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МОВЛЕННЄВА КОМ ПЕТЕНТНІСТЬ М АЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ:
МЕТОДОЛОГІЯ ПРОБЛЕМ И

SPEECH COMPETENCE OF FUTURE TEACHER OF FOREING LANGUAGES: 
METHODOLOGY OF THE PROBLEM

Анотація. У статті представлено методологічну основу проблеми формування мовленнєвої компете
нтності майбутніх учителів іноземних мов в процесі вивчення фахових дисциплін. Встановлено, що мето
дологію дослідження складають три базові підходи -  компетентнісний (оскільки мовленнєва компетент
ність майбутніх учителів іноземних мов має розвиватися як складова загальної професійної компетентно
сті вчителя), діяльнісний (мовленнєва компетентність майбутніх учителів іноземних мов формується, 
передусім, в їх навчальній та квазіпрофесійній діяльності) та соціолінгвістичний (оскільки він дає змогу 
виокремити специфіку іншомовної мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов, та мі
сце і роль фахових дисциплін у процесі формування означеної компетентності). Сукупність означених на
укових підходів дозволила виробити оптимальну сукупність методів і методик дослідження, а також спро
ектувати низку педагогічних умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних 
мов та розробити технологію її формування з метою проведення ефективної експериментальної роботи 

Ключові слова: мовлення, компетентність, методологія, вчителі іноземних мов.
Summary: The article presents the methodological basis of the problem of forming the competence of future 

teachers of foreign languages in the process of studying professional disciplines. It has been established that the 
research methodology consists of three basic approaches: competence (since the competence of the future foreign 
language teachers should develop as a component of the overall professional competence of the teacher), activity 
(the competence of future teachers of foreign languages is formed, first of all, in their educational and quasi
professional activities) and sociolinguistic (since it enables to distinguish the specifics of the foreign language 
competence of future teachers of foreign languages, the place and role of the professions their disciplines in the 
process of formation of the indicated competence). The combination of the indicated scientific approaches allowed 
to develop an optimal set of methods and methods of research, as well as to design a number of pedagogical 
conditions for the formation of the language competence of future teachers of foreign languages and to develop a 
technology for its formation in order to carry out an effective experimental work 

Key words: speech, competence, methodology, teachers of foreign languages.

Постановка проблеми дослідження. Соціо- інститутом, який може найбільш ефективно розви- 
культурний простір вищої освіти є тим соціальним вати мовний і культурний потенціал особистості,
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особливо в тому випадку, якщо майбутня профе
сійна діяльність прямо пов’язана з комунікативною 
сферою та філологічною професією. Зазначене ва
жливе місце та роль мовленнєвої компетентності 
зумовлена тим, що компетентнісна модель сучас
ного фахівця передбачає наявність як мовленнєвої, 
так і загалом мовної складової, що, у свою чергу, 
визначає образ студента в процесі його фахової під
готовки.

Методологія педагогічного дослідження, якщо 
йдеться про формування того чи іншого виду і типу 
професійної компетентності, розглядається науков
цями по-різному, виходячи з поставлених перед до
слідником завдань, об’єкта і предмета наукового 
пошуку. Мовленнєва компетентність майбутнього 
вчителя іноземної мови постає актуальною пробле
мою сучасної педагогічної науки, оскільки сучасна 
культура починає переходити до нового типу буття 
людини в культурі. У XX столітті культура зміщу
ється в епіцентр людського буття, що відобража
ється на всіх сферах життя. Формування мовленнє
вої компетентності майбутніх учителів іноземних 
мов має на сьогодні серйозне соціальне значення у 
зв’язку з інтеграцією України до світового співто
вариства, соціокультурними змінами в українсь
кому суспільстві, дедалі більшою відкритістю віт
чизняної культури та можливістю комунікативного 
взаємопроникнення й взаємодії різноманітних ку
льтур як на території нашої країни, так і поза її ме
жами.

Аналіз останніх досліджень. У численних на
укових дослідженнях проблема мовленнєвої компе
тентності та методології її вивчення представлена 
різнопланово. Так, І.Ланова, розглядаючи форму
вання мовленнєвої компетентності студентів техні
чних спеціальностей, пропонує покласти в основу 
методології компетентнісний та особистісно орієн
тований підходи [1]; М.Білогорка та Т.Мороз про
відним методологічним підходом до проблеми фо
рмування мовної компетентності особистості ви
значили науково-методичний підхід [2]. На засадах 
компетентнісного підходу побудоване вивчення 
проблеми формування мовленнєвої компетентності 
студентів на заняттях української мови у дослі
дженні А.Кордонської [3]. Досліджуючи мовлен
нєву компетентність молодших школярів, Н.Дон- 
цова пропонує розглядати їх на ґрунті системного 
підходу [4]. В основу дослідження особливостей 
формування мовної компетенції студентів економі
чних ВНЗ Донеччини Л.Островська та І.Беганська 
поклали компетентнісний та системний підходи [5].
О.Кучерук пропонує в процесі аналізу мовленнєвої 
компетентності учнів використовувати холі стич
ний та психолінгвістичний методологічні підходи 
[6]. Компетентнісний та особистісно орієнтований 
підходи склали методологічну основу проблеми 
формування мовленнєвої компетенції учнів у дос
лідженні К.Черниш [7]. Компетентнісно-діяльніс- 
ним, особистісно зорієнтованим та системним під
ходами скористалася В.Зінченко для розкриття 
проблеми формування мовно-мовленнєвих компе
тентностей учнів старших класів гімназії [8]. Мето

дологічною основою формування професійно-мов
леннєвої компетентності майбутніх лікарів А.Вар- 
данян вважає компетентнісний та системний [9]. У 
дисертаційному дослідженні Ю.Паскевської обґру
нтовано діалогічний підхід до формування мовлен
нєвої компетентності майбутніх психологів [10]. 
І.Варнавська використала для обгрунтування фор
мування мовленнєвої компетентності учнів лінгвіс
тичний, психологічний та соціальний підходи [11].
В.Руденко, досліджуючи професійно-комунікати
вну компетентність майбутніх філологів, скориста
лася компетентнісно зорієнтованим підходом [12].

Виділення невирішених раніше частин зага
льної проблематики. Означений перелік науков
ців можна продовжувати, однак уже вибірковий 
аналіз джерел дає змогу встановити таке:

1. Переважна більшість науковців для окрес
лення методології формування мовленнєвої компе
тентності користаються компетентнісним, рідше -  
особистісно зорієнтованим підходами.

2. Найчастіше мовленнєва компетентність 
розглядається дослідниками в сукупності окремих 
компетенцій -  мовної, лінгвістичної, комунікатив
ної тощо.

3. Діяльнісний підхід до формування мовлен
нєвої компетентності використовується досить 
рідко, переважно для окреслення мовленнєвої дія
льності студентів\учнів.

4. У педагогічних дослідженнях (переважно 
дисертаційних) лінгвістичні аспекти мовленнєвої 
компетентності використовуються в разі звернення 
науковців до проблеми формування означеної ком
петентності у майбутніх філологів.

Не представленість у науково-методичній літе
ратурі інструментів та виходячи з проблеми, 
об’єкта і предмета нашого дослідження, потребує 
реалізації низки цілей: проаналізувати сучасні нау
ково-педагогічні підходи до вирішення проблеми 
формування мовленнєвої компетентності майбут
ніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фа
хових дисциплін; охарактеризувати методологічну 
основу проблеми формування мовленнєвої компе
тентності майбутніх учителів іноземних мов в про
цесі вивчення фахових дисциплін; виробити опти
мальну сукупність методів і методик дослідження; 
спроектувати низку педагогічних умов формування 
мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов.

Виклад основного тексту. Виходячи з про
блеми, об’єкта і предмета нашого дослідження, ми 
визначили найбільш значущими методологічними 
підходами до її вивчення:

1. Компетентнісний, за яким мовленнєва 
компетентність майбутніх учителів іноземних мов 
має розвиватися як складова загальної професійної 
компетентності вчителя. У свою чергу, за принци
пом системності мовленнєва компетентність є 
окремою системою всередині загальної системи 
компетентності майбутніх фахівців. У царині ком- 
петентнісного підходу набувають особливого зна
чення такі поняття як «компетенції», «компетент
ності», «професійна компетентність», «комунікати
вна компетентність» тощо.
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2. Діяльнісний, оскільки мовленнєва компете
нтність майбутніх учителів іноземних мов форму
ється, передусім, в їх навчальній та квазіпрофесій- 
ній діяльності. У межах вищої освіти є сенс також 
говорити про особистісно-діяльнісний підхід, оскі
льки формування мовленнєвої компетентності май
бутніх учителів іноземних мов відбувається в інди
відуальний спосіб -  залежно від вихідного рівня 
означеної компетентності при вступі до універси
тету, та залежно від динаміки мовленнєвих знань, 
умінь та навичок у процесі професійної підготовки. 
У межах діяльнісного підходу важливе значення 
має аналіз таких понять, як «мовленнєва діяль
ність», «педагогічна діяльність», «навчальна діяль
ність».

3. Соціолінгвістичний, завдяки якому можна 
виокремити специфіку іншомовної мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов, 
з одного боку, та місце і роль фахових дисциплін у 
процесі формування означеної компетентності -  з 
іншого. Завдяки соціолінгвістичному підходові 
уможливлюється розкриття таких важливих для на
шого дослідження понять як «мовлення», «іншомо
вна підготовка», «іноземні мови» та ін.

Необхідність використання в методологічній 
основі дослідження компетентнісного підходу ви
кликана його тематикою і предметом дослідниць
кого пошуку. Мовленнєва компетентність майбут
ніх учителів іноземних мов як вагомий результат 
професійної підготовки в умовах університету пе
редбачає урахування специфіки реалізації компете- 
нтнісного підходу у системі підготовки фахівців за
галом, і в формуванні мовленнєвої компетентності 
-  зокрема.

Компетентнісні засади освітнього процесу 
нині активно розробляються не лише на рівні ви
щої, але й середньої та навіть початкової освіти. 
Тому формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов як процес має рі- 
знорівневу структуру; мовленнєва компетентність 
виступає як показником сформованості загальної 
компетентності майбутнього вчителя, так і показ
ником його здатності сформувати необхідний рі
вень означеної компетентності у своїх вихованців. 
Особливістю формування мовленнєвої компетент
ності вчителів у нашому випадку є те, що йдеться 
про іномовну мовленнєву компетентність, з одного 
боку, та про мовленнєву компетентність загалом -  
рідномовну, яка є підґрунтям комунікативної ком
петентності вчителя у процесі фахової діяльності.

Засади компетентнісного підходу в сучасній 
педагогіці покладені теоретичними розробками за
рубіжних (Дж.Равен [13], В.Хутмахер [14], Ж.Де- 
лор [15] та ін.) та вітчизняних (С.Вітвицька [16],
О.Глузман [17], О.Дубасенюк [18], О.Локшина [19],
В.Луговий [20], О.Овчарук [21], Г. Селевко [22], 
Л.Хоружа [23] та ін.) педагогів.

У доповіді Ж.Делора «Освіта. Прихований 
скарб» викладено основні передумови успішної 
освіти і професійної підготовки фахівців, які прямо 
пов’язані з рівнем їх компетентності, а саме:

- Навчитися пізнавати;
- Вміти реалізувати (виконувати);

- Навчитися жити разом (в тому числі комуні 
кувати між собою);

- Навчитися жити (зберігати спосіб життя, 
який дозволяє якнайдовше жити) [15].

Європейське тлумачення компетенцій (як 
складових компетентності) викладене в спеціаль
ному документі - «Ключові компетенції для Єв
ропи», прийнятому у1996 році Радою Європи і роз
робленому Г.Халажем (G.Halasz) з метою розвитку 
європейського соціуму як відкритого і демократич
ного, збереження мультилінгвізму, мультикультур- 
них засад співіснування, урахування вимог ринку 
праці, економічної специфіки європейських країн 
та ін. [24]. У цьому документі визначено п ’ять про
відних ключових компетенцій для європейської мо
лоді -  політичні й соціальні компетенції; компетен
ції, пов’язані з співжиттям у багатокультурному со
ціумі; компетенції усного та письмового мовлення; 
інформативні компетенції; здатності до навчання 
упродовж усього життя.

Формування мовленнєвої компетентності на 
засадах компетентнісного підходу неможливе без 
активної мовленнєвої діяльності кожного студента 
у процесі вивчення фахових дисциплін. Тому дру
гим провідним методологічний підходом ми визна
чили діяльнісний, розроблений у вітчизняній педа
гогіці, передусім, в площині організації навчальної 
діяльності учнів середньої школи, а згодом -  студе
нтів ВНЗ. Значущість діяльнісного підходу для про
блеми нашого дослідження пояснюється ще й тим, 
що він тісно пов’язується з основними принципами 
навчання (як основа відбору навчальних дисциплін, 
в тому числі фахових), та з індивідуально-психоло
гічними особливостями кожного студента (як ос
нова реалізації основних психічних процесів лю
дини в діяльності). На основі діяльнісного підходу, 
крім того, будуються всі ефективні технології про
фесійної підготовки фахівців, в тому числі й техно
логія формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов. Як і компетент- 
нісний, діяльнісний підхід протиставляється прос
тому засвоєнню суми професійних знань, вмінь і 
навичок завдяки активній діяльності самого студе
нта з формування своєї професійної компетентно
сті. Основи діяльнісного підходу розроблялися, пе
редовсім, в психології (Л.Виготський, П.Гальперін,
О.Леонтьєв, С.Рубінштейн та ін.), знайшли своє ві
дображення в теорії і практиці розвивального нав
чання (В.Давидов, Д.Ельконін, І.Лернер, В.Оконь, 
С.Семенець, М.Скаткін, Ю Фокін та ін.).

Оскільки проблема нашого дослідження стосу
ється мовленнєвої компетентності, запорукою фор
мування якої є активна мовленнєва діяльність сту
дентів, то третім базовим методологічним підходом 
ми обрали соціолінгвістичний. Соціолінгвістика 
лише опосередковано пов’язана з педагогічними 
процесами, що аналізуються в сучасній науці; 
проте в межах нашого дослідження (особливо якщо 
взяти до уваги, що об’єктом дослідження є профе
сійна підготовка вчителів іноземних мов) соціолін
гвістичний аспект формування мовленнєвої компе
тентності набуває особливого значення. Соціолінг
вістика вивчає соціальну природу мови, її суспільні
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функції, взаємовплив середовища і мови; тому мо
вленнєва компетентність як явище соціокультурне 
і соціально-педагогічне, на нашу думку, є одним з 
виразників соціолінгвістичної характеристики про
фесійної підготовки вчителів іноземних мов в уні
верситеті.

Дослідження сучасних соціолінгвістів (Л.Ан- 
тошкіна, Г.Крсовська, П.Сигеда, О.Сухомлинов), 
цілком аргументовано стверджують, що середо
вище впливає на мовленнєві навички мовців. Якщо 
ж мовцями виступають майбутні учителі іноземних 
мов -  то вплив середовища може бути сформований 
за допомогою сучасних педагогічних технологій і 
сприяти, таким чином, розвитку мовленнєвої ком
петентності фахівців. При цьому лінгвістика як на
ука аналізує, передусім, мовні знаки; натомість со
ціолінгвістику цікавить спосіб послуговування мо
вою в різних (локальних і глобальних) 
середовищах.

З соціолінгвістикою пов’язаний особливий вид 
компетентності -  соціолінгвістична компетент
ність. Вона, у свою чергу, тісно пов’язана з мовлен
нєвою компетентністю, у соціолінгвістиці особливе 
значення мають мовні контакти і мовна орієнтація; 
ці ж самі характеристики важливі про формуванні 
мовленнєвої компетентності. Деякі дослідники 
(І.Іванова, А.Коршенко [25]) вважають соціолінгві
стичну компетенцію складником мовленнєвої; інші 
(М.Тадеєва [26) -  окреслюють їх як рівноправні 
компоненти загальнопрофесійної компетентності.

Соціолінгвістичні характеристики проблеми 
нашого дослідження співвідносяться з двома осно
вними поняттями соціолінгвістики -  мовною ситу
ацією та мовною політикою. При цьому мовна си
туація визначається за двома основними критері
ями: кількісними (скільки мов реалізується у певній 
мовній ситуації; скільки мовців має кожна мова; 
скільки комунікативних сфер обслуговує кожна 
мова) та якісними (характер мовних форм; структу
рно-генетичні відношення між ними; рівень нерів- 
нозначності мов; характеристики панівної мови та 
ін.). Натомість мовна політика може бути окреслена 
як сукупність заходів, що уможливлюють мовний 
розвиток, а також як компонент національної полі
тики держави. Зауважимо, що якщо йдеться про фо
рмування мовленнєвої компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов, для нас важливою є, пере
дусім, мовна ситуація, тому що її можна створити в 
студентській аудиторії на заняттях з фахових дис
циплін, а також і поза аудиторній діяльності з май
бутніми педагогами. На нашу думку, мовна ситуа
ція у такому випадку не може сприйматися одно
значно як у соціолінгвістиці, оскільки стосується 
лише окремої соціальної групи -  майбутніх учите
лів іноземних мов, тобто відображає лише навча
льну діяльність студентів; натомість у поза навча
льний час майбутні педагоги послуговуються, як 
правило, українською або ж російською мовами, 
що насправді відображає мовну ситуацію в тому чи 
іншому регіоні України.

У контексті соціолінгвістики для нас важливо, 
що в цій науці аналізується проблема володіння мо

вою; у межах цього поняття соціолінгвісти з ’ясову
ють проблему вміння говорити тією чи іншою мо
вою, здатність до перефразування, вміння розріз
няти багатозначність і омонімію, володіти синоні
мією тощо (Дж.Гамперц, 1984).

Висновки та перспектива подальших дослі
джень. Таким чином, можемо констатувати, що ме
тодологічну основу проблеми формування мовлен
нєвої компетентності майбутніх учителів інозем
них мов в процесі вивчення фахових дисциплін 
складають три базові підходи -  компетентнісний 
(оскільки мовленнєва компетентність майбутніх 
учителів іноземних мов має розвиватися як скла
дова загальної професійної компетентності вчи
теля), діяльнісний (мовленнєва компетентність 
майбутніх учителів іноземних мов формується, пе
редусім, в їх навчальній та квазіпрофесійній діяль
ності) та соціолінгвістичний (оскільки він дає змогу 
виокремити специфіку іншомовної мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов, 
та місце і роль фахових дисциплін у процесі форму
вання означеної компетентності). Сукупність озна
чених наукових підходів дозволяє виробити опти
мальну сукупність методів і методик дослідження, 
а також спроектувати низку педагогічних умов фо
рмування мовленнєвої компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов та розробити технологію її 
формування з метою проведення ефективної експе
риментальної роботи. Перспектива подальших дос
ліджень пов’язується нами з теоретичним аналізом 
базових понять дослідження, детермінованих його 
об’єктом і предметом.
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