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ЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 
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компетентності майбутнього вчителя іноземної мови ______________  

ВСТУП 

У „Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті” 

підкреслено, що держава повинна забезпечувати виховання особистості, 

яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 

європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах 

соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що 

змінюється ... виховання людини демократичного світогляду, яка 

дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до і 

традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу” 

[172, с.2]. У зв’язку з цим змінюються і функції вчителя, його діяльність 

орієнтується на створення умов для саморозвитку суб’єктів учіння, 

формування і розвитку потреб та здібностей суб’єкта навчального процесу. 

За цих умов метою реформи вищої освіти на нових законодавчих і 

методологічних засадах є досягнення принципово нового рівня якості 

професійної підготовки фахівця у вищій школі. Постає проблема такої 

організації навчального процесу у ВНЗ, яка б дозволила з найменшими 

витратами часу сформувати кваліфікованого фахівця, здатного до творчої 

професійної діяльності. 

Рівень професійної підготовки сучасного вчителя не задовольняє 

потреб сьогодення, а численні її зміни не дозволяють принципово 

покращити якість практичної підготовки майбутніх учителів. 

Сьогодні студент ВНЗ має широкий спектр можливостей 

професійного обміну з представниками інших культур, а сучасний школяр - 

іншомовного спілкування зі своїми ровесниками з країн, мова яких 

вивчається. Отже необхідність формування соціокультурної компетенції як 

однієї з основних цілей навчання ІМ у всіх закладах освіти України 

обумовлює соціальний запит. 

Нове призначення іноземної мови спричинило необхідність зміщення 

акцентів й в підготовці вчителів. Перед педагогічними ВНЗ постала 

проблема приведення теорії й практики навчання відповідно до потреб 

сучасності. Однак наші спостереження, бесіди і спеціально проведена 

діагностика вчителів ІМ показали, що на практиці намітилися негативні 

тенденції, які проявляються у нерівномірності сформованості окремих 

компонентів професійної компетентності, дидактофобії, стереотипності у 

підходах до організації навчання ІМ у нових полікультурних умовах. 

Свідченням цього є недостатня широта поглядів в інтерпретації СК явищ 

інших народів, необізнаність у галузі інноваційних технологій, які  
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використовуються в зарубіжному педагогічному досвіді, невміння 

адаптувати СК помилку учнів і визначити шляхи її запобігання. 

З огляду на необхідність модернізації змісту, форм і методів 

професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ, зумовлених Болонським 

процесом, європейськими документами, що регламентують нову мовну 

політику в Європі і в Україні, з метою ефективного формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя СКК нами розглядається 

як ключовий елемент професійної компетентності студентів у вищому 

педагогічному закладі. Недостатня розробленість цієї проблеми та її 

актуальність, невідповідність між заявленою потребою суспільства в 

учителях, які володіють високим рівнем ПСЮК, і реальним станом 

формування цієї компетенції у процесі формування професійної 

компетентності студентів ВНЗ зумовили необхідність написання даної 

монографії. 
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