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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими і прак�
тичними завданнями. Сучасні тенденції суспільного розвитку в Україні, зуK
мовлені входженням нашої держави у світову спільноту, визначають зміни філоK
софії освіти, освітніх систем і моделей навчання. «Приєднання України до ЄвроK
пейського освітнього простору вимагає реформування системи освіти з метою
органічної інтеграції національної системи освіти у світову» [6, с. 4]. АвторитарK
на педагогіка, що ґрунтувалася на засадах пріоритету державних інтересів і цінноK
стей над особистісними, відходить у минуле. Натомість гуманістична парадигма
освіти, яка утверджується в українському освітньому просторі, передбачає орієнK
тацію на особистість студента, його професійну компетентність, уміння жити в
сучасному інформаційному суспільстві, оволодіння навичками пошуку інфорK
мації, здатність до самонавчання упродовж життя, самовизначення [5, с. 10K
11], конкурентоспроможності на ринку праці, що забезпечується розбудовою
вищої освіти на компетентнісноKорієнтованих засадах.

Такі кардинальні зміни у підготовці майбутніх учителів до професійноK
педагогічної діяльності викликані й новими підходами до розвитку особистості
молодшого школяра, що передбачають не просто озброєння його знаннями, а
розвиток мислення учнів без нанесення шкоди їх психічному та фізичному
здоров’ю.

Хоча проблема здійснення компетентнісного підходу розглядається у цілій
низці наукових досліджень, необхідне додаткове вивчення завдань, змісту та
методів формування професійних компетентностей майбутніх учителів поK
чаткових класів у зв’язку з особливостями отриманої спеціальності та умоваK
ми реалізації компетентностей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, її акту�
альність. Теоретичні засади підготовки вчителя до професійної діяльності,
сутність і специфіку знань та умінь, які складають основу педагогічної комK
петентності, шляхи їх формування з’ясовували такі відомі вчені, як О.АбдулK
ліна, А.Алексюк, М.Євтух, І.Зязюн, В.КанKКалік, Н.Ничкало, В.Семиченко
та ін. Специфіку професійної діяльності вчителя розкрили у своїх працях
Е.Карпова, Н.Кічук, Н.Кузьміна, В.Якунін та ін.

дентів, а також творчу активність, професійну та соціальну компетентність
майбутніх фахівців.
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навчальних предметів, але й уміти розкрити внутрішній потенціал молодших
школярів, сприяти їх інтелектуальному розвиткові та здійснювати виховний
вплив на них через інтеграцію цінностей кожного навчального предмету, і в
першу чергу, рідної мови. Тому заклади вищої педагогічної освіти покликані
сьогодні готувати висококомпетентного спеціаліста, бо саме компетентність
означає здатність педагога ефективно вирішувати завдання формування осоK
бистості молодших школярів у процесі їх навчання та виховання, розв’язуваK
ти проблемні ситуації, використовуючи здобуті у вузі знання, уміння та педаK
гогічний досвід, здатність активно діяти [4, с. 103].

Компетентнісний підхід є важливою умовою підготовки майбутніх педаK
гогів до життя та діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.
«Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології, проK
дуктом діяльності K особистість випускника вищого навчального закладу, який
має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну
життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути компетентK
ним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя.

Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої осK
віти, на основі компетентнісного підходу є необхідним етапом на шляху реK
формування системи освіти в Україні» [6, с.4 ].

Модернізація вищої педагогічної освіти зорієнтована на посилення пракK
тичної діяльнісної спрямованості процесу професійної підготовки майбутніх
учителів, що зумовлює зміну змісту, методів, форм, технологій навчання на
основі компетентнісноKдіяльнісного підходу. При цьому змінюються цілі та
кінцевий результат професійної освіти, що передбачає формування у студентів
комплексу багатофункціональних надпредметних і міждисциплінарних комK
петентностей, які дають змогу випускникам всебічно реалізуватися в житті,
інтегруватися у змінне соціальне середовище, успішно вирішувати професійні
завдання, займатися самоосвітою та саморозвитком.

Як відомо, поняття «компетентнісна освіта» з’явилося в США в кінці 80Kх
років минулого століття. Причиною його появи стала нездатність великої чаK
стини випускників вищих навчальних закладів інтегрувати та застосовувати
одержані ними знання у конкретних ситуаціях та приймати ефективні рішення
[13]. У країнах Євросоюзу компетентнісний підхід є стрижневою ідеєю в реK
формуванні неперервної освіти [8, с. 5K15].

У педагогічній науці і практиці компетентнісноKорієнтований підхід утверK
дився у кінці 80Kх – на початку 90Kх років ХХ ст. Ученими було з’ясовано
структуру системи компетентностей, яка включає:

· ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні), які визначаK
ються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредK
метні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні
індивідуальні, соціальні та інші проблеми;

· загальноKгалузеві компетентності, які набуває особа упродовж засвоєння
змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої школи, вищого
навчального закладу і які відбиваються у розумінні «способу існування» відпоK
відної галузі K тобто того місця, яке ця галузь займає у суспільстві, а також
уміння застосовувати їх на практиці в рамках культурнодоцільної діяльності
для розв’язування індивідуальних та соціальних проблем;

Формування професійноKпедагогічних якостей майбутніх учителів, гумаK
нізація та гуманітаризація процесу професійноKпедагогічної підготовки були
предметом досліджень А.Богуш, О.Савченко, О.Сухомлинської, В.Буряк,
Л.Кондрашової, З.Курлянд, А.Линенко, С.Литвиненко, Р.Хмелюк та ін.

Різноманітні аспекти компетентнісного підходу розглядали у своїх працях
такі відомі зарубіжні науковці, як Дж. Равен, Дж. Боуден, С.Маслач, М.ЛейK
тер, Е.Шорт, Е.Тоффлер, Р.Уайт, А.Бермус, Р. Хайгерті, А. Мейхью, російські
вчені В. Байденко, В. Болотов, Е.Бондаревска, В. Введенський, А. ВербицьK
кий, Г. Дмитрієв, І. Зімняя, В. Краєвський, С. Кульневич, А.Петров,
В.Сєріков, А.Хуторський та ін., а також вітчизняні науковці й практики Н.
Бібік, А.Богуш, Г. Гаврищак, І.Гудзик, Я. Кодлюк, О. Локшина, С. НіколаєK
нко, О. Овчарук, О.Пометун, К. Савченко, Л. Сень, С.Сисоєва, О.Ситник,
Г.Терещук, С.Трубачева та ін. Питання визначення структури та класифіK
кації професійних компетентностей досліджували В. Сухомлін, В. Байденко,
М. Жалдак та ін.

Аналіз публікацій з проблем професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів, а також практичного досвіду, дозволяє зробити висновок
про те, що професійна готовність учителя початкової школи – це цілісний
комплекс компетентностей, що включають професійно значущі якості педаK
гога, знання, уміння, практичний досвід, необхідні для достатнього рівня його
кваліфікації і професіоналізму.

Однак дослідження сучасних учених свідчать, що у практиці підготовки
майбутніх учителів недостатньо уваги приділяється формуванню складових
їх професійної компетентності. Для цього треба вирішити низку теоретичних,
методичних та практичних проблем.

Актуальність даного дослідження пов’язана з потребою початкової
школи у професійно компетентних учителях.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою
статті є аналіз теоретичних засад компетентнісного підходу в лінгвістичній
підготовці майбутніх учителів початкових класів загалом та їх комунікативK
ноKстратегічної компетентності зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту�
ванням отриманих наукових результатів. Основними тенденціями
розвитку системи вищої освіти сьогодні є: постійне оновлення змісту освіK
ти з метою більш повного забезпечення потреб суспільства, у тому числі й
майбутніх; орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випускK
ників на ринку праці; формування у студента професійних та соціальноK
особистісних якостей, які б дозволили йому повністю реалізувати свій інтеK
лектуальний потенціал; поглиблення автономії та забезпечення академічK
ної незалежності закладів освіти, посилення їх зв’язків із роботодавцями
як основними замовниками фахівців; розширення академічної мобільності
студентів, що дозволить повніше реалізовувати їх інтелектуальний потенK
ціал [6, с.4].

Результат освітньої роботи з молодшими школярами у зв’язку з їх віковиK
ми особливостями дуже великою мірою залежить від рівня професійної підгоK
товки педагогів. Сучасний учитель початкової школи – це педагогKвиховаK
тель, який не тільки має бути готовим до процесу формування знань учнів з
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навчальних предметів, але й уміти розкрити внутрішній потенціал молодших
школярів, сприяти їх інтелектуальному розвиткові та здійснювати виховний
вплив на них через інтеграцію цінностей кожного навчального предмету, і в
першу чергу, рідної мови. Тому заклади вищої педагогічної освіти покликані
сьогодні готувати висококомпетентного спеціаліста, бо саме компетентність
означає здатність педагога ефективно вирішувати завдання формування осоK
бистості молодших школярів у процесі їх навчання та виховання, розв’язуваK
ти проблемні ситуації, використовуючи здобуті у вузі знання, уміння та педаK
гогічний досвід, здатність активно діяти [4, с. 103].

Компетентнісний підхід є важливою умовою підготовки майбутніх педаK
гогів до життя та діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства.
«Засобом формування особистості при цьому стають освітні технології, проK
дуктом діяльності K особистість випускника вищого навчального закладу, який
має бути компетентним не лише в професійній галузі, але й мати активну
життєву позицію, високий рівень громадянської свідомості, бути компетентK
ним при вирішенні будь яких завдань (задач), які ставить перед ним життя.

Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої осK
віти, на основі компетентнісного підходу є необхідним етапом на шляху реK
формування системи освіти в Україні» [6, с.4 ].

Модернізація вищої педагогічної освіти зорієнтована на посилення пракK
тичної діяльнісної спрямованості процесу професійної підготовки майбутніх
учителів, що зумовлює зміну змісту, методів, форм, технологій навчання на
основі компетентнісноKдіяльнісного підходу. При цьому змінюються цілі та
кінцевий результат професійної освіти, що передбачає формування у студентів
комплексу багатофункціональних надпредметних і міждисциплінарних комK
петентностей, які дають змогу випускникам всебічно реалізуватися в житті,
інтегруватися у змінне соціальне середовище, успішно вирішувати професійні
завдання, займатися самоосвітою та саморозвитком.

Як відомо, поняття «компетентнісна освіта» з’явилося в США в кінці 80Kх
років минулого століття. Причиною його появи стала нездатність великої чаK
стини випускників вищих навчальних закладів інтегрувати та застосовувати
одержані ними знання у конкретних ситуаціях та приймати ефективні рішення
[13]. У країнах Євросоюзу компетентнісний підхід є стрижневою ідеєю в реK
формуванні неперервної освіти [8, с. 5K15].
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ються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредK
метні, культурнодоцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні
індивідуальні, соціальні та інші проблеми;

· загальноKгалузеві компетентності, які набуває особа упродовж засвоєння
змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої школи, вищого
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уміння застосовувати їх на практиці в рамках культурнодоцільної діяльності
для розв’язування індивідуальних та соціальних проблем;
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нізація та гуманітаризація процесу професійноKпедагогічної підготовки були
предметом досліджень А.Богуш, О.Савченко, О.Сухомлинської, В.Буряк,
Л.Кондрашової, З.Курлянд, А.Линенко, С.Литвиненко, Р.Хмелюк та ін.

Різноманітні аспекти компетентнісного підходу розглядали у своїх працях
такі відомі зарубіжні науковці, як Дж. Равен, Дж. Боуден, С.Маслач, М.ЛейK
тер, Е.Шорт, Е.Тоффлер, Р.Уайт, А.Бермус, Р. Хайгерті, А. Мейхью, російські
вчені В. Байденко, В. Болотов, Е.Бондаревска, В. Введенський, А. ВербицьK
кий, Г. Дмитрієв, І. Зімняя, В. Краєвський, С. Кульневич, А.Петров,
В.Сєріков, А.Хуторський та ін., а також вітчизняні науковці й практики Н.
Бібік, А.Богуш, Г. Гаврищак, І.Гудзик, Я. Кодлюк, О. Локшина, С. НіколаєK
нко, О. Овчарук, О.Пометун, К. Савченко, Л. Сень, С.Сисоєва, О.Ситник,
Г.Терещук, С.Трубачева та ін. Питання визначення структури та класифіK
кації професійних компетентностей досліджували В. Сухомлін, В. Байденко,
М. Жалдак та ін.

Аналіз публікацій з проблем професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів, а також практичного досвіду, дозволяє зробити висновок
про те, що професійна готовність учителя початкової школи – це цілісний
комплекс компетентностей, що включають професійно значущі якості педаK
гога, знання, уміння, практичний досвід, необхідні для достатнього рівня його
кваліфікації і професіоналізму.

Однак дослідження сучасних учених свідчать, що у практиці підготовки
майбутніх учителів недостатньо уваги приділяється формуванню складових
їх професійної компетентності. Для цього треба вирішити низку теоретичних,
методичних та практичних проблем.

Актуальність даного дослідження пов’язана з потребою початкової
школи у професійно компетентних учителях.

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою
статті є аналіз теоретичних засад компетентнісного підходу в лінгвістичній
підготовці майбутніх учителів початкових класів загалом та їх комунікативK
ноKстратегічної компетентності зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту�
ванням отриманих наукових результатів. Основними тенденціями
розвитку системи вищої освіти сьогодні є: постійне оновлення змісту освіK
ти з метою більш повного забезпечення потреб суспільства, у тому числі й
майбутніх; орієнтація на забезпечення конкурентоспроможності випускK
ників на ринку праці; формування у студента професійних та соціальноK
особистісних якостей, які б дозволили йому повністю реалізувати свій інтеK
лектуальний потенціал; поглиблення автономії та забезпечення академічK
ної незалежності закладів освіти, посилення їх зв’язків із роботодавцями
як основними замовниками фахівців; розширення академічної мобільності
студентів, що дозволить повніше реалізовувати їх інтелектуальний потенK
ціал [6, с.4].

Результат освітньої роботи з молодшими школярами у зв’язку з їх віковиK
ми особливостями дуже великою мірою залежить від рівня професійної підгоK
товки педагогів. Сучасний учитель початкової школи – це педагогKвиховаK
тель, який не тільки має бути готовим до процесу формування знань учнів з
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· предметні компетентності, які набуває особа упродовж вивчення того чи
іншого предмету, навчальної дисципліни у всіх класах середньої школи, виK
щого навчального закладу протягом конкретного навчального року або стуK
пеня навчання [9, с. 2 K 6].

Однак досі в науковій літературі поняття «компетентний», «компеK
тентність», «компетенція» трактуються дещо поKрізному. Спільним у трактуK
ванні в тлумачних словниках української мови поняття «компетентний» є знаK
чення: той, хто має достатні знання в якійKнебудь галузі, який з чимKнебудь
добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікації; який
має певні повноваження, повноправний, повновладний [2]. Компетентність
трактується як інтегрована характеристика якостей особистості, результат
підготовки випускника вузу до виконання діяльності в певних професійних
та соціальноKособистістних предметних областях (компетенціях), який визK
начається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльK
ності. Компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання академK
ічної області, здатність знати й розуміти), знання, як діяти (практичне й опеK
ративне застосування знань до конкретних ситуацій), знання, як бути
(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соцK
іальному контексті); предметну область, у якій індивід добре обізнаний і в
якій він проявляє готовність до виконання діяльності [6, с. 1].

Об’єднуючою ланкою між компетентністю і компетенцією виступає
діяльність, бо лише в діяльності одержані студентом знання виявляють себе
як компетенція. Компетентність по суті є стратегією реалізації творчого поK
тенціалу особистості, її здатністю і готовністю до діяльності в певній сфері,
яка формується на основі одежаних у процесі професійної підготовки та саK
мостійної навчальної роботи знань і досвіду.

ПрофесійноKпедагогічна компетентність учителя – це комплексна особисK
тісна характеристика, яка відрізняється певними особливостями. ХарактеK
ризуючи це поняття, учені (І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, Е.
Рогов, В. Сєріков та ін.) називають: здатність педагога продуктивно вирішуK
вати навчальноKвиховні завдання; єдність теоретичної і практичної готовності
до здійснення своєї професійної діяльності; гармонійне поєднанням знань предK
мета, дидактики й методики викладання; культуру педагогічного спілкуванK
ня; володіння прийомами і засобами саморозвитку, самовдосконалення, саK
мореалізації; уміння добирати адекватні засоби і методи з метою створення
умов для розвитку особистості учня та інші якості вчителя.

Інтегроване визначення компетентності включає систему більш вузьких
видів компетентностей, зокрема комунікативну, які, в свою чергу, теж є баK
гатокомпонентними утвореннями і охоплюють когнітивну, операційноKтехK
нологічну, мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову складові [12].

Комунікативна компетентність визначається в педагогічній літературі як
здатність людини встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими
людьми; сукупність знань, умінь і навичок у галузі вербальних і невербальних
засобів для адекватного сприйняття і відображення дійсності в різних ситуацK
іях спілкування; конгломерат знань, мовних і немовних умінь і навичок спілкуK
вання, які передбачаються в ході природної соціалізації, навчання і вихованK
ня [1]. Стратегічна (компенсаторна) складова комунікативної компетентK

ності, поряд із граматичною, соціолінгвістичною, дискурсивною та ін., виокK
ремлюється більшістю вчених, які вивчали питання компетентнісного підхоK
ду в лінгвістиці (Д.Хаймз, Дж. Шейлз, Л. Бахман та ін. ). Названа вона і в
базовому документі «Сучасні мови: вивчення, викладання, оцінка. ЗагальK
ноєвропейська компетенція» (Страсбург, 1996).

У процесі формування комунікативноKстратегічної компетентності необхіK
дно орієнтуватися на зміст ключових компетентностей, що відповідають вимоK
гам Болонської системи до підготовки майбутніх фахівців, але одночасно враK
ховувати й специфіку галузі знань, напрями підготовки і спеціальності. Так,
найважливішими складовими професійної комунікативноKстратегічної компеK
тентності, на наш погляд, є: наявність у студентів позитивної мотивації фахоK
вої підготовки; наявність ґрунтовних знань з предметів лінгвістичного циклу,
уміння їх практичного застосування; володіння комунікативними стратегіями
і тактиками; інтеграція знань з різних предметів фахової підготовки; здатність
до постійного оновлення знань, самоосвіти; уміння та навички навчальноKпізнаK
вальної культури студентів; оволодіння творчим та критичним мисленням для
того, щоб вибирати оптимальні шляхи вирішення професійних завдань відповK
ідно до конкретної ситуації; професійна мобільність, тобто здатність швидко
адаптуватися до змінених умов професійної діяльності. Остання складова поK
в’язана не лише з реаліями українського освітнього простору, але й із включенK
ням української освіти в Болонський процес та необхідністю підготовки вчитеK
ля до роботи не тільки на теренах рідної держави, але й за її межами. До складу
комунікативноKстратегічної компетентності входить комплекс компетенцій,
серед яких: пізнавальна, інформаційна, організаторська, проектувальна, діагK
ностична, аналітична, прогностична, стимулювальна, оцінноKконтрольна, творK
ча, дослідницька, методична, конфліктологічна, рефлексивна, психологічна,
соціальна, професійноKправова, громадянська та ін.

Компетентність є інтегральною характеристикою студента вищого навчальK
ного закладу як особистості і як майбутнього фахівця. Вона мусить бути реаK
лізована в певній конкретній ситуації, а інакше є лише потенцією майбутньоK
го фахівця. Отже, компетентним вважається вчитель, який може використаK
ти набуті знання, уміння, досвід для розв’язання проблем у конкретних умоK
вах професійної діяльності  [4, с.143]. Позитивний кінцевий результат цієї
діяльності можливий лише тоді, коли людина глибоко зацікавлена в цьому,
тобто розвинена її мотиваційна сфера. Поєднання знань, умінь та позитивної
мотивації професійної діяльності, а також ініціативи, організаторських здібноK
стей сприяють розвитку компетентності педагога, яка, в свою чергу, виявK
ляється в його здатності моделювати та оцінювати власні професійні дії як у
сьогоденні, так і на далеку перспективу.

Втілюючи в життя принципи компетентнісного підходу, вища освіта відхоK
дить від засад енциклопедизму та рухається в напрямі формування креативK
ного мислення студентів, їх критичного ставлення до навчального матеріалу
та процесу навчання в цілому, засвоєння знань, які становлять основу найK
важливіших компетентностей випускника [3, с. 8K12]. Цілком очевидно, що
підготовку компетентних фахівців нової генерації, здатних професійно праK
цювати в сучасних умовах, аналогічних яким вітчизняна освітня практика
ще не знала, можна реалізувати лише на основі нових педагогічних техноK
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· предметні компетентності, які набуває особа упродовж вивчення того чи
іншого предмету, навчальної дисципліни у всіх класах середньої школи, виK
щого навчального закладу протягом конкретного навчального року або стуK
пеня навчання [9, с. 2 K 6].

Однак досі в науковій літературі поняття «компетентний», «компеK
тентність», «компетенція» трактуються дещо поKрізному. Спільним у трактуK
ванні в тлумачних словниках української мови поняття «компетентний» є знаK
чення: той, хто має достатні знання в якійKнебудь галузі, який з чимKнебудь
добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікації; який
має певні повноваження, повноправний, повновладний [2]. Компетентність
трактується як інтегрована характеристика якостей особистості, результат
підготовки випускника вузу до виконання діяльності в певних професійних
та соціальноKособистістних предметних областях (компетенціях), який визK
начається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльK
ності. Компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання академK
ічної області, здатність знати й розуміти), знання, як діяти (практичне й опеK
ративне застосування знань до конкретних ситуацій), знання, як бути
(цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соцK
іальному контексті); предметну область, у якій індивід добре обізнаний і в
якій він проявляє готовність до виконання діяльності [6, с. 1].

Об’єднуючою ланкою між компетентністю і компетенцією виступає
діяльність, бо лише в діяльності одержані студентом знання виявляють себе
як компетенція. Компетентність по суті є стратегією реалізації творчого поK
тенціалу особистості, її здатністю і готовністю до діяльності в певній сфері,
яка формується на основі одежаних у процесі професійної підготовки та саK
мостійної навчальної роботи знань і досвіду.

ПрофесійноKпедагогічна компетентність учителя – це комплексна особисK
тісна характеристика, яка відрізняється певними особливостями. ХарактеK
ризуючи це поняття, учені (І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, Е.
Рогов, В. Сєріков та ін.) називають: здатність педагога продуктивно вирішуK
вати навчальноKвиховні завдання; єдність теоретичної і практичної готовності
до здійснення своєї професійної діяльності; гармонійне поєднанням знань предK
мета, дидактики й методики викладання; культуру педагогічного спілкуванK
ня; володіння прийомами і засобами саморозвитку, самовдосконалення, саK
мореалізації; уміння добирати адекватні засоби і методи з метою створення
умов для розвитку особистості учня та інші якості вчителя.

Інтегроване визначення компетентності включає систему більш вузьких
видів компетентностей, зокрема комунікативну, які, в свою чергу, теж є баK
гатокомпонентними утвореннями і охоплюють когнітивну, операційноKтехK
нологічну, мотиваційну, етичну, соціальну і поведінкову складові [12].

Комунікативна компетентність визначається в педагогічній літературі як
здатність людини встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими
людьми; сукупність знань, умінь і навичок у галузі вербальних і невербальних
засобів для адекватного сприйняття і відображення дійсності в різних ситуацK
іях спілкування; конгломерат знань, мовних і немовних умінь і навичок спілкуK
вання, які передбачаються в ході природної соціалізації, навчання і вихованK
ня [1]. Стратегічна (компенсаторна) складова комунікативної компетентK

ності, поряд із граматичною, соціолінгвістичною, дискурсивною та ін., виокK
ремлюється більшістю вчених, які вивчали питання компетентнісного підхоK
ду в лінгвістиці (Д.Хаймз, Дж. Шейлз, Л. Бахман та ін. ). Названа вона і в
базовому документі «Сучасні мови: вивчення, викладання, оцінка. ЗагальK
ноєвропейська компетенція» (Страсбург, 1996).

У процесі формування комунікативноKстратегічної компетентності необхіK
дно орієнтуватися на зміст ключових компетентностей, що відповідають вимоK
гам Болонської системи до підготовки майбутніх фахівців, але одночасно враK
ховувати й специфіку галузі знань, напрями підготовки і спеціальності. Так,
найважливішими складовими професійної комунікативноKстратегічної компеK
тентності, на наш погляд, є: наявність у студентів позитивної мотивації фахоK
вої підготовки; наявність ґрунтовних знань з предметів лінгвістичного циклу,
уміння їх практичного застосування; володіння комунікативними стратегіями
і тактиками; інтеграція знань з різних предметів фахової підготовки; здатність
до постійного оновлення знань, самоосвіти; уміння та навички навчальноKпізнаK
вальної культури студентів; оволодіння творчим та критичним мисленням для
того, щоб вибирати оптимальні шляхи вирішення професійних завдань відповK
ідно до конкретної ситуації; професійна мобільність, тобто здатність швидко
адаптуватися до змінених умов професійної діяльності. Остання складова поK
в’язана не лише з реаліями українського освітнього простору, але й із включенK
ням української освіти в Болонський процес та необхідністю підготовки вчитеK
ля до роботи не тільки на теренах рідної держави, але й за її межами. До складу
комунікативноKстратегічної компетентності входить комплекс компетенцій,
серед яких: пізнавальна, інформаційна, організаторська, проектувальна, діагK
ностична, аналітична, прогностична, стимулювальна, оцінноKконтрольна, творK
ча, дослідницька, методична, конфліктологічна, рефлексивна, психологічна,
соціальна, професійноKправова, громадянська та ін.

Компетентність є інтегральною характеристикою студента вищого навчальK
ного закладу як особистості і як майбутнього фахівця. Вона мусить бути реаK
лізована в певній конкретній ситуації, а інакше є лише потенцією майбутньоK
го фахівця. Отже, компетентним вважається вчитель, який може використаK
ти набуті знання, уміння, досвід для розв’язання проблем у конкретних умоK
вах професійної діяльності  [4, с.143]. Позитивний кінцевий результат цієї
діяльності можливий лише тоді, коли людина глибоко зацікавлена в цьому,
тобто розвинена її мотиваційна сфера. Поєднання знань, умінь та позитивної
мотивації професійної діяльності, а також ініціативи, організаторських здібноK
стей сприяють розвитку компетентності педагога, яка, в свою чергу, виявK
ляється в його здатності моделювати та оцінювати власні професійні дії як у
сьогоденні, так і на далеку перспективу.

Втілюючи в життя принципи компетентнісного підходу, вища освіта відхоK
дить від засад енциклопедизму та рухається в напрямі формування креативK
ного мислення студентів, їх критичного ставлення до навчального матеріалу
та процесу навчання в цілому, засвоєння знань, які становлять основу найK
важливіших компетентностей випускника [3, с. 8K12]. Цілком очевидно, що
підготовку компетентних фахівців нової генерації, здатних професійно праK
цювати в сучасних умовах, аналогічних яким вітчизняна освітня практика
ще не знала, можна реалізувати лише на основі нових педагогічних техноK
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логій, причому йдеться про інноваційність навчальноKвиховного процесу в
педагогічних вузах загалом на демократичних, гуманних та гуманітарних заK
садах, а не лише про впровадження окремих розрізнених інноваційних техK
нологій, яких у педагогічній літературі описано досить багато. Базовими підваK
линами інноваційності та технологічності навчальноKвиховного процесу, безK
перечно, в сучасних умовах є особистійноKорієнтовані та інформаційноKкоK
мунікаційні технології.

Модернізація вищої професійної освіти на засадах компетентнісноKдіяльK
нісного підходу стосується усіх галузей, у тому числі й навчання української
мови майбутніх учителів початкових класів та їх методичної підготовки. НайK
важливішими тенденціями розвитку лінгвістичної освіти майбутніх педагогів,
як показує проведений нами аналіз, є утвердження її гуманістичних засад та
необхідність перебудови системи вивчення предметів лінгвістичного циклу, в
першу чергу, фундаментального курсу сучасної української мови, з метою
сформувати мовну й мовленнєвоKкомунікативну компетенцію студента, який
володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватиK
ся засобами фахової мови відповідно до обраної професійної галузі. Тому «нині
постає проблема інтенсифікації навчального процесу і, зокрема, навчання
мови як основного каналу інформації, яким користується уся освітньоKвиK
ховна система» [7, с. 11].

Нові вимоги ставляться як до змісту навчального матеріалу, так і до меK
тодів та форм його викладання. Зокрема, курс сучасної української мови поK
винен включати не тільки систему спеціальних предметних знань та умінь,
але й досвід їх творчого використання у процесі професійної діяльності, а таK
кож виховувати суспільно важливі риси особистості майбутнього педагога,
його ціннісні орієнтації, формувати загальнонавчальні інтелектуальні та органK
ізаційні уміння, які складають основу навчальноKпізнавальної культури стуK
дентів. Для цього необхідно переглянути діючі навчальні плани і програми з
метою посилення їх практичної спрямованості, використовувати сучасні форK
ми та методи навчання, виробити дієву систему оцінювання навчальних доK
сягнень студентів. Отже, в сучасних педагогічних інститутах необхідне псиK
хологоKпедагогічне обґрунтування системи освітніх заходів, яке вимагає глиK
боких наукових досліджень як формування змісту лінгвістичної освіти, так і
технологій його ґрунтовного вивчення студентами, активних методів і
прийомів, які розвивають «пізнавальний інтерес, творче ставлення до діяльK
ності» [10, с. 9].

Основою міцного засвоєння знань з української мови та формування коK
мунікативноKстратегічної компетентності майбутніх учителів початкових
класів є принцип науковості. Часто студенти не розуміють, що мова – такий
же точний предмет, як і предмети природничоKматематичного циклу. Він баK
зується на вихідних методологічних поняттях, постулатах, достовірних теорK
іях, побудованих на фактах багатовікової історії мови, без глибокого розуміK
ння яких вивчення матеріалу стає механічним. Якщо майбутні вчителі глибоK
ко не усвідомлюють цього, то предмети лінгвістичного циклу, в першу чергу,
курс сучасної української мови, здаються їм нудним, нецікавим або важким.
Саме володіння основними поняттями курсу та вміння застосовувати здобуті
знання на практиці свідчать про якість професійної підготовки майбутніх пеK

дагогів. Разом з тим, важливо не перевантажуватися курс мови на педагогічK
них факультетах зайвою термінологією та науковими даними, мало пов’язаK
ними з майбутньою професійною діяльністю.

У сучасних умовах, коли кількість інформації з року в рік зростає небачеK
ними досі темпами, необхідно постійно працювати над удосконаленням кульK
тури навчальної праці студентів, розвивати мотивацію до вдосконалення пізнаK
вальних способів та прийомів. Для цього на лекційних та практичних занятK
тях використовуємо такі методичні підходи, за яких студент самостійно крок
за кроком рухається від незнання до знання у різних видах навчальної діяльK
ності, від конкретних фактів до теоретичних узагальнень, до відкриття істиK
ни, яке переживає як особисте досягнення, одержує насолоду від самого проK
цесу навчальної праці, його стрункості, логіки, що є передумовою формуванK
ня  професійних компетентностей, у тому числі й комунікативноKстратегічK
ної.

На жаль, розв’язання студентами завдань практичного плану в багатьох
випадках свідчить про недостатньо розвинуті вміння застосовувати здобуті
знання на практиці, а це значить, що професійна освіта все ще мало спрямоK
вана на забезпечення функціональної спрямованості її результатів, тобто на
формування професійних компетентностей. У зв’язку з тим, що переважаK
ють репродуктивні форми навчання, у майбутніх учителів слабо сформоване
професійне мовлення. Зміст вищої педагогічної освіти залишається занадто
перевантаженим, що впливає на стан здоров’я студентів, їх інтерес до навчанK
ня. Аналіз курсових, дипломних робіт показує, що багато студентів відзначаK
ються також слабким розвитком дослідницьких умінь та навичок. СпостереK
ження за діяльністю студентів під час педагогічної практики показує, що факK
тичні помилки, які вони допускають на заняттях, закономірно переносяться
в школу.

Однією з ефективних технологій, які сприяють покращенню професійної
підготовки майбутніх учителів, вважаємо розвивальне навчання, у процесі
якого важливе не лише засвоєння студентами предметних знань та умінь за
допомогою різноманітних форм і методів, але й прийомів розумової діяльK
ності і, як наслідок, раціональних способів самостійної навчальної роботи,
що є однією із складових комунікативноKстратегічної компетентності. Такого
підходу вимагають сучасні зміни в структурі фахової підготовки майбутніх
учителів, які загалом можна назвати модульноKрозвивальним навчанням, осK
кільки основний акцент робиться на самостійну роботу студентів. У зв’язку з
цим виникає потреба у більш гнучкому керуванні та самокеруванні їх навчальK
ноKпізнавальною діяльністю, в інтеграції знань та вмінь, їх комплексності,
єдності. Дієвим у цьому плані, на нашу думку, є особистісноKпрагматичний
підхід у професійній підготовці, за яким знання лише тоді опановуються успK
ішно, коли студент усвідомлює їх доцільність, тобто можливість використати
як засіб майбутньої професійної діяльності.

Ми спрямовували зусилля на таку організацію навчальноKвиховного проK
цесу з сучасної української мови, при якій відбувалося не лише викладання
матеріалу та закріплення і відтворення його студентами, але й пошукова
діяльність майбутніх учителів. Це проблемне навчання із включенням еврисK
тичної діяльності, яке допомагало знаходити алгоритми дій у стандартних
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логій, причому йдеться про інноваційність навчальноKвиховного процесу в
педагогічних вузах загалом на демократичних, гуманних та гуманітарних заK
садах, а не лише про впровадження окремих розрізнених інноваційних техK
нологій, яких у педагогічній літературі описано досить багато. Базовими підваK
линами інноваційності та технологічності навчальноKвиховного процесу, безK
перечно, в сучасних умовах є особистійноKорієнтовані та інформаційноKкоK
мунікаційні технології.

Модернізація вищої професійної освіти на засадах компетентнісноKдіяльK
нісного підходу стосується усіх галузей, у тому числі й навчання української
мови майбутніх учителів початкових класів та їх методичної підготовки. НайK
важливішими тенденціями розвитку лінгвістичної освіти майбутніх педагогів,
як показує проведений нами аналіз, є утвердження її гуманістичних засад та
необхідність перебудови системи вивчення предметів лінгвістичного циклу, в
першу чергу, фундаментального курсу сучасної української мови, з метою
сформувати мовну й мовленнєвоKкомунікативну компетенцію студента, який
володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватиK
ся засобами фахової мови відповідно до обраної професійної галузі. Тому «нині
постає проблема інтенсифікації навчального процесу і, зокрема, навчання
мови як основного каналу інформації, яким користується уся освітньоKвиK
ховна система» [7, с. 11].

Нові вимоги ставляться як до змісту навчального матеріалу, так і до меK
тодів та форм його викладання. Зокрема, курс сучасної української мови поK
винен включати не тільки систему спеціальних предметних знань та умінь,
але й досвід їх творчого використання у процесі професійної діяльності, а таK
кож виховувати суспільно важливі риси особистості майбутнього педагога,
його ціннісні орієнтації, формувати загальнонавчальні інтелектуальні та органK
ізаційні уміння, які складають основу навчальноKпізнавальної культури стуK
дентів. Для цього необхідно переглянути діючі навчальні плани і програми з
метою посилення їх практичної спрямованості, використовувати сучасні форK
ми та методи навчання, виробити дієву систему оцінювання навчальних доK
сягнень студентів. Отже, в сучасних педагогічних інститутах необхідне псиK
хологоKпедагогічне обґрунтування системи освітніх заходів, яке вимагає глиK
боких наукових досліджень як формування змісту лінгвістичної освіти, так і
технологій його ґрунтовного вивчення студентами, активних методів і
прийомів, які розвивають «пізнавальний інтерес, творче ставлення до діяльK
ності» [10, с. 9].

Основою міцного засвоєння знань з української мови та формування коK
мунікативноKстратегічної компетентності майбутніх учителів початкових
класів є принцип науковості. Часто студенти не розуміють, що мова – такий
же точний предмет, як і предмети природничоKматематичного циклу. Він баK
зується на вихідних методологічних поняттях, постулатах, достовірних теорK
іях, побудованих на фактах багатовікової історії мови, без глибокого розуміK
ння яких вивчення матеріалу стає механічним. Якщо майбутні вчителі глибоK
ко не усвідомлюють цього, то предмети лінгвістичного циклу, в першу чергу,
курс сучасної української мови, здаються їм нудним, нецікавим або важким.
Саме володіння основними поняттями курсу та вміння застосовувати здобуті
знання на практиці свідчать про якість професійної підготовки майбутніх пеK

дагогів. Разом з тим, важливо не перевантажуватися курс мови на педагогічK
них факультетах зайвою термінологією та науковими даними, мало пов’язаK
ними з майбутньою професійною діяльністю.

У сучасних умовах, коли кількість інформації з року в рік зростає небачеK
ними досі темпами, необхідно постійно працювати над удосконаленням кульK
тури навчальної праці студентів, розвивати мотивацію до вдосконалення пізнаK
вальних способів та прийомів. Для цього на лекційних та практичних занятK
тях використовуємо такі методичні підходи, за яких студент самостійно крок
за кроком рухається від незнання до знання у різних видах навчальної діяльK
ності, від конкретних фактів до теоретичних узагальнень, до відкриття істиK
ни, яке переживає як особисте досягнення, одержує насолоду від самого проK
цесу навчальної праці, його стрункості, логіки, що є передумовою формуванK
ня  професійних компетентностей, у тому числі й комунікативноKстратегічK
ної.

На жаль, розв’язання студентами завдань практичного плану в багатьох
випадках свідчить про недостатньо розвинуті вміння застосовувати здобуті
знання на практиці, а це значить, що професійна освіта все ще мало спрямоK
вана на забезпечення функціональної спрямованості її результатів, тобто на
формування професійних компетентностей. У зв’язку з тим, що переважаK
ють репродуктивні форми навчання, у майбутніх учителів слабо сформоване
професійне мовлення. Зміст вищої педагогічної освіти залишається занадто
перевантаженим, що впливає на стан здоров’я студентів, їх інтерес до навчанK
ня. Аналіз курсових, дипломних робіт показує, що багато студентів відзначаK
ються також слабким розвитком дослідницьких умінь та навичок. СпостереK
ження за діяльністю студентів під час педагогічної практики показує, що факK
тичні помилки, які вони допускають на заняттях, закономірно переносяться
в школу.

Однією з ефективних технологій, які сприяють покращенню професійної
підготовки майбутніх учителів, вважаємо розвивальне навчання, у процесі
якого важливе не лише засвоєння студентами предметних знань та умінь за
допомогою різноманітних форм і методів, але й прийомів розумової діяльK
ності і, як наслідок, раціональних способів самостійної навчальної роботи,
що є однією із складових комунікативноKстратегічної компетентності. Такого
підходу вимагають сучасні зміни в структурі фахової підготовки майбутніх
учителів, які загалом можна назвати модульноKрозвивальним навчанням, осK
кільки основний акцент робиться на самостійну роботу студентів. У зв’язку з
цим виникає потреба у більш гнучкому керуванні та самокеруванні їх навчальK
ноKпізнавальною діяльністю, в інтеграції знань та вмінь, їх комплексності,
єдності. Дієвим у цьому плані, на нашу думку, є особистісноKпрагматичний
підхід у професійній підготовці, за яким знання лише тоді опановуються успK
ішно, коли студент усвідомлює їх доцільність, тобто можливість використати
як засіб майбутньої професійної діяльності.

Ми спрямовували зусилля на таку організацію навчальноKвиховного проK
цесу з сучасної української мови, при якій відбувалося не лише викладання
матеріалу та закріплення і відтворення його студентами, але й пошукова
діяльність майбутніх учителів. Це проблемне навчання із включенням еврисK
тичної діяльності, яке допомагало знаходити алгоритми дій у стандартних



245244

комунікативних ситуаціях та способи розв’язання нестандартних завдань,
елементи експериментальних досліджень лінгвістичних явищ, що сприяло
формуванню системного критичного мислення студентів, усвідомленого вивK
чення матеріалу на основі осмислення системних зв’язків між мовними явиK
щами та активного застосування їх у практиці спілкування. Такий підхід дає
змогу розвивати у майбутніх учителів інтегративний тип пізнання [11, с. 55],
який обов’язково передбачає зв’язок нового матеріалу з уже вивченим і вклюK
чення його в систему здобутих знань, а також міжпредметні зв’язки.

Основна увага зверталася на засвоєння лінгвістичних закономірностей і
понять, визначених програмою, можливість органічного включення вже засK
воєних понять у матеріал нової теми, в нову навчальну комунікативну ситуаK
цію у зв’язку з новим матеріалом, який вивчається. Важливе значення надаK
валося повторенню вивчених явищ і закономірностей на основі їх практичноK
го застосування у процесі виконання вправ та завдань з української мови в
аудиторній та самостійній роботі студентів.

Запропоновані нами підходи до лінгвістичної підготовки майбутніх учиK
телів початкових класів не лише сприяють їх професійному становленню, тобто
формуванню професійних компетентностей, у тому числі комунікативноKстраK
тегічної, але й формуванню особистісних якостей, підготовці до життя та акK
тивної діяльності в сучасному суспільстві.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Лінгвістична підготовка майбутніх учителів початкових класів повинна відбуK
ватися в умовах інноваційного навчання, яке спрямоване на розвиток творK
чого і критичного мислення майбутнього вчителя, практичного досвіду та умінь
навчальноKдослідної діяльності, визначення особистісних ціннісних орієнтацій,
що складають основу його професійної компетентності. Цьому в першу чергу
сприяє компетентнісний підхід у галузі вищої педагогічної освіти, який передK
бачає інтегровані вимоги до кінцевого результату професійної підготовки майK
бутніх учителів. У ракурсі компетентнісного підходу процес формування коK
мунікативноKстратегічної компетентності майбутніх педагогів повинен мати
прогностичний характер, орієнтувати зміст викладання сучасної української
мови на кінцевий результат, передбачати посилення професійної спрямоваK
ності предметів лінгвістичного циклу та інтегративність їх змісту, засвоєння
змісту на діяльнісній основі, розробку ефективної системи оцінювання наK
вчальних досягнень студентів, диференціацію навчання.

Однак наше дослідження показало, що недостатньо розробленими залиK
шаються багато конкретноKметодичних аспектів даної проблеми, які стосуK
ються кардинальних змін змісту вищої педагогічної освіти, що передбачають
розробку нових навчальних планів, інтегрованих навчальних курсів, педагоK
гічних технологій тощо, з чим і пов’язані перспективи подальших наукових
пошуків.
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комунікативних ситуаціях та способи розв’язання нестандартних завдань,
елементи експериментальних досліджень лінгвістичних явищ, що сприяло
формуванню системного критичного мислення студентів, усвідомленого вивK
чення матеріалу на основі осмислення системних зв’язків між мовними явиK
щами та активного застосування їх у практиці спілкування. Такий підхід дає
змогу розвивати у майбутніх учителів інтегративний тип пізнання [11, с. 55],
який обов’язково передбачає зв’язок нового матеріалу з уже вивченим і вклюK
чення його в систему здобутих знань, а також міжпредметні зв’язки.

Основна увага зверталася на засвоєння лінгвістичних закономірностей і
понять, визначених програмою, можливість органічного включення вже засK
воєних понять у матеріал нової теми, в нову навчальну комунікативну ситуаK
цію у зв’язку з новим матеріалом, який вивчається. Важливе значення надаK
валося повторенню вивчених явищ і закономірностей на основі їх практичноK
го застосування у процесі виконання вправ та завдань з української мови в
аудиторній та самостійній роботі студентів.

Запропоновані нами підходи до лінгвістичної підготовки майбутніх учиK
телів початкових класів не лише сприяють їх професійному становленню, тобто
формуванню професійних компетентностей, у тому числі комунікативноKстраK
тегічної, але й формуванню особистісних якостей, підготовці до життя та акK
тивної діяльності в сучасному суспільстві.

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Лінгвістична підготовка майбутніх учителів початкових класів повинна відбуK
ватися в умовах інноваційного навчання, яке спрямоване на розвиток творK
чого і критичного мислення майбутнього вчителя, практичного досвіду та умінь
навчальноKдослідної діяльності, визначення особистісних ціннісних орієнтацій,
що складають основу його професійної компетентності. Цьому в першу чергу
сприяє компетентнісний підхід у галузі вищої педагогічної освіти, який передK
бачає інтегровані вимоги до кінцевого результату професійної підготовки майK
бутніх учителів. У ракурсі компетентнісного підходу процес формування коK
мунікативноKстратегічної компетентності майбутніх педагогів повинен мати
прогностичний характер, орієнтувати зміст викладання сучасної української
мови на кінцевий результат, передбачати посилення професійної спрямоваK
ності предметів лінгвістичного циклу та інтегративність їх змісту, засвоєння
змісту на діяльнісній основі, розробку ефективної системи оцінювання наK
вчальних досягнень студентів, диференціацію навчання.

Однак наше дослідження показало, що недостатньо розробленими залиK
шаються багато конкретноKметодичних аспектів даної проблеми, які стосуK
ються кардинальних змін змісту вищої педагогічної освіти, що передбачають
розробку нових навчальних планів, інтегрованих навчальних курсів, педагоK
гічних технологій тощо, з чим і пов’язані перспективи подальших наукових
пошуків.
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