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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ
НА ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
А

Розглядаються суперечності, що виникають між достатньою за обсягом науково-методичною традицією підготовки
майбутніх викладачів іноземних мов і сучасними освітніми інструментами в підготовці викладачів іноземної мови нового формату. Така суперечність вимагає перегляду технологічного інструментарію, який можна було б використовувати у
процесі формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов. У ході дослідження автор
дає визначення технологізації та вдається до деталізації вимог і групування методологічних критеріїв, яким вони мають
відповідати, і що висуваються до відбору такого інструментарію, який буде здатний впливати на рівень сформованості
лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (концептуальність, системність, керованість,
ефективність, відтворюваність, динамічність, перспективність); доповнює їх специфічними вимогами, актуальними в
контексті підготовки майбутніх викладачів іноземної мови.
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Koknova Tatiana. The influence of technological tools on linguistic and methodological competence’s development in future
foreign language teachers.
The article considers certain contradictions between the profound scientific and methodological tradition of future foreign language
teachers’ training and modern educational tools for training foreign language teachers under current conditions of new challenges.
Such a contradiction requires a revision of technological tools that could be used in the process of linguistic and methodological
competence development in future foreign language teachers. In the course of the research, the author defines technologization as a very
profitable pedagogical tool (forms, methods, techniques, tools, resources, etc.), which, on the one hand, allow considering the individual
potential of future foreign language teachers, and on the other - should be focused on the development of linguistic and methodological
competence within a pedagogical system. The researcher gives detailed requirements and groups methodological criteria to be met for
selection such tools that will allow influencing the level of linguistic and methodological competence development in future foreign
language teachers (conceptuality, system approach, controllability, efficiency, reproducibility, dynamism, prospects). The researcher also
adds specific requirements relevant in the context of future foreign language teachers’ training. Those requirements should become a
reference point to select such a technological set that will be implemented into the system of linguistic and methodological competence
development in future foreign languages teachers in the process of their professional training. Prospects for further research involve the
development of guidelines for the practical implementation of the suggested technological set in the process of professional training of
future foreign language teachers.
Key words: linguistic and methodological competence; future foreign languages teachers; technological tools; technology;
professional competencies
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Актуальність проблеми. Сучасність вимагає вдосконалення системи педагогічної освіти з орієнтацією
на пошук нових підходів до підготовки спеціалістів «із
інноваційним типом мислення, інноваційною культурою та здатністю до інноваційного типу діяльності,
що лише і може забезпечити перехід України до інноваційного типу прогресу і суспільства знань» [5, с. 3].
Окрім цього, важливо орієнтувати підготовку фахівців
«до життя в умовах глобального простору, формування свого роду глобалістської людини, що забезпечить
сучасний рівень її діяльності, а також конкурентоздатність України в європейському і світовому просторі»
[там само, с. 3–4].
Отже, виникає необхідність відійти від просто уявного нагромадження студентів знаннями до справжнього розвитку компетенцій.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку компетенцій майбутніх учителів іноземної мови на сучасному етапі розглядалася низкою
зарубіжних учених. Так, Х. Басол та Д. Інозу розглядають питання освіти вчителів іноземних мов у контексті розвитку в них міжкультурної комунікативної
компетенції [6], а Ю. Джуніарді – вдосконаленні викладацької компетентності викладачів англійської мови
та її вплив на підвищення загальної компетентності
викладачів англійської мови [9]. Х. Хасан та Д. Шкак
тлумачать поняття компетентності у різних вимірах і
напрямах [8]; А. Мухаммад та Н. Рахмат проаналізували
компетенції мовних вчителів [11]; литовські дослідниці Л. Вілканчене та І. Розгене деталізували компетентність учителів іноземної мови з інтеграцією предметно-мовного інтегрованого навчання іноземній під час
їхньої професійної діяльності [12, с. 196].
Серед українських дослідників оговорене питання
вивчали В. Черниш, Ю. Васейко, В. Каплінський, Л. Ткаченко та Ю. Березок [7].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сучасному етапі вірує суперечність, яка корелює між достатньою за обсягом науково-методичною традицією підготовки майбутніх
викладачів іноземних мов і сучасними освітніми інструментами в підготовці викладачів іноземної мови
нового формату, що вимагає перегляду технологічного інструментарію, який можна було б використовувати у процесі формування їхньої лінгвометодичної
компетентності.
Мета нашої статті: визначити ефективний технологічний інструментарій задля формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів
іноземних мов у процесі фахової підготовки. На нашу
думку, правильно відібраний та організований технологічний інструментарій стане таким собі «акомодаційним механізмом», який буде сприяти гетерохронному
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розвитку майбутнього спеціаліста, не потребуватиме
додаткового часу вже після отримання диплома для
пошуку свого власного «Я» в професійному педагогічному світі.
Викладення основного матеріалу. Перш ніж перейти до розгляду конкретного інструментарію, визначимося з термінологічними дефініціями: «педагогічна
технологія», або «освітня технологія», «технологізація», які детально було розглянуто В. Андрущенком,
В. Луговим, О. Аніщенко, Л. Лук’яновою, Л. Сігаєвою,
С. Зінченко, О. Баніт, Н. Дорошенко, О. Сипченком,
Л. Петришин, С. Харченком та ін. Величезні кроки вже
зроблені для того, щоб змінити уявлення про початкову та середню школу, і ми чітко розуміємо, що це
складний і системний процес, який вимагає рішучих
і комплексних змін на всіх ланках. І починати, на нашу
думку, вже треба з підготовки спеціалістів у ЗВО, зокрема і з підготовки майбутніх викладачів іноземних
мов, оскільки нині суспільство потребує фахівців нового типу, і тому заклади вищої освіти повинні максимально сприяти підготовці таких фахівців, які йдуть у
ногу із сучасними глобалізаційними трендами, здатні
до інновацій та успішної професійної самореалізації
в конкурентному професійному середовищі. Такий
викладач іноземної мови після закінчення ЗВО з легкістю здійснює свій особистісний саморозвиток і самовдосконалення відповідно до власних уподобань і
здібностей [10].
На жаль, маємо констатувати, що теоретизованість
освітнього процесу та сталі технологічні можливості
призвели до того, що нинішні дипломовані спеціалісти ще довго себе шукають, не розуміючи, як саме та
яким чином можна самореалізуватися, як себе вдосконалити та як саме найефективніше можна самопрезентуватися для інших. Саме тому технологізація
освітнього процесу щодо професійної підготовки педагогічних працівників, на думку С. Харченка, має бути
зорієнтованою на «вироблення практичних умінь і
навичок застосовувати одержані практичні знання»
[2, с. 7].
Сучасні педагогічні технології розуміються як
множина обґрунтованих проєктивних дій, здійснених суб’єктами освітнього процесу з метою підготовки фахівців згідно з вимогами інформаційного
суспільства.
Л. Петришин педагогічною технологією вважає
взаємопов’язану «сукупність форм, методів, засобів і
ресурсів навчально-виховного процесу, об’єднаних
єдиною метою, цілями та завданнями, які в змістовному аспекті зорієнтовані на формування необхідних
професійних якостей у процесі фахової підготовки»
[3, с. 272]. З іншого погляду, освітня (педагогічна) технологія розглядається як спосіб опанування заплано№ 6 (195) 2020
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ваної освітньої (педагогічної) інформації, досягнення
освітніх цілей щодо навченості.
Тобто традиційно «педагогічну технологію», або
«освітню технологію», вчені уявляють як: сукупність
психолого-педагогічних установок, що визначають
спеціальний набір скомпонованого організаційно-методичного інструментарію (форм, методів, способів,
прийомів навчання); змістовну техніку реалізації освітнього процесу; продуману в усіх деталях модель спільної педагогічної діяльності з проєктування, організації та проведення освітнього процесу з безумовним
забезпеченням сприятливих умов для всіх учасників
освітнього процесу [1]; системну сукупність і порядок
функціонування всіх особистісних, інструментальних і
методологічних засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей; має концептуальну основу
(мета та зміст освітнього процесу), процесуальну частину (методи та форми освітньої діяльності студентів
і викладачів) і моніторинг освітніх досягнень.
За Л. Петришин, «педагогічна технологія є певним
рівнем розвитку освітнього процесу, яка забезпечує
його технологічність» [3, с. 270], і тому, на думку вченої, технологізацію педагогічного процесу визначено
як «процес, що охоплює всі основні види діяльності
науково-педагогічних працівників, планування і здійснення підготовки фахівців певної сфери» [там само].
Отже, підсумовуючи сказане, зазначимо, що в межах нашого дослідження технологізацію розуміємо як
увесь імовірний педагогічний інструментарій (форми,
методи, прийоми, засоби, ресурси тощо), які, з одного боку, дають можливість урахувати індивідуальний
потенціал майбутніх викладачів іноземних мов, а з
іншого, – мають бути зорієнтованими на формування
лінгвометодичної компетентності.
Визначивши одне з ключових понять, звернемося
до деталізації вимог, які висуваються до відбору такого інструментарію, який буде здатний впливати на
рівень сформованості лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов.
Так, Г. Романова вважає, що під час планування
освітнього процесу необхідно враховувати технологічну послідовність дій/операцій, які вибудовуються
відповідно до цільових установок і які мають форму
конкретного очікуваного результату [4, с. 147]. Крім
того, необхідно врахувати технологічну гармонійність
функціонування інструментів у процесі взаємодії
викладача і тих, хто навчається, на засадах принципів
індивідуалізації та диференціації. До того ж, відібрані
ресурси, з одного боку, можуть бути сплановані та
втілені будь-яким викладачем, а з іншого, – гарантувати досягнення запланованих результатів усіма студентами. Авторка вважає, що органічною частиною
технологічності є діагностичні процедури, що мають
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містити критерії, показники та інструментарій вимірювання результатів діяльності [там само].
Результати дослідження. Аналізуючи в науково-педагогічній літературі вимоги до відбору технологічного інструментарію, згрупували методологічні
критерії або вимоги, яким вони мають відповідати,
впроваджуючись в освітній процес у контексті підготовки майбутніх спеціалістів.
Отже, виділяємо: концептуальність (необхідність
спиратися на певну наукову концепцію, що передбачає філософське, психологічне, дидактичне, соціально-педагогічне досягнення цілей навчання);
системність (мають ознаки системи: логіка процесу,
взаємозв’язок усіх його елементів, цілісність); керованість (передбачає можливість діагностичного цілепокладання, планування, проєктування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами
й методами з метою коригування результатів; ефективність (можуть бути ефективними за результатом і
оптимальними за витратами, гарантувати досягнення
очікуваного результату навчання); відтворюваність
(можливість застосування/повторення/відтворення
технологічного інструментарію іншими викладачами;
динамічність (здатність до або адаптації технологічного інструментарію в умовах мінливої парадигми
освіти); перспективність (використання інноваційних
освітніх технологій).
Висновки з даного дослідження. Отже, у контексті
цього дослідження визначені нами вимоги і мають
стати орієнтиром для виокремлення такого технологічного комплекту, що буде використаний під час
формування лінгвометодичної компетентності в
майбутніх викладачів іноземних мов у процесі фахової підготовки. Оскільки технологізацію вважаємо
складним і багатогранним інструментарієм, який треба зорієнтувати на три блоки: перший – являє собою
базові форми організації освітнього процесу; другий
– представляє методи навчання, які вбачаємо доцільними використовувати задля успішного формування
лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов; третій – містить цифрові технології, що дають змогу оптимізувати та інтенсифікувати
фахову підготовку майбутніх викладачів іноземних
мов. Розроблення технологічного інструментарію,
зорієнтованого на формування лінгвометодичної
компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов
у процесі фахової підготовки, дозволить: по-перше,
спланувати процес фахової підготовки з урахуванням
заздалегідь запланованого результату; по-друге, звернутися до студентоцентрованості (врахувати індивідуальні здібності та особистісні освітні цілі майбутніх
викладачів іноземних мов); по-третє, використати
найефективніший технологічний комплект, що здатен
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у найкоротший термін сформувати лінгвометодичну
компетентність.
Перспективи подальших досліджень лежать у
площині розроблення методичних рекомендацій
щодо практичного впровадження запропонованого
технологічного комплекту у процес фахової підготовки майбутніх викладачів іноземних мов.
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