
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #7(23), 2017 ЙЫЯ 5 5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Боса Віта Петрівна
старший викладач кафедри романської філології та порівняльно- типологічного мовознавства,

Київський університет імені Бориса Грінченка , м. Київ, Україна
Bosa V.P.

senior lecturer Grinchenko Borys Kyiv University, Department o f  Romanic Languages and Comparative-
typological Linguistics, Kyiv, Ukraine

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ М АЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

CRITERIA AND INDICATORS OF THE LEVEL OF SPEECH COMPETENCE OF FUTURE
FOREIGN LANGUAGES TEACHERS

Анотація. У статті охарактеризовано наявні підходи до виділення критеріїв і показників результив- 
ності мовної/філологічної підготовки студентів. Виділено два підходи до побудови критеріїв експеримен
тального дослідження -  системний (відображає сформованість мовленнєвої компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов як систему обраних дослідником знань, умінь, компетенцій, особистісних і про
фесійних якостей) та дидактичний (оцінка рівня засвоєння окремих навчальних курсів або ключових мов
них компетенцій). Виділено та описано ціннісно-мотиваційний, організаційно-комунікативний, соціоку- 
льтурний, рефлексивно-результативний,фахово-професійний критерії та відповідні до них показники. 
Спроектовано еталонні рівні мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов -  високий 
(досвідчений), середній (незалежний), низький (елементарний).

Ключові слова: критерії; вимірювання; рівень мовленнєвої компетентності; фахова підготовка май
бутніх учителів іноземних мов.

Summary: The article describes the existing approaches to the selection of criteria and indicators resultevent 
linguistic/philological training of students. Selected two approaches to the construction of criteria pilot study -  
system (reflects the formation of speech competence of future teachers of foreign languages as a system selected 
by the researcher knowledge, skills, competences, personal and professional qualities) and teaching (assessment 
of learning level o f individual courses or key language competences). Allocated and describes the value-motiva
tional, organizational, communicative, socio-cultural, reflexive and effective vocational and professional criteria 
and their corresponding indicators. Designed reference levels of speech competence of future foreign languages 
teachers -  high (skilled), secondary (independent), low (elementary).

Key words: criteria; measurement; the level o f speech competence; professional training of future teachers 
of foreign languages.

Постановка проблеми дослідження. Специ
фіка педагогічних досліджень полягає у потребі 
співвіднесення досліджуваної якості (мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов) 
через формальні числові вираження (кількість або 
величину). Величина тут виступає мірою, відпо
відно до якої має сенс твердження більше, менше 
або рівно [10]. Саме цю функцію й виконує проце
дура побудови системи критеріїв і показників -  до
зволяє визначити рівень сформованості мовленнє
вої компетентності досліджуваних. Для цього до 
процедури вимірювання вводиться шкала відно
шень, що дозволяє порівняти наявний рівень мов
леннєвої компетентності досліджуваних з еталон
ним, теоретично обґрунтованим. Відповідно, у про
цесі експерименту здійснюється фіксація 
кількісних характеристик предмету дослідження, їх 
класифікація та порівняння за спроектованими від
повідно до шкали рівнями сформованості дослі
джуваного явища [12; с. 71]. Однак, методики діаг
ностики рівня мовленнєвої компетентності майбут
ніх учителів іноземних мов у літературі не 
представлено. Тому виникає необхідність обґрун
тування критеріїв і показників предмету дослі
дження для забезпечення процесу оцінки ефектив
ності вивчення фахових дисциплін.

Аналіз останніх досліджень. Нами були про
аналізовані наявні програми емпіричних дослі
джень суміжних до нашої проблеми: моніторинг 
культури мовлення учнівської молоді (Ткаченко В. 
[15]); діагностика професійної компетентності май
бутніх вчителів-філологів (Коваль В.О. [5]); дослі
дження індивідуального стилю спілкування майбу
тніх учителів іноземної мови (Добіжа Н.В. [3]; ін
дикатори ефективності самостійної роботи 
студентів під час вивчення мови (Нагребельна І.А. 
[8 ]), експериментальне дослідження формування 
готовності майбутніх вчителів філології до міжосо- 
бистісної взаємодії засобами комунікативних тех
нологій (Пушкар Т.М. [11]), вивчення готовності 
майбутніх учителів іноземної мови до педагогіч
ного спілкування (Кончович К.Т. [6 ]) та інші.

Виділення невиріш ених раніш е частин  
загальної проблематики. Не представленість у 
науково-методичній літературі інструментів і засо
бів оцінки результативності процесу вивчення фа
хових дисциплін майбутніх учителів іноземних мов 
потребує реалізації низки цілей: аналізу підходів до 
оцінювання результатів фахової підготовки майбу
тніх учителів іноземних мов; проектування крите
ріїв, показників і рівнів мовленнєвої компетентно
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сті майбутніх учителів іноземних мов; підбір мето
дів діагностики рівня мовленнєвої компетентності 
досліджуваних.

Виклад основного матеріалу. Критерії у пе
дагогічних експериментах виступають засобами 
оцінювання авторських інновацій; якісними харак
теристиками очікуваного результату впровадження 
умов і технології; методологічними вимогами до 
вибору критеріїв є їх об’єктивність як характерис
тика однозначності досліджуваного явища, валід- 
ність як властивість адекватної відповідності пред
мету пізнання, нейтральність як ознака об’єктивно
сті процесу оцінювання; повнота як здатність 
відображати усі суттєві характеристики залежної 
експериментальної змінної [9]. Загалом, критерій є 
підставою оцінки, визначення або класифікації 
об’єктів [2, с. 1027].

Розрізняють якісні та кількісні критерії оцінки 
результатів експериментальної роботи. Охаракте
ризуємо представлені у вітчизняній науковій думці 
підходи до виділення критеріїв і показників резуль- 
тивності мовної/філологічної підготовки студентів.

Моніторингове дослідження культури мов
лення учнів базувалося на тестовому матеріалі, що 
відповідає знанням і умінням учнів як критеріям їх 
мовної компетентності відповідно до тем: лексико
логія; ділові папери; морфологія; фразеологія; син
таксис; орфографія [15].

У докторському дисертаційному дослідженні
В.О. Коваль стратегічним результатом професійної 
підготовки вчителів-філологів визначено націона
льно-мовну особистість, яка вільно володіє нор
мами усної і писемної форм літературної мови, ці
леспрямовано і майстерно використовує мовні за
соби в різних мовленнєвих ситуаціях, 
дотримуючись комунікативного кодексу. Ключо
вими компетентностями майбутніх філологів дослі
дниця визначила: предметно-фахову (інформа
ційну, лінгводидактичну, мовленнєву, лінгвокраї
нознавчу, літературознавчу компетенції); 
особистісно-комунікативну (світоглядно-ціннісну, 
соціальну, особистісну, інтелектуальну, комуніка
тивну, життєву, рефлексивну компетенції); діяльні- 
сно-технологічну (проектувальну, дослідницько- 
пошукову, методичну, інтерактивну, технологічну 
компетенції). Відповідно до означеної системи у 
роботі виділено когнітивно-творчий, мотиваційно- 
ціннісний та діяльнісно-практичний критерії дослі
дження [5].

Добіжа Н.В., у результаті аналізу питання кри
теріїв сформованості індивідуального педагогіч
ного стилю спілкування, виділила як значущі мо
тиваційний (прагнення до самовдосконалення, по
чуття відповідальності, потреба в реалізації 
особистісного потенціалу, позитивна установка на 
комунікативну діяльність, оптимальний рівень са
мосвідомості, прагнення до формування іншомов
ної професійної комунікативної компетентності), 
когнітивний (обізнаність в сутнісних характеристи
ках, структурі та функціях педагогічного спілку
вання; усвідомлення індивідуально-типологічних 
особливостей; розуміння можливостей застосу
вання наявних знань, їхня інтерпретація; здатність

до аналізу та синтезу наявних знань у контексті на
вчання іноземної мови; уміння здійснювати рефле
ксію власної комунікативної діяльності та об’єкти
вно оцінювати ефективність спілкування), діяльніс- 
ний (здатність моделювати педагогічне 
спілкування, володіння уміннями педагогічного 
спілкування, усвідомлення можливостей викорис
тання особистісного потенціалу в реальній комуні
кативній діяльності, розвинена іншомовна компете
нтність -  лінгвістична, прагматична, соціокульту- 
рна,стратегічна складові), емоційно-вольовий 
(розуміння індивідуальних особливостей своєї емо
ційної сфери, прагнення використати позитивні 
емоції та стани уміння регулювати власний емоцій
ний стан, уміння використовувати емоції, наполег
ливість у досягненні успіху в комунікативній діяль
ності, рішучість, самовладання, енергійність) кри
терії [3].

У докторському дослідженні І.А. Нагребель- 
ної[8 ] виділено індикатори ефективності форму
вання мовної, мовленнєвої, комунікативної, само
освітньої, дослідницької, лінгводидактичної компе
тентностей майбутніх учителів, які співвіднесено 
з критеріями їх вимірювання (мотиваційно-цінніс
ним; професійно-когнітивним; особистісно-вольо- 
вим; діяльнісним; креативно-дослідницьким).

До критеріїв професійної комунікативної ком
петентності студентів-філологів Т. Симоненко від
носить: теоретичні та практичні знання в системі 
комунікативних дисциплін(комунікативна компе- 
тенція);організаторські здібності студента;комуні- 
кативний самоконтроль;уміння продуктивно уни
кати конфліктних ситуацій [13, с. 121].

У дисертації Мендрух Ю.М. спроектовано ав
торську методику оцінки мотиваційно-особистіс- 
ного, когнітивного, поведінково-діяльнісного кри
теріїв комунікативної компетентності майбутніх 
бакалаврів [7].

У структурі професійної компетентності май
бутніх вчителів-філологів Н.М. Бідюк виділено лі
нгвістичну, мовну, комунікативну, фольклорну, ку- 
льтурознавчу, педагогічну, психологічну, методи
чну, інформаційну, науково-досліднускладові [1 ]; 
де важливими з огляду на проблему нашого дослі
дження уважаємо мовну (володіння мовою як засо
бом спілкування; здатність розуміти й продукувати 
необмежену кількість граматично правильних ре
чень за допомогою засвоєних мовних знаків і пра
вил їхнього з’єднання); лінгвістичну (засвоєння 
знань з мови як знакової системи; здатність пос
тійно поповнювати особисту лексику; уміння відо
кремлювати в мовній інформації головні ідеї та 
опорні поняття; здатність оцінювати мовні факти, 
інтерпретувати прочитане чи почуте; знання науко
вої термінології, уміння співставляти мовні явища); 
фольклорну (знання національного фольклору 
країн, мова яких вивчається; уміння дотримуватися 
правил мовного етикету залежно від етнокультур
ної специфіки мови; знання усної народної творчо
сті носіїв різних мов); культурознавчу (знання ду
ховних і матеріальних реалій різних народів; здат
ність знаходити необхідну інформацію з історії і 
культури різних країн) компетентності [11; с. 35-
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36]. При цьому оцінку рівня готовності майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей до міжосо- 
бистісної взаємодії дослідниця пропонує вимірю
вати за ціле-мотиваційним, когнітивним, діяльніс- 
ним, оцінно-рефлексивним критеріями.

Аналіз загальноєвропейських рекомендацій з 
мовної освіти свідчить, що при оцінці результатів 
оволодіння іноземними мовами відправними точ
ками слугують цілі тих, хто вивчає мову. Загальні 
комунікативні компетенції складаються з мовних 
знань і умінь студентів (оцінюються у чотирьох 
сферах -  читання, письмо, говоріння, аудіювання), 
а також їх життєвого досвіду та вміння вчитися.
Саме такий підхід дозволяє виділити 6  основних рі
внів мовленнєвої компетентності: 1 ) Аі -  інтродук- 
тивний рівень формального володіння 
(Breakthrough); 2) А2 -  середній рівень «вижи- 
вання»(Waystage); 3) Ві -  рубіжний рівень 
(Threshold); 4) В2 -  просунутий рівень незалежного 
користувача (Vantage); 5) Сі -  автономний рівень 
ефективної операційної компетенцї
(EffectiveOperationalProficiency); 6 ) С2 -  компетент
ний рівень глобального володіння (Mastery)[4].

Схожий підхід до визначення змісту комуніка
тивної компетентності представлено М. Пентилюк; 
науковець виділяє ключову й предметну комуніка
тивну компетентності. Ключова компетентність ві
дображає особистий досвід взаємодії з людьми в 
процесі розв'язання комунікативних завдань в різ
них суспільних сферах поза межами навчання. Пре
дметна компетентність характеризує здатність мо
вця успішно застосовувати здобуті знання мови, на
буті мовленнєві вміння й навички в різноманітних 
комунікативних ситуаціях у процесі навчання [14, 
с. 116].

Таблиця 1.
Критерії та показники сформованості мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних

Таким чином, при побудові системи критеріїв 
експериментального дослідження рівня сформова- 
ності мовленнєвої компетентності майбутніх учи
телів іноземних мов найбільш уживаним прийомом 
є врахування структури досліджуваного явища. Та
кий підхід до процедури вимірювання рівня мов
леннєвої компетентності ми вважаємо системним, 
оскільки він відображає предмет дослідження -  
сформованість мовленнєвої компетентності майбу
тніх учителів іноземних мов як систему обраних до
слідником знань, умінь, компетенцій, особистісних 
і професійних якостей.

Водночас, існує інший підхід до побудови ме
тодики діагностики рівня сформованості мовленнє
вої компетенції у процесі вивчення філологічних 
дисциплін, який ми можемо назвати дидактичним. 
За умови використання цього підходу компетент
ність майбутніх філологів оцінюється або з позиції 
оцінки рівня засвоєння ними окремих навчальних 
курсів (дисциплін, тем) або відповідно до ключових 
мовних компетенцій (читання, письмо, аудіювання, 
говоріння).

На нашу думку, інтеграція окреслених підхо
дів дозволить розглядати мовленнєву компетент
ність комплексно -  і як системне утворення моти
ваційної, індивідуальної, діяльнісної, рефлексивної 
сфер особистості майбутніх учителів іноземних 
мов (відповідно виділений ціннісно-мотивацій
ний; організаційно-комунікативний; соціокуль- 
турний; рефлексивно-результативний критерії); 
і як практичний результат процесу вивчення фахо
вих дисциплін (фахово-професійний критерій). 
Зміст і показники кожного критерію представлено 
у табл. 1 .

Критерії Показники

Ціннісно-мотиваційний -  відобра
жає вмотивованість майбутніх учите
лів іноземних мов до оволодіння мо
вленнєвою компетентністю; ціннісне 
ставлення до суб’єктів фахового спі
лкування.

Зацікавленість у знанні норм і правил іноземної мови, необхід
них для адекватного використання їх у процесі мовлення. 
Спрямованість на вдосконалення вмінь, пов'язаних з побудовою 
монологічних і діалогічних висловлювань.
Усвідомлення ролі ефективного спілкування у педагогічній дія
льності, вмотивованість на оволодіння здатністю фахово спіл
куватися з учнями, батьками, колегами.

Організаційно-комунікативний-
характеризує індивідуальні особли
вості спілкування майбутніх учите
лів, здатність до організації констру
ктивної взаємодії, вміння врахову
вати індивідуальність інших 
суб’єктів мовлення.

Здатність встановлювати та підтримувати контакт у ситуації 
взаємодії (контактність, емпатійність, щирість, ініціативність). 
Спроможність організувати учнівський колектив, згуртувати 
його, надихнути на вирішення поставлених завдань.
Уміння працювати у команді.

Соціокультурний- визначає здат
ність студентів до мовної взаємодії у 
різних ситуаціях з урахуванням осо
бистих, професійних, суспільних ці
лей.

Сформованість комунікативної толерантності у ситуаціях спіл
кування з представниками інших культур.
Уміння використовувати мову для досягнення особистих, про
фесійних, суспільних цілей.
Здатність виступати з промовами перед аудиторією.
Здатність сприймати та розуміти інших людей та соціальні 
об’єкти.

Рефлексивно-результативний- ро
зкриває рівень самоконтролю особи
стості у ситуаціях комунікативної

Здатність забезпечувати самоконтроль у ситуації взаємодії з ін
шими.
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взаємодії; адекватність оцінки рівня 
власної мовленнєвої компетентності.

Вміння гнучко реагувати на ситуацію, відчувати потреби 
суб’єктів комунікації та підтримувати конструктивну взаємо
дію.
Спроможність конгруентно оцінити рівень власної мовленнєвої 
компетентності.

Фахово-професійний

Володіння усним та писемним мовленням; вміння зрозуміло та 
стило викладати думки.
Повнота, глибина, гнучкість, системність та міцність знань 
мови, що вивчається.
Орієнтованість мовлення на суб’єктів професійної діяльності. 
Фаховість і творчість у мовленні.

Емпіричне вимірювання за визначеною систе
мою критеріїв і показників як еталонів для оцінки 
дозволяє віднести досліджуваних до того чи іншого 
рівня мовленнєвої компетентності за формулою:

РМК =  £ 5=і кь де РМК -  загальний рівень мо
вленнєвої компетентності, к  -  оцінка досліджува
них за окремими критеріями.

Відповідно, постає потреба виділення еталон
них рівнів мовленнєвої компетентності майбут
ніх учителів іноземних мов -  високого (досвідче
ного), середнього (незалежного), низького (елемен
тарного).

Високий (досвідчений) рівень мовленнєвої ком
петентності майбутніх учителів іноземних мов 
характеризується свідомою вмотивованістю до ово
лодіння індивідуальним стилем мовлення інозем
ною мовою, творчою мовленнєвою поведінкою; 
проявом комунікативно-організаторських та соціо- 
культурних умінь у спілкуванні з суб’єктами педа
гогічної діяльності, обізнаністю у характеристиках, 
структурі, функціях та нормах педагогічного спіл
кування, досвідченістю реалізації іншомовної ко
мунікативної взаємодії, адекватністю оцінки рівня 
власної мовленнєвої компетентності та спрямовані
стю на її розвиток; глибиною та гнучкістю фахових 
знань, умінь і здатностей.

Середній (незалежний) рівень мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних 
мов визначається нестійкою мотивацією до оволо
діння індивідуальним стилем мовлення іноземною 
мовою у процесі вивчення фахових дисциплін; вір
ними та доцільними, однак не творчими проявами 
мовленнєвої поведінки; невпевненістю у своїх ор
ганізаційно-комунікативних здібностях, безініціа
тивністю та невмінням працювати у команді; недо
статньою обізнаністю у характеристиках, струк
турі, функціях та нормах педагогічного 
спілкування, відсутністю досвіду реалізації іншо
мовної комунікативної взаємодії, заниженням/пе
ревищенням оцінки рівня власної мовленнєвої ком- 
петентності;негнучкістю та нединамічністю фахо
вих знань, умінь і здатностей.

Низький (елементарний) рівень мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних 
мов описується через ситуативність та зовнішній 
локус контролю при характеристиці мотивації до 
оволодіння індивідуальним стилем мовлення інозе
мною мовою у процесі вивчення фахових дисцип
лін; помилковими стратегіями мовленнєвої поведі- 
нки;відсутністю прояву організаційно-комунікати
вних здібностей, небажанням працювати у команді;

необізнаністю у характеристиках, структурі, функ
ціях та нормах педагогічного спілкування, відсутні
стю досвіду реалізації іншомовної комунікативної 
взаємодії, неадекватністю оцінки рівня власної мо
вленнєвої компетентності; поверховістю фахових 
знань, умінь і здатностей.

Методичний інструментарій дослідження під
бирався нами відповідно до охарактеризованих 
критеріїв і показників сформованості мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов.

А саме, для вивчення ціннісно-мотиваційного 
критерію ми послуговувалися Анкетою «Мотиви 
оволодіння мовленнєвою компетентністю», спря
мованою на самооцінку учасниками експерименту 
особливостей їх мотивації при вивченні фахових 
дисциплін.

Організаційно-комунікативний критерій рівня 
мовленнєвої компетентності досліджується за до
помогою стандартизованої методики для виявлення 
комунікативних та організаторських здібностей, 
яка дозволяє виявити особистісні характеристики 
майбутніх учителів за шкалами вміння чітко та 
швидко налагоджувати ділові та товариські конта
кти з людьми;прагнення розширити соціальні кон
такти, особливості участі у групових заходах, 
вміння впливати на людей, бажання проявляти іні
ціативу у комунікативній взаємодії.

Оскільки організаційно-комунікативний кри
терій репрезентує особистісні якості досліджува
них, для його діагностики нами також застосовува
лася стандартизована методика «Опитувальний ли
сток Форверга на контактність», що дозволяє 
оцінити рівень емпатійності, щирості, ініціативно
сті, толерантності майбутніх учителів.

Соціокультурний критерій мовленнєвої компе
тентності визначається нами через здатність молоді 
будувати комунікативну взаємодію з різними 
суб’єктами освітнього простору; його діагностика 
базується на результатах двох методик -  тесту В. 
Макліні «Мовні бар'єри при спілкуванні» і Мето
дики В. Бойка з діагностики комунікативної уста
новки. Визначені методики відповідають обґрунто
ваним показникам соціокультурного критерію.

Рефлексивно-результативний критерій відо
бражає рівень самооцінки мовленнєвої компетент
ності досліджуваних; для його вивчення ми викори
стовували методику М. Снайдера для діагностики 
оцінки самоконтролю у спілкуванні, що відображає 
особливості мовленнєвої поведінки досліджуваних.
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Діагностика фахово-професійного критерію 
здійснювалася двома методами -  самооцінкою уча
сниками рівня своєї мовленнєвої компетентності, 
яка здійснюється за шкалами іншомовна, мовна, ле- 
ксича, соціокультурна, навчальна та методична 
компетенції та експертним оцінюванням виклада
чами фахових дисциплін усного й писемного мов
лення студентів.

Висновки та перспективи подальших дослі
джень Розроблений методичний інструментарій 
дозволяє вивчити рівень мовленнєвої компетентно
сті майбутніх учителів системно, з урахуванням 
психологічних та педагогічних факторів впливу на 
предмет дослідження. Загалом, при побудові сис
теми критеріїв рівня мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов дослідники пос
луговуються двома підходами: 1 ) врахування стру
ктури досліджуваного явища; 2 ) оцінка рівня засво
єння досліджуваними окремих навчальних курсів 
(дисциплін, тем) або відповідно до ключових мов
них компетенцій (читання, письмо, аудіювання, го
воріння). Інтеграція окреслених підходів дозволяє 
розглядати мовленнєву компетентність комплексно
-  і як системне утворення мотиваційної, індивідуа
льної, діяльнісної, рефлексивної сфер особистості 
майбутніх учителів іноземних мов (відповідно ви
ділений ціннісно-мотиваційний; організаційно-ко
мунікативний; соціокультурний; рефлексивно-ре
зультативний критерії); і як практичний результат 
процесу вивчення фахових дисциплін (фахово-про
фесійний критерій).

Перспективи полягають у експериментальній 
перевірці стану сформованості мовленнєвої компе
тентності майбутніх учителів іноземних мов та про
ектування системи педагогічних умов, які дозво
лять впливати на якість вивчення студентами фахо
вих дисциплін.
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