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У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті 

визначено головну мету, яка полягає у створенні умов для особистісного 

розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України, формуванні 

покоління, здатного навчатися впродовж усього життя, створювати та 

розвивати цінності громадянського суспільства; здатності консолідації 

української нації, інтеграції України в європейський і світовий простір як 

конкурентноспроможної та процвітаючої держави. Велику роль у розв’язанні 

цих завдань відіграє вчитель. Тому важливою умовою модернізації освіти є 

підготовка педагогічних кадрів. 

Соціальна ситуація, що склалася, якісно по-новому висуває проблему 

підготовки педагогічних кадрів, вимагає наукового переосмислення цінностей 

системи, формування професійної компетентності вчителя, актуалізує пошук 

оптимальних форм цього процесу в період навчання у вищому закладі освіти. 

Перед усією системою освіти сьогодні стоїть завдання максимального 

розкриття своєрідного творчого потенціалу кожної особистості. В основі 

нового спрямування педагогічного процесу полягає ідея розвиваючого 

навчання; при цьому мається на увазі не тільки розвиток потенціалу кожного 
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учня, але й постійний саморозвиток учителя, формування його професійної 

компетентності.  

Сьогодні досить часто якість професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя розглядається через поняття “професійна 

компетентність”.  

Так, готовність до педагогічної діяльності визначається як 

характеристика потенційного стану вчителя дотично його професійної 

діяльності. В цілому, готовність до дії трактується як стан мобілізації всіх 

психофізичних систем людини, що забезпечують ефективне виконання 

професійних дій. Під готовністю розуміють озброєність людини необхідними 

для успішного виконання дій знаннями, вміннями та навичками; загальну 

реалізацію програми дій у відповідь на появу визначеного сигналу [6]. Зміст 

поняття “готовність” психологи та педагоги розглядають як єдність трьох 

компонентів: когнітивного, емоційного, пов’язаного з поведінкою (Д. Катя, Д. 

Керч, М. Кровгильд); сукупність мотиваційних, пізнавальних, емоційних, 

вольових якостей особистості (Э.Т. Козлов, Ю.М. Кулюткин); передумову 

цілеспрямованої діяльності, її реалізації, стійкості та ефективності (К.М. Дурай-

Новакова, М.І. Д`яченко, Л.О.Кандибович); єдність спонукального 

(мотиваційного) і виконавчого (процесуального) компонентів (В.І.Селиванов); 

новоутворення (Л.С.Виготський, Д.Б. Ельконін); психічний стан (А.Й. Капська, 

А.Г. Мороз, В.О. Сластьонін ). Слід зазначити, що всі автори розглядають 

готовність як передумову успішної професійної діяльності людини. На думку 

Лисенко А.Ф., готовність не є вродженою, а виникає в результаті певного 

досвіду людини, заснованого на формуванні його позитивного ставлення до 

означеної діяльності, усвідомленні мотивів і потреби в ній, об’єктивізації її 

предмета та способів взаємодії з ним [4].  

Поняття “компетентність” з’явилось порівняно недавно і не є на 

сьогоднішній день досить повно дослідженим, воно стає все більш важливим і 

пріоритетним, все частіше можна зустріти згадування про нього й аналіз його 

сутності та структури. 
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Словник української мови дає таке визначення: компетентний – це той, 

хто “ має достатні знання в якій-небудь галузі, з чим-небудь добре обізнаний, 

тямучий, ґрунтується на знанні, кваліфікований” [5].  

В концепції контекстного підходу до навчання, що пропонує А.О. 

Вербицький, компетентність також розглядається через систему усвідомлених 

знань: “щоб бути теоретично й практично компетентним, студенту необхідно 

зробити подвійний перехід: від знака – до думки, а від думки – до вчинку, дії. 

Перехід від інформації до її використання опосередковується думкою, що і 

робить цю інформацію знанням” [1]. Отже, означений підхід формує уявлення 

про професійну компетентність як про систему знань і вмінь.  

Розюмуючи думки науковців означеного підходу, можна сказати, що 

професійно-компетентний учитель – це той, хто здатний здійснювати 

педагогічну діяльність, педагогічне спілкування на досить високому рівні, 

досягаючи позитивних результатів навчання й виховання школярів. 

Французькі дослідники також працюють над вивченням компетентності 

спеціалістів. Так, на думку дослідника “мінімальної компетенції” Вівіан де 

Ландшеєр: “компетентність – це такий рівень навченості, який потрібен 

громадянам, щоб успішно функціонувати у суспільстві” [3]. Вона визначає 

компетентність як поглиблене знання або засвоєне уміння, а мінімальну 

компетенцію як особливий рівень знань і вмінь. 

Канадські дослідники (Є. Джимез, М. Леннон, П. Мерсер, Х. Мурей і М. 

Робінсон) під педагогічною компетентністю розуміють не тільки знання свого 

предмета (змістова компетентність), але й педагогічні знання й вміння, до яких 

входять комунікативність, вибір ефективних методів викладання матеріалу, 

забезпечення можливості для практики й зворотного зв’язку, вміння працювати 

з різними учнями. 

Як видно, професійна компетентність і готовність є основою, підґрунтям, 

на якому базуються професіоналізм і його найвищий прояв – педагогічна 

майстерність, якої з досвідом роботи може досягти кожен вчитель іноземної 

мови за умови постійного саморозвитку, самовдосконалення.  
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Розглядаючи питання про професійну компетентність вчителя іноземних 

мов правомірно сказати про те, що відрізняє саме цього вчителя – це 

сформована іншомовна комунікативна компетенція. 

Термін “комунікативна компетенція”, яким користуються дослідники, що 

працюють в галузі іноземних мов, вперше був запроваджений в науковий 

ужиток Д. Хаймзом. Він визначив його як “знання, що забезпечують індивідові 

можливість здійснення функціонально спрямованого мовленнєвого 

спілкування, тобто того, що необхідно знати тим, хто говорить, для досягнення 

успіху в комунікації в середовищі іншомовної культури”. На нашу думку, 

необхідно говорити про іншомовну комунікативну компетенцію для 

запобігання дублювання назви різних понять. 

На думку українських учених-лінгвістів, основними складовими 

компонентами галузі освіти “Іноземна мова” є три види компетенцій, 

розгалужених від родового поняття “комунікативна компетенція (іншомовна)”, 

а саме:мовленнєва компетенція;мовна компетенція; соціокультурна 

компетенція. 

Однак ці види компетенцій, в свою чергу, також включають цілий ряд 

компетенцій. Мовленнєва компетенція передбачає здатність сприймати й 

породжувати іншомовні тексти згідно з поставленим чи виниклим 

комунікативним завданням, яке включає ситуацію спілкування й 

комунікативний намір. Вона базується на чотирьох видах компетенції: в 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі. Отже, для формування мовленнєвої 

компетенції повинні бути сформовані мовленнєві вміння в чотирьох видах 

мовленнєвої діяльності. Мовна компетенція також є інтегративною і включає 

цілий ряд компетенції: лексичну, граматичну, фонологічну й орфографічну. 

Соціокультурна компетенція охоплює такі види компетенцій як країнознавча і 

лінгвокраїнознавча. Країнознавча компетенція – це знання історії, географії, 

економіки, державного устрою, культури країни, мова якої вивчається. 

Лінгвокраїнознавча включає в себе знання про основні особливості 

соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, на сучасному етапі; і 
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вміння підпорядковувати свою мовленнєву поведінку у відповідності з цими 

особливостями.  

На нашу думку, всі зазначені види компетенцій, що входять до складу 

іншомовної комунікативної компетенції, мають бути сформовані у людей, що 

вивчають іноземну мову, але так як студенти педагогічного вищого закладу 

освіти є майбутніми вчителями іноземних мов, то в них також повинні бути 

сформовані й інші компоненти професійної компетентності, необхідні для 

успішного здійснення педагогічної діяльності.  

На думку Т.А Долгової, професійна компетентність учителя іноземної 

мови складається зі спеціальної компетенції (предметні і непредметні знання, 

які розвивають особистість, тобто знання загальних та основних навчальних 

дисциплін), технологічної (методичної), управлінської (організаторської, 

менеджерської) та комунікативної компетенцій. Особливістю комунікативної 

компетенції автори вважають її органічне входження до складу спеціальної, 

технологічної та управлінської компетенцій як засобу їх реалізації [2]. Відтак, 

ми вважаємо, що професійна компетентність учителя – це інтегральне 

утворення особистості, яке включає сукупність соціального, полікультурного, 

когнітивно-технологічного та персонального компонентів, необхідних для 

успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки 

предмета, що викладається. Специфіка компетентності вчителя іноземних мов 

полягає в наявності сформованої іншомовної комунікативної компетенції, яка 

входить до складу когнітивно-технологічного компоненту. 

 Отже, професійна компетентність вчителя іноземних мов синтезує в собі, 

по-перше, загальні вимоги до педагога як до особистості, по-друге, особливості 

його професійно-педагогічної діяльності, по-третє, конкретний прояв цих 

властивостей, вимог, якостей, притаманних особистості, в діяльності окремого 

педагога.  

Професійно компетентний фахівець може і повинен бути підготовлений 

за час навчання в педагогічному вищому закладі освіти, в нього мають бути 

сформовані всі необхідні для майбутнього вчителя складові професійної 
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компетентності, що дозволять йому успішно здійснювати педагогічну 

діяльність. Таким чином,слід зазначити, що завершення формування 

спеціаліста – результат формування його особистості на етапі становлення, 

виявлення його громадської позиції, загальний підсумок формування 

особистості на етапі професійного становлення. Педагогічний вищий заклад 

освіти інтегрує весь досвід особистості, підпорядковуючи його професійній 

ролі, в основі якої лежить принцип взаємодії суб’єктів, їх активний 

взаємовплив.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В данной статье подробно описан творческий подход в 
обучении иностранному языку - его суть, характеристики и основные 
составляющие. Особое внимание уделено творческому подходу в обучении 
грамматике английского языка, а также приведены примеры из личного 
педагогического опыта. Сделаны выводы об эффективности данного подхода.  

Ключевые слова: методы обучения, творческий (креативный) подход, 
педагогика, грамматика. 
 

«Методика - не наука о том, как надо, а искусство,  

убеждающее, как быть ярким…и рациональным» 

Е. Ильин 
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