва: високий, середній і низький.

При визначенні змісту анкет і бесід дотримувалися тієї позиції, що запи�
тання мають бути якомога творчими і повинні розкривати всі аспекти рівня
сформованості музично�імпровізаційних умінь студентів педагогічних універ�
ситетів.

Для виявлення сформованості досліджуваного феномена за когнітивним
критерієм було розроблено завдання продуктивно�репродуктивного характе�
ру, за допомогою яких було визначено якісний і кількісний рівень знань й
умінь, що складають основу будь�якого імпровізування. Студентам було зап�
ропоновано виконати такиі завдання:

1) виконання на музичному інструменті певних гармонічних послідовно�
стей, які обов’язково складалися з Д7, Ув7, Ум7, Мвв7 з подальшим вирі�
шенням;

2) гармонізація заданої мелодії, яка припускала двократне її виконання з
використанням у першому викладі тризвуків, у другому – септакордів;

3) гармонізація заданої мелодії на умовах цитування певного стилю фак�
тури і гармонії (стиль Ф.Шопена, В.Моцарта, Ф.Листа, К.Дебюссі);

4) цитування у процесі гармонізації заданої мелодії відомого музичного
фрагмента, теми, елементів теми;

5) графічна фіксація складеного музичного фрагменту із вказівкою літе�
ратурного позначення функцій їх енгармонізацій, напрямку руху мелодії,
модуляційних переходів особливостей музично�виразних засобів;

6) транспонування кадансової послідовності 5�7 акордів, яка є супрово�
дом мелодії (гармонізувалася студентами під час виконання попередніх зав�
дань).

Аналіз результатів виконання майбутніми фахівцями спеціально розробле�
них завдань засвідчило те, що 37,8% студентів продемонстрували володіння
знаннями з курсу «Гармонія» на достатньому рівні; вони мають уявлення щодо
буквенно�цифрових позначень та принципів збагачення гармонічної «сітки».
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3) гармонізація заданої мелодії на умовах цитування певного стилю фак�
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Аналіз результатів виконання майбутніми фахівцями спеціально розробле�
них завдань засвідчило те, що 37,8% студентів продемонстрували володіння
знаннями з курсу «Гармонія» на достатньому рівні; вони мають уявлення щодо
буквенно�цифрових позначень та принципів збагачення гармонічної «сітки».
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Рівні сформованості музично�імпровізаційних умінь студентів
Таблиця 1

№ Критерії Рівні
високий середній низький
абс. % абс. % абс. %

1 Когнітивний 48 19,5 120 48,8 78 31,7
2 Перцептивний 40 16,2 86 35,0 120 48,7
3 Виконавський 26 10,6 141 57,3 79 32,1
4 Середній показник у %      15,4      47,1       37,5

Рис.1 Рівні сформованості музично�імпровізаційних умінь студентів

Висновки. Узагальнення результатів констатувального експерименту до�
водить, що найбільш сформованими музично�імпровізаційні вміння майбутніх
учителів музичного мистецтва є за когнітивним критерієм, який відображає
рівень теоретичних знань і практичних дій, необхідних для виконання імпро�
візаційної діяльності. Дещо нижче результати сформованості досліджуваного
феномена за виконавським критерієм: студенти володіють певними виконавсь�
кими навичками, але не можуть їх продемонструвати під час імпровізування.
Значно нижчими є прояви показників перцептивного критерію. Особливих
труднощів майбутні вчителі музичного мистецтва зазнають під час виконання
імпровізаційних завдань через відсутність імпровізаційного досвіду і наявність
недостатньо розвинених сенсомоторних умінь.

2) дворучне обігрування гармоній, виконаних на другому інструменті.
Розробка критеріїв оцінки антиципацій них умінь ґрунтувалася на крите�

ріях оцінки загальних сенсомоторних здатностей, описаних К.Гуревичем, зок�
рема таких: результативність діяльності, швидкість, оригінальність, ступінь
подолання несприятливих умов [2].

За результатами діагностичного обстеження наявність антиципаційних
умінь частково проявлялась у 10,6% студентів. Серед основних недоліків
відзначимо одноманітність і невідповідність використаної орнаментики або
виду гармонічного розкладу характеру заданої мелодії. Майже 90% майбутніх
учителів музичного мистецтва зазнавали труднощів під час виконання запро�
понованих завдань через відсутність імпровізаційного досвіду, наявність не�
достатньо розвинених сенсомоторних умінь тощо.

Для визначення рівня сформованості музично�імпровізаційних умінь сту�
дентів педагогічних університетів за виконавським критерієм було розробле�
но завдання зростаючої складності. Зокрема, майбутнім фахівцям пропону�
валося виконати на музичному інструменті: вирішення акордів, сприйнятих
на слух; вирішення послідовності акордів; певну мелодію, перевівши її з
«мікрорівня» в «макрорівень»; мелодію із випередженням 1�ої долі і запізнен�
ням на 3�тю долю. Також студенти намагалися визначити схему алгоритміч�
ного мелодійного фрагмента.

Діагностика виконавських умінь здійснювалася за допомогою педагогіч�
ного спостереження за емоційним станом студентів під час імпровізування.
При ансамблевому виконанні (разом з викладачем) було навмисно введено
несподівані мелодійні обороти, тональні зрушення, дисонуючі гармонії тощо.
Під час такого імпровізування фіксувалася наявність або відсутність звуко�
творчих «порушень» й виконання основних правил структурування, як на рівні
відбору музично�виразних засобів, так і на рівні логіки побудови художнього
тексту.

При ансамблевій імпровізації, на жаль, більшість студентів вдавалася до
найпростіших видів підбору акомпанементу до мелодії. Мало хто з майбутніх
учителів музичного мистецтва проявляли під час імпровізування творчий
«азарт», виконавську ініціативу, «переінтоновували» музичні репліки партне�
ра й ускладнювали музичну фактуру тощо.

Під час виконання студентами імпровізаційної діяльності було відзначено
різне емоційне ставлення випробуваних до ситуації непербачуваності: для
одних вона була стимулом активізації художньої уяви, виконавської ініціати�
ви, інтонаційних «провокацій», а для інших (більшості) спонтанне виконан�
ня було причиною скутості, емоційної закритості, «паралізації» творчої фан�
тазії та ініціативи.

Загальні кількісні результати констатувального етапу дослідження засвід�
чили перевагу середнього і низького рівнів сформованості музично�імпрові�
заційних умінь студентів педагогічних університетів. Отримані результати
представлено в таблиці 1 і на рис. 1.
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formation levels of the abovementioned competence of the future masters
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У сучасних умовах реформування освітньої галузі в Україні необхідність
наукового осмислення і розроблення раціональної й ефективної системи фор�
мування фахової лінгводидактичної компетентності магістрів філологічних
спеціальностей не підлягає сумніву. Швидке зростання загальної комп’юте�
ризації і стрімке розповсюдження новітніх технологічних засобів вплинули і
на традиційні лінгводидактичні уявлення про сутність якісної філологічної
освіти (З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, С. Єрмоленко, С.
Караман, Л. Мацько, Н. Остапенко, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Семеног,
Т. Симоненко, С. Яворська та ін.). Водночас, розробляючи нові освітні стан�
дарти, навчальні програми й науково�методичне забезпечення в руслі загаль�
ноєвропейських інноваційних процесів, необхідно переглянути цілі і завдан�
ня мовної політики студентів на всіх щаблях університетської освіти, почина�
ючи від бакалаврату й завершуючи магістратурою.

Мета нашої статті – описати зміст та організацію процесу формуван�
ня фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології;
визначити основні методи для здійснення експериментальної перевірки нау�
ково�методичного забезпечення процесу формування фахової лінгводидак�
тичної компетентності магістрантів; встановити рівні сформованості означе�
ної компетентності в майбутніх магістрів філології.

Одержання прогнозованих вірогідних педагогічних результатів можливе
тільки за умови, коли елементи педагогічної школи мають спільні психологічні
закономірності та цілеспрямовані у застосуванні. Ми поділяємо думки дослі�
дників, що організоване у вишах навчання має бути зорієнтоване на само�
стійне осмислення понять, встановлення асоціацій самим магістрантом. За
твердженням психологів, знання як предмет навчання складається з певного
обсягу наукових понять, в яких відображаються обґрунтовані й експеримен�
тально досліджені сутнісні ознаки об’єктів навколишньої дійсності. Саме тому
засвоєння знань із лінгводидактики, як із будь�яких інших дисциплін озна�
чає, за переконаннями більшості психологів, дидактів, лінгводидактів: опа�
нувати систему наукових понять, тобто відтворювати явища, які досліджує
лінгвістика, психолінгвістика, педагогіка, лінгводидактика в їхніх сутнісних
взаємозв’язках, і в такий спосіб усвідомлювати відношення, в які вступає
лінгводидактика з лінгвометодикою, дидактикою, психолінгвістикою,
лінгвістикою передусім та з іншими суміжними дисциплінами. Оскільки
відсутність чіткої системи в засвоєнні знань, хаотичне й некритичне їх нагро�
мадження без орієнтування на встановлення взаємозв’язків між ними є серй�
озною перешкодою на шляху їх використання, ігнорування внутрішніх і
зовнішніх взаємозв’язків між науковими поняттями призводить до безсистем�
ного, поверхового засвоєння знань, які за таких умов не забезпечують достат�
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ЗМІСТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ
ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ

МАГІСТРІВ ФІЛОЛОГІЇ
УДК 378+378.22+37.032(005)+80

Копусь О. А.
У статті описано зміст та організацію процесу формування

фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів
філології; визначено провідні методи для здійснення експеримен)
тальної перевірки науково)методичного забезпечення процесу фор)
мування фахової лінгводидактичної компетентності магіст)
рантів; з’ясовано рівні сформованості означеної компетентності
в майбутніх магістрів філології.

Ключові слова: фахова лінгводидактична компетентність,
майбутні магістри філології, педагогічний експеримент, критер)
іальна модель.

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИЧНИЙ

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ФИЛОЛОГИИ
Копусь О. А.

В статье описаны содержание и организация процесса форми)
рования профессиональной лингводидактической компетентнос)
ти будущих магистров филологии, определены ведущие методы
для осуществления экспериментальной проверки научно)методи)
ческого обеспечения процесса формирования профессиональной
лингводидактической компетентности магистрантов; выяснены
уровни сформированности указанной компетентности у будущих
магистров филологии.

Ключевые слова: профессиональная лингводидактическая ком)
петентность, будущие магистры филологии, педагогический эк)
сперимент, критериальная модель.

THE CONTENT AND ORGANIZATION OF THE PROCESS AIMED AT
FORMING PROFESSIONAL LINGVODIDACTIC COMPETENCE OF

THE FUTURE MASTERS OF PHILOLOGY
Kopus O. A.

The content and organization of the process aimed at forming
professional lingvodidactic competence of the future masters of philology
are described in the article; the up)to)date methods facilitating the




