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ПЕРЕДМОВА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА 

ІнтеграціяУкраїни до Європейськогоосвітнього 

простору зумовила перегляд і 

уточненняперспективнихтенденцій та 

напряміврозвиткувітчизняноїосвіти. Це особливо 

стосуєтьсяпрофесійноїпідготовкивчителя-філолога, 

оскількиоволодіннямовамизначнопідвищуєрівеньсоціально

їадаптаціїсучасноїлюдини. 

Однією з пріоритетнихцільових установок вищої 

мовної педагогічноїосвіти є сьогодністановлення 

компетентного фахівця, здатногосформувати в 

особісвоїхучнівновуґенераціюактивнихгромадян, здатних 

не тільки до керованого, але й до самостійного 

продуктивного вивченнямов як засобусамореалізації та 

пристосування до мінливихжиттєвих умов. 

Цятенденціязнаходитьсвоєвідображення у 

Загальноєвропейськихрекомендаціях з мовної освіти, а 

також у вітчизнянихнавчально-нормативних документах 

середньоїосвіти (зокрема, в 

Концепціїзагальноїсередньоїосвіти (12-річна школа), 

Державному стандартібазової і повноїсередньоїосвіти: 

освітнягалузь “Мови і літератури”, 

Концепціїнавчанняіноземнихмов у 

середнійзагальноосвітній 12-річній школі, 

Методичнихрекомендаціяхщодовикладанняіноземнихмов, 

навчальнихпрограмахтощо). В них наголошується на 

доцільності й важливостірозвитку в 

учнівключовоїкомпетенції “вміннявчитись”, яка у 

форматікомпетентнісноїпарадигмисередньої мовної 

освітиреалізуєтьсястратегічною (діяльнісною) 

компетенцією. Однак у чиннихпрограмахвищої мовної 

педагогічноїосвіти (зокрема, у Програмі з англійськоїмови 



для університетів / інститутів) 

відповідноїпідготовкивчителяіноземноїмови до 

формування в учнівіншомовноїстратегічної (діяльнісної) 

компетенції (СДК) не передбачено, 

щоозначаєвідтермінуваннявирішенняцьогопитання. 

Ситуаціяпогіршується у зв’язку з недостатністю у 

вітчизнянійпедагогіці і необхіднихтеоретичних та 

практичнихнапрацювань. В останнєдесятиріччя почали 

з’являтисяпершівітчизняні й зарубіжнідослідження, 

щоокреслили шляхи вирішенняокремихтеоретичних і 

практичнихпитаньпідготовкимайбутньоговчителяіноземно

їмови (ІМ) до формування в учнівіншомовноїстратегічної 

(діяльнісної) компетенції. Так, 

вжеопрацьованопроблемиформування у молодшого 

школяра стратегічноїкомпетенціїу 

процесіангломовногоаудіюваннязасобамиМовного 

Портфеля (Л.В. Ягеніч, 2007); сутності й зміступоняття 

“діяльніснакомпетенція” (Г.С. Голошумова, Т. Лукас, 

О.В. Усачева та ін.); сутності й класифікаціїстратегійучіння 

(І.А. Горчакова, 2002; В.В. Луценко, 2002; Т.В. Міхова, 2003; 

О.Д. Рейпольська, 2004; Т.Ю. Тєрнових, 2007; Т.І. Труханова, 

2001), стратегійвзаємодіїсуб’єктівнавчальногопроцесу 

(О.І. Гура, 2001; Л.Л. Хоружа, 2004), стратегійспілкування 

(М.О. Кучма, 2001; Н.А. Сура, 2005); сутності, класифікації і 

шляхівформування в учнівстратегійоволодіннямовами 

(Дж.M. Грін, Р. Oксфорд, 1995; Дж. K. Kлігнер, Ш. Вон, 2000; 

Д. Ларсен-Фрімен, 2000; Дж. Рубін, 1981; А.В. Щепілова, 

2003 та ін.); ідентифікації й розвиткукогнітивного стилю 

(Х.Д. Браун, 1994; .У. Еллiнсон, Дж. Хейес, 1996; M. Бобік, 

І. Дейвіс, Р. Каннінгхем, 1999; А.В. Рунов та ін.), 

домінуючихздібностей (Р.Дж. Стернберг, 1983; 

M.У. Айзенк, 1994; Х. Гарднер, 1998; В.А. Моляко, 



2002), навчального стилю (Л. Керрі, 1990; С.A. Стол, 2002; 

Н.А. Верігіна, 2006; О.Г. Тарєва, 2001; Т.Ю. Тєрнових, 2007; 

Т.І. Труханова, 2001). Протеіснуючірозробки не 

охоплюютьвсієї проблематики 

означеногоосвітньогооб’єкту.  

Недостатньорозробленими у вітчизнянійпедагогіці є 

зміст і структура іншомовної СДК 

суб’єктавивченняіноземноїмови, 

готовностівчителяіноземноїмови до їїформування в 

учнівсереднього закладу освіти; не визначенокритерії, 

показники й рівніоцінюванняозначеноїготовності; не 

розробленотехнологіїпідготовкимайбутньоговчителяінозем

ноїмови до формування в учнівіншомовноїстратегічної 

(діяльнісної) компетенції та низка іншихспоріднених 

проблем.  

Цейпосібникрозроблений з метою 

подоланнявказанихнедоліків і є 

засобомпідготовкимайбутніхучителівіноземноїмови до 

формування в учнівіншомовноїстратегічної (діяльнісної) 

компетенції. Запровадженняцього курсу 

підготовкирекомендуєтьсяздійснюватипротягом 4-го року 

навчаннямайбутніхучителів у 

вищомумовномупедагогічномузакладі.  

Матеріали посібника поділяються на два модулі: 

Модуль І – діяльнісної підготовки та Модуль ІІ – 

психолого-педагогічної підготовки.  

Діяльнісна готовність (див. Рис. 1), формування 

якої є метою освоєння студентами матеріалів Модуля І, це 

здатність вивчати іноземні мови, майстерно і свідомо 

використовуючи для цього стратегічну (діяльнісну) 

компетенцію як знаряддя вирішення навчально-



комунікативних проблем, що виникають у ході учіння. 

Вона містить:  

а) теоретичний компонент (володіння понятійним 

апаратом іншомовної стратегічної (діяльнісної) 

компетенції, теоретичними основами дій, необхідних для 

вирішення навчально-комунікативних проблем, та 

аутопсихологічними уявленнями);  

б) практичний компонент (уміння та навички, 

необхідні для застосування стратегій і прийомів навчально-

комунікативної діяльності; досвід навчання та спілкування; 

вироблені когнітивні, навчальний та індивідуально-

раціональний стилі у вивченні мов);  

в) внутрішньоособистісний компонент (ціннісні 

орієнтації та особистісні особливості: риси та здібності). 

Психолого-педагогічна готовність, яка формується 
у студентів у процесі вивчення матеріалів Модуля ІІ, 
зумовлює здатність учителя іноземної мови ефективно 
організовувати як процес засвоєння учнями іншомовної 
стратегічної (діяльнісної) компетенції, так при цьому й 
власну педагогічну діяльність.  

Вона охоплює:  
а) теоретичний компонент (знання: психологічні, 

дидактичні, методичні, технологічні, науково-
дослідницькі);  

б) практичний компонент (уміння: гностичні, 
конструктивно-проектувальні, навчально-практичні, 
організаторські, виховні та розвивальні);  

в) внутрішньоособистісний компонент (ціннісні 
орієнтації та особистісні риси майбутнього вчителя, 
значущі для формування в учнів іншомовної стратегічної 
(діяльнісної) компетенції). 

Оцінюванняготовностімайбутньоговчителя ІМ до 

формування в учнівіншомовної СДК здійснюється за основним і 

додатковимикритеріями. Основнимкритерієм є 



ступіньрозвитку в студента практичнихпсихолого-

педагогічнихумінь (гностичних, конструктивно-

проектувальних, навчально-практичних, розвивальних, 

організаторських і виховних), оскількисаме у 

практичнихпрофесійнихумінняхперевіряєтьсянаявність і 

стійкістьзнань, а 

такожякістьсформованостіцінніснихорієнтацій. 

Додатковимикритеріямиоцінювання є ступіньрозвитку в 

студента діяльнісноїготовності, а такожтеоретичного й 

внутрішньоособистісногокомпонентів психолого-педагогічної. 

На основі описаних критеріїв виділено 4 рівні 
готовності: початковий, середній, достатнійтависокий. 

Початковий (орієнтувальний) рівень готовності 
передбачає наявність у студентів початкових уявлень про 
іншомовну стратегічну (діяльнісну) компетенцію та 
механізми її розвитку в учнів. Він характеризується 
усвідомленням наявності чи відсутності особистісних  
ресурсів, значущих у контексті готовності до формування у 
школярів стратегічної (діяльнісної) компетенції та 
сформованих у попередньому навчанні у ВНЗ. 

Середній (пошуково-рецептивний) рівень свідчить 
про сформованість у студентів більшості ключових знань і 
вмінь. На цьому етапі навчання здійснюється у двох 
основних напрямах: як самостійний пошук і переробка 
інформації, організація самостійного навчання, а також як 
навчальна діяльність студентів на репродуктивному рівні.  

Достатній рівень характеризується сформованістю 
всіх ключових компонентів готовності майбутнього вчителя 
іноземної мови до формування в учнів іншомовної 
стратегічної (діяльнісної) компетенції. Він є вихідним для 
професійної адаптації студента до умов і вимог 
педагогічної діяльності, метою якої є розвиток здатності 
учнів самостійно долати труднощі у вивченні мови. Рівні 
готовності пов’язані з трьома етапами підготовки 



студентів: орієнтувально-актуалізуючим, пошуково-
рецептивним та рефлексивно-кумулятивним. Успішне 
засвоєння навчальних матеріалів на кожному етапі 
підготовки характеризує якісне підвищення рівня 
готовності майбутнього вчителя до формування в учнів 
іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. 

Досягненнявисокогорівня готовності не 
передбачене підготовкою у ВНЗ. Лише професійна 
діяльність вчителя шляхом уточнення, поглиблення та 
інтеграції компонентів набутої готовності перетворює її на  


