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ЛІНГВОДИ ДАКТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ 
ЛІНГВІСТИКИ Т Е К С ТУ  МАЙБУТНІХ УЧИ ТЕЛІВ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І Л ІТЕРАТУРИ НА 
КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ

V пропонованій статті розглядаються лінгводидактичні засади 
навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів українсько) 
мови і літератури на компетентнісній основі. Автор констатує, 
що навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української 
мови і літератури вимагає врахування лінгводидактичних основ 
навчання, закономірностей, принципів, які забезпечують 
грунтовне засвоєння знань і формування фахових 
компетентностей, з-поміж яких ключовими є лінгвістична й 
методична. Специфічними (методичними) принципами 
навчання лінгвістики тексту визначено: принцип позитивної 
мотивації, структурно-семантичного підходу до вивчення 
лінгвістики тексту, інтегративності, інтерактивності, професійно- 
педагогічної спрямованості, продуктивності навчання та ін. До 
закономірностей навчання л інгв іст и  тексту в умовах ЗВО 
віднесено: постійну увагу до матерії мови, її звукової системи; 
розуміння семантики мовних одиниць; опанування норм 
літературної мови; оцінювання виражальних можливостей 
української мови; розвиток мовного чуття й дару слова; 
залежність мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики і 
словникового складу мови; урахування мотивів і внутрішніх 
прагнень студента; залежність між взаємодією викладача і 
студентів та результатами навчання; збереження наступності 
освіти, починаючи від школи до закладу вищої освіти; 
моделювання майбутньої професійної діяльності студентів 
філологічних спеціальностей; залежність ефективності 
навчання від методично правильного планування самостійної 
роботи майбутніх учителів української мови і літератури.
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Ключові слова: лінгводидактичні засади, лінгвістика тексту, 
компетентніше навчання, майбутні учителі української мови і 
літератури.

В предлагаемой статье рассматриваются лингводидактични 
основы обучения лингвистики текста будущих учителей 
украинского языка и литературы на компетентностный основе. 
Автор констатирует, что обучение лингвистики текста будущих 
учителей украинского языка и литературы требует учета 
лингводидактичних основ обучения, закономерностей, 
принципов, обеспечивающих основательное усвоение знаний и 
формирование профессиональных компетенций, среди которых 
ключевыми являются лингвистическая и методическая. 
Специфическими (методическими) принципами обучения 
лингвистики текста определены: принцип положительной 
мотивации, структурно-семантического подхода к изучению 
лингвистики текста, интегративности, интерактивности, 
проф ессионально-педагогической  направленности, 
продуктивности обучения и др. Закономерностям обучения 
лингвистики текста в условиях ЗВО отнесены: постоянное 
внимание к материи языка, его звуковой системы; понимание 
семантики языковых единиц; освоения норм литературного 
языка; оценивания выразительных возможностей украинского 
языка; развитие языкового чутья и дара слова; зависимость 
речевых умений и навыков от знаний грамматики и словарного 
состава языка; учета мотивов и внутренних стремлений 
студента; зависимость между взаимодействием преподавателя 
и студентов и результатами обучения; сохранение 
преемственности образования, начиная от школы до  
учреждения высшего образования; моделирования будущей 
профессиональной деятельности студентов филологических 
специальностей; зависимость эффективности обучения от 
методически правильного планирования самостоятельной 
работы будущих учителей украинского языка и литературы. 
Ключевые слова: лингводидактични основы, лингвистика 
текста, компетентностный обучения, будущие учителя 
украинского языка и литературы.

The article deals with the linguodidactic principles of teaching lin
guistics to the text of future teachers of the Ukrainian language and 
literature on a competent basis. The author states that the teaching
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of linguistics of the text of future teachers of the Ukrainian language 
and literature requires consideration of the linguodidactic principles 
of education, the laws, principles that ensure a thorough knowledge 
acquisition and the formation of professional competences, among 
which the key is linguistic and methodological. The specific (method
ological) principles of teaching linguistics of the text are defined: the 
principle of positive motivation, structural-semantic approach to the 
study of linguistics of text, integrability, interactivity, vocational and 
pedagogical orientation, productivity of education, etc. The regulari
ties of the study of linguistics of the text in the context of ZVO 
include: constant attention to the language of speech, its sound 
sysfem; understanding of semantics of linguistic units; mastering the 
norms of the literary language; assessment of the expressive capa
bilities of the Ukrainian language; the development of the linguistic 
sense and the gift of the word; the dependence of speech skills and 
skills on the knowledge of grammar and vocabulary of the language; 
taking into account the students motives and internal aspirations; 
the relationship between teacher-student interaction and learning 
outcomes; preservation of continuity of education, from school to 
higher education institution; simulation of the future professional 
activity of students of philological specialties; dependence of teach
ing effectiveness on methodically correct planning of independent 
work of future teachers of the Ukrainian language and literature. 
Key words: linguodidactic principles, text linguistics, competence 
training, future teachers of the Ukrainian language and literature.

Навчання л ін гв істи ки  тексту  у п еда гогічних  закладах вищ ої освіти  на 
ком петентнісн ій  основі є еф ективним  засобом  п ід гото вки  студентів до засто
сування знань у практичн ій  д іяльності. Студент оволодіває низкою  клю чових, 
загальногалузевих та предметних ком петентностей, які визначають його  
усп іш ну адаптацію  в сусп ільстві. За ум ови реалізації цього  п ідходу навчальна 
д іяльн ість студента-ф ілолога  набуває д о сл ід ни ц ько го  та пра ктико -о р ієнто ва - 
ного характеру. О сновною  метою  вищ ої п еда гогічно ї освіти є п ід гото вка  ква
л іф іко ва н о го  вчителя-словесника  з високо ю  соц іальною  та п роф есійною  
м об ільн істю , конкурентозд атного  на р ин ку  праці, який  добре орієнтується в 
сум іж ни х  галузях д іяльності і готовий до сам о розвитку  упр од овж  ж иття.

Сучасна ф ілол огічна  освіта спрямована на п ід го то вку  м айбутнього  вчи
теля-словесника, який  володіє проф е с ій н о -ком ун ікати вн о ю  компетентністю , 
сф ормованою  на засадах когн ітивно ї та ком ун ікативно ї л ін гв істи ки , психо 
л ін гв істики , л ін гв істи ки  тексту, культури мови.
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Важливе місце в о св ітньом у процесі відведено м овознавчим  д исципл і
нам, спроектованим  на л ін гв іс ти ку  тексту, що детерм інує в ідпов ідн і вим оги  до 
вчителя-словесника  й закладає основи його  л ін гв істично ї й м етодичної ком - 
петентностей -  ум іння будувати висловлення з урахуванням  особливостей 
проф ес ійно ї д іяльності м айбутнього  ф ахівця.

Навчання м овознавчих дисципл ін , у том у числі л ін гв істи ки  тексту  зд ій с 
ню ється з урахуванням  дид а ктичних  принципів , законом ірностей , положень, 
які зум овлю ю ть  доц ільний  вибір ф орм , методів, прийом ів , засобів та іннова
ц ійних технологій  задля ф орм ування ком петентного  ф ахівця.

Аналіз наукової та навчально-м етодично ї л ітератури дав зм о гу  констату
вати, що стосовно л ін гв істи чн о ї роботи з текстом  накопичено  чималий досвід . 
Однак щ одо методики роботи над засвоєнням  л ін гв іс ти ки  тексту  студента- 
м и -ф іл о л ога м и  цей аспект до сл ідж ений  недостатньо. Потребує поглибленого  
розгляду, зокрем а, питання теоретико-м етод ичних основ засвоєння л ін гв іс ти 
ки тексту  студентами ф іл ол огічни х  спеціальностей вищ их п едагогічних осв іт
ніх закладів.

Л ін гв іс ти ка  тексту  «охоплю є вивчення структур  м овних одиниць, їх чле
нування, способи творення зв ’язно го  тексту, частотність уж ивання  одиниць 
мови в тих  чи інш их типах тексту, зм істову  й структурну повноту тексту, мовні 
норм и в р ізних ф ункц іо нал ьних  стилях, типи мовлення, особливості писем ної 
й усно ї ф орм  реалізації мови тощ о» [4, с. 6 ]. Предметом розгляду л ін гв істи ки  
тексту  є зв ’язний текст як мовна та мовленнєва одиниця особливого  рівня, що 
втілю є у собі надбання д ум ки , силу духу, св ідом ість  мовця. Текст є ун ікал ь 
ною  і складною  словесною  ц іл існ істю , у я кій  зосередж ено процес і результати 
п ізнання д ійсності, він є основним  засобом  п едагогічного  дискурсу.

Л ін гв іс ти ка  тексту  в єдності з риторикою , стил істикою , культурою  м ов
лення та інш им и ф аховим и дисципл інам и покликана  сф ормувати  в студентів 
ум іння й навички точно, доречно, логічно , виразно висловлю вати свої дум ки , 
дотрим уватися правил побудови висловлення, переконувати слухача в пра
вильності своїх м іркувань, сприяти удосконаленню  п ізнавальних і креативних 
ум інь  студентів.

П рактика свідчить, що п ід готовка  вчителя-словесника  нем ож лива  без 
засвоєння теоретичних основ л ін гв іс ти ки  тексту, знань про інф орм ац ійну 
орган ізац ію  тексту, його  структуру, ф орм и текстового  сп ілкування  й тексто 
вих одиниць, ти п о л о гії текстів , їх структури  та кате гор ійно ї орган ізац ії, виро
блення у студентів ум інь  оперувати знанням и у процесі вир іш ення п роф ес ій 
них завдань. Важливо навчити студентів перетворю вати л ін гв істи чн у  теорію  в 
інструм ент своєї педагогічно ї дії, тобто осм ислю вати п рактику , бачити при
кл а д н і м ож л и вост і тео ре ти чни х  знань стосовно  ко н кр е тн и х  ситуац ій . 
Важ ливим  м ехан ізм ом  ф орм ування в ідпов ідних ум інь  м айбутнього  вчителя є
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взаємозв’язок теорії і практики мовленнєвої діяльності. Вона передбачає роз
виток теорії на основі вивчення широкої і творчої практичної діяльності дос
відчених педагогів, що володіють методикою майстерності слова в навчаль
но-виховній діяльності, і постійне вдосконалення мовленнєвих умінь на 
основі ґрунтовного пізнання науки про текст, специф іку його впливу на слу
хачів і читачів тощо.

Здійснювати теоретичну підготовку майбутнього фахівця можна тільки 
за умови створення динамічної системи навчання із циклу лінгв істичних дис
циплін, а також  під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. 
Ф ормуючи знання і вміння аналізувати тексти різної жанрово-стильової 
належності, необхідно передбачати можливості усунення психологічного 
бар’єру в студента, поступово залучаючи його до активної діяльності.

Розглядаючи текст як окрему структуру в діалогічному ланцюгу, можна 
простежити, що його істинна сутність завжди розвивається на межі двох 
свідомостей, двох суб’єктів. З огляду на це, аналізуючи текст, доцільно, на 
нашу думку, виокремлювати мовні засоби, що здійснюють взаємозв’язок 
р ізних квінтесенцій, виявляти діалогічну взаємодію як м іж  текстами, так і в 
середині тексту. Автор тексту, бажаючи повідомити нову інформацію уявному 
читачеві, не може не відштовхуватися від старих текстів, не відповісти на їхні 
запитання. Автор наукової статті, наприклад, неминуче використає у своєму 
викладі мовні засоби для відсилання співбесідника до попередніх текстів, 
такі, як загальновідомо; прийнято вважати, щ о ; незаперечним є твердження 
про те, що; доведено, що тощо. Використовуючи ці засоби, автор не лише 
вступає в діалог із потенційним читачем своєї статті, монограф ії, посібника, 
підручника, а й одночасно встановлює діалогічні відношення з попередніми 
текстами, нібито відповідаючи на них.

Закономірностями навчання й засвоєння лінгвістики тексту дослідники 
вважають об’єктивну залежність результатів засвоєння мовлення від ступеня 
розвиненості мовленнєвотворчої системи людини [14, с. 159]; взаємозв’язок 
м іж  лінгвістичною теорією і мовленнєвою практикою, залежність результатів 
навчання й засвоєння мови від потенціалу мовленнєвого середовища, створю
ваного у процесі навчання і повсякденному житті. М. Пентилюк закономірнос
тями визначає: постійну увагу до матерії мови, її звукової системи; розуміння 
семантики мовних одиниць; здатність засвоювати норму літературної мови; 
оцінку виражальних можливостей української мови; розвиток мовного чуття й 
дару слова; випереджальний розвиток усного мовлення; залежність мовлен
нєвих умінь і навичок від знань граматики і словникового складу мови [15].

Навчання студентів-ф ілологів л інгв істики тексту, як і української мови 
загалом, є неперервним і системним процесом, який починається з першого 
курсу і продовжується упродовж усіх років навчання у виші, відповідно до
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певних закономірностей. На нашу думку, запропоновані М. Пентилюк законо
мірності навчання української мови можна спроектувати на процес засвоєння 
лінгвістики тексту студентами ф ілологічних спеціальностей. Так, постійна 
увага до матерії мови (фонем і просодем) та її звукової системи в процесі 
вивчення усіх дисциплін л інгв істичного спрямування сприяє формуванню 
мовленнєвої компетентності студентів. Удосконалення вимовних навичок 
майбутніх учителів української мови і літератури має здійснюватися на основі 
зв’язного тексту з урахуванням особливостей фонетики, засобів милозвуч
ності та евфонічних засобів української мови [13].

Необхідною закономірністю  навчання л інгв істики тексту є розуміння 
семантики мовних одиниць. Майбутні вчителі-словесники мають навчитися 
розуміти слово, співвідносити його з явищами дійсності, уміти визначати його 
функційні ознаки, сприймати та вводити в контекст.

Сучасний етап розвитку лінгводидактики вищої школи в контексті нав
чання л інгв істики тексту майбутніх учителів української мови і літератури 
потребує значно ш ирш ого тлумачення принципів навчання. Вважаємо, що 
теоретичне розуміння сутності поняття «принцип» полягає у визнанні за ним 
ролі методологічного орієнтира, який потребує окреслення в організації 
навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів української мови і л іте
ратури. Принципи навчання виконують гносеологічну функцію, є результатом 
пошукової діяльності; у прикладній діяльності виконують перетворювальну 
функцію, є вихідною позицією діяльності для побудови освітнього процесу, 
методичної системи, самостійної роботи і водночас є вираженням педагогіч
ної концепції, у межах якої відбувається конструювання процесу формування 
ключових (базових), загальнопроф есійних та специф ічних компетентностей 
майбутніх фахівців. Крім того, принципи є вихідними положеннями, що відо
бражають закономірності організації освітнього процесу в ЗВО.

Обґрунтування й класиф ікацію  принципів навчання висвітлено в працях 
вітчизняних і зарубіжних ф ілософ ів (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. 
Огнев’юк та ін); психологів (Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, М. 
Ж инкін та ін.); педагогів (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Галузинський, М. 
Євтух, І. Підласий, 0. Савченко та ін.); лінгводидактів (3. Бакум, М. Вашуленко, 
Н. Голуб, 0. Горошкіна, Т. Донченко, С. Караман, 0. Копусь, Л. Мамчур, В. 
Мельничайко, С. Омельчук, М. Пентилюк, К. Плиско, Т. Симоненко, І. Хом’як, 
С. Чавдаров та ін.).

Дослідники проблеми принципів навчання зазначають, що в науковому 
полі психології ф ункціоную ть принципи, виокремлені й обґрунтовані за кри
теріями, що стосуються розвитку особистості:

• урахування в ікових та індивідуальних особливостей учасни
ків взаємодії;
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• забезпечення гармонії психічного, духовного, соціального і фізичного 
розвитку особистості [2];

• саморозвитку особистості, самостійного засвоєння знань та ураху
вання власного досвіду [5];

• зорієнтованості на встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин [9];
• формування мотиваційної сфери особистості [10];
• урахування специфічних психологічних факторів навчально-профе

сійної групи [6];
• виявлення ознак активності на рівні окремих психічних процесів осо

бистості (пізнавальних, емоційно-вольових, самосвідомості та ін.) [7];
• рефлексивної регуляції (володіння прийомами управління діяльністю, 

самоконтролю, саморегуляції та ін.) [8].
Означені принципи можуть слугувати методичними орієнтирами в про

цесі навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літера
тури, оскільки спрямовані на розвиток мотивації особистості, що є запорукою 
ефективності навчання; ураховують психологічні чинники особистості студен
та, його інтелектуальний потенціал, готовність до саморозвитку й 
самореал ізації.

У дидактиці вищої школи класифікацію принципів навчання представле
но ґрунтовно й багатовекторно. Дослідники (А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. 
Безрукова, 0. Малихін) визначили, зокрема, такі принципи: спрямованості 
процесу навчання у вищому закладі освіти на всебічний, гармонійний розви
ток особистості студента; єдності навчання, освіти й виховання; поєднання 
індивідуального й колективного; єдності конкретного й абстрактного; науко
вості; систематичності; зв’язку теорії з практикою; міцності знань; доступності 
[1]; єдності дослідницької і навчальної діяльності; забезпечення творчої 
активності й самостійності студентів в освітньому процесі; єдності теоретич
ної і практичної підготовки; глибокого знання внутрішнього світу студентів; 
урахування вікових та індивідуальних особливостей студентів [3]; зорієнтова
ності вищої школи на розвиток особистості майбутнього спеціаліста; забезпе
чення неперервності освіти; забезпечення навчального процесу традиційними 
й електронними засобами навчання; відповідності змісту вищої освіти сучас
ним та прогнозованим тенденціям розвитку науки і виробництва; відповідно
сті результатів підготовки спеціалістів вимогам конкретної сфери професій
ної діяльності, забезпечення їхньої конкурентоздатності (В. Безрукова); 
позитивної мотивації; гуманізації та гуманітаризації; народності й етнопедаго- 
гіки; культуровідповідності [11].

Сучасні лінгводидакти (3. Бакум, Є. Голобородько, Н. Голуб, 0. Горошкіна, 
Т. Донченко, І. Дроздова, С. Караман, 0. Копусь, 0. Кучерук, Л. Мамчур, Г. 
Михайловська, С. Омельчук, М. Пентилюк, Т. Симоненко, І. Хом’як та ін.) з ’я-
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і упали, що в теоретичному обґрунтуванні принципів навчання домінують два 
напрями: перший спирається на загальнодидактичні принципи, спільні для 
іісіх дисциплін навчального плану освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бака- 
нлвр», «магістр», що пов’язані насамперед із психологічними основами нав
чання й зумовлюють активізацію інтелектуальної роботи бакалаврів та магі- 
і: і рантів, реалізацію багатоступеневого зростання майбутнього фахівця через 
побудову об’єктивно необхідних етапів його навчально-пізнавальної діяльно- 
с і і ;  другий ґрунтується на специфічних (методичних) принципах навчання, 
притаманних вивченню окремих дисциплін, зокрема української мови та 
методики її навчання, методики навчання мовознавчих дисциплін у ЗВО, 
пінгвістики тексту, закономірностей та особливостей засвоєння лінгвістичної 
теорії, механізмів формування мовної, мовленнєвої, комунікативної, лінгвіс
тичної, дискурсної, методичної компетентностей майбутніх фахівців освітньої 
галузі. Сучасні лінгводидакти розглядають принципи навчання як засоби для 
досягнення мети, основу для проектування освітнього процесу, самостійної, 
наукової роботи, як певні рекомендації, що спрямовують педагогічну діяль
ність, самостійну роботу й освітній процес загалом для досягнення педагогіч
них цілей; розв’язання завдань з урахуванням закономірностей й умов, у яких 
здійснюється освітній процес у ЗВО.

Загальнодидактичні принципи навчання доповнено новими, які виникли 
внаслідок переорієнтування освіти на відродження духовності народу й на 
особистість студента, зокрема:

• гуманізація, гуманітаризація та інтеграція;
• єдність національного та загальнолюдського;
• розвивальний характер навчання;
• співтворчість;
• співробітництво;
• індивідуалізація та диференціація;
• оптимізація, відкритість і динамічність системи.
До специфічних (методичних) принципів навчання лінгвістики тексту 

майбутніх учителів української мови і літератури відносимо такі:
•  принцип позитивної мотивації, що передбачає формування в студентів 

стійкої мотивації до подальшої професійної діяльності; стимулювання 
внутрішніх мотивів учіння; інтересів, прагнення до пізнання, захопле
ності процесом і результатами навчання.

•  науковості, який вимагає, щоб зміст самостійної роботи з української 
мови і методики її навчання забезпечував розкриття наукових явищ і 
фактів у взаємозв’язках і взаємовідношеннях, поглиблював знання 
студентів об’єктивними науковими фактами, поняттями, законами, 
теоріями всіх основних розділів мовознавчої та лінгводидактичної наук;
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•  структурно-семантичного підходу до вивчення лінгвістики тексту, що
забезпечує виявлення найбільш загальних механізмів текстотворен- 
ня, пов’язаних на взаємодії внутрішньої й зовніш ньої форм тексту; 
визначення структури, головних ознак та критеріїв тексту, засобів 
зв ’язку в тексті;

•  інтегративності, що передбачає введення інтегрованого компонента 
до зм істу навчально-методичних комплексів з циклу ф ілософ ських, 
л інгвістичних, психолого-педагогічних та лінгводидактичних дисци
плін задля ущільнення навчальної інформації й виокремлення стриж
невих понять, які є домінантними у різних галузях знань, а також 
інтеграції навчально-пізнавальної діяльності у процесі засвоєння 
л інгв істики тексту;

•  варіативності змісту навчання та науково-методичного супроводу, 
що зумовлює вибір варіанта змістового компонента роботи з навчаль
них мовознавчих дисциплін з урахуванням конкретних умов перебігу 
освітнього процесу, засобів отримання інформації, а відтак і варіантів 
стратегій опанування пропонованого змісту; забезпечує реалізацію 
індивідуальної освітньої траєкторії, вільне просування особистості в 
освітньому просторі з урахуванням персональних запитів майбутніх 
учителів української мови і літератури та соціально-економічних умов 
функціонування освіти;

•  інтерактивності навчання, що передбачає постійну активну взаємодію 
всіх учасників освітнього процесу, які є рівноправними, рівнозначни
ми суб’єктами освітньої діяльності;

•  гуманізації, що забезпечує залучення лю дського чинника в процес 
професійного, культуротворчого, особистісного розвитку майбутніх 
учителів української мови і літератури, сприяє створенню позитивних 
умов для самореалізації їх як активних членів суспільства, здатних до 
свідомого осмислення та оцінювання власного досвіду й особистісних 
якостей (самонавчання, самоосвіта, самоорганізація, співнавчання, 
взаємонавчання);

•  співробітництва, що визначає особистісно орієнтоване спілкування в 
процесі навчання, збагачення зм істу навчання матеріалами, що мають 
емоційний вплив на читача, залучення майбутніх учителів української 
мови і літератури до самоаналізу, самооцінювання власної діяльності, 
формування вміння здійснювати педагогічну рефлексію;

•  багатоваріантності та гнучкості форм системи вищої освіти, що 
передбачає застосування різних механізмів підвищення професійної 
майстерності, періодичний перегляд і вдосконалення зм істу виучува
ної дисципліни відповідно до викликів та когн ітивних потреб майбут-
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ніх учителів української мови і літератури;
•  професійно-педагогічної спрямованості, який реалізується з ураху

ванням прогнозування пром іжних і кінцевих цілей навчання, визна
чення його змісту, добору адекватних зм істу форм, методів та засобів 
навчання. Цей принцип передбачає орієнтування на широку ерудицію 
та спеціалізацію, систематичне занурення в лінгвістичний та методич
ний контексти через виконання завдань проблемного, дослідницького 
та творчого характеру;

•  фундаментальності освіти та її  професійної спрямованості передба
чає якісну п ідготовку вчителя української мови і літератури через 
залучення до зм істу мовознавчих дисциплін на кожному з етапів 
оптимального обсягу фундаментальних наукових здобутків, що спри
яє формуванню в майбутнього фахівця системного мислення, цілісної 
наукової картини світу, мовної картини світу, широкого діапазону 
фахового світогляду;

•  продуктивності навчання, який забезпечує особистісне зростання 
майбутнього фахівця за рахунок включення його в систему само
контролю через виконання різнорівневих завдань з мовознавчих та 
л інгводидактичних дисциплін, регламентує оптимальні витрати часу 
для виконання студентами різних видів вправ і завдань;

•  вибору індивідуальної освітньої траєкторії, що забезпечує для кожно
го суб’єкта комф ортні умови для виконання системи вправ і завдань 
з урахуванням його когнітивних запитів, особистісних рис і рівня 
навчальних досягнень [14];

•  професійної мобільності, який передбачає формування у майбутніх 
учителів української мови і літератури здатності інтенсивно опанову
вати традиційні та інноваційні освітні технології, новітні дидактичні 
засоби тощо.

Аналіз спеціальної літератури дає змогу констатувати, що домінантною 
одиницею в навчанні мовознавчих дисциплін має бути текст з його стилістич
ними, жанровими, структурними особливостями. Тільки сприймаючи текст як 
єдність, що складається з певних елементів, м іж  якими існують різноманітні 
смислові та структурні зв ’язки і відношення, можна повністю усвідомити 
зміст і призначення будь-якого тексту, насамперед наукового, науково-на
вчального, що становить основу пізнавальної (когнітивної) діяльності студен
та. Разом із засвоєнням мовної системи, її структури, зв ’язків та відношень 
м іж  ними для майбутнього ф ілолога необхідним стає оволодіння теорією 
тексту, практикою текстотворення, що потребує нових підходів до формуван
ня лінгвістичної та методичної компетентностей майбутніх учителів-словесни- 
ків [14, с. 175].
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Отже, навчання л інгв істики тексту майбутніх учителів української мови і 
літератури зумовлює врахування лінгводидактичних основ навчання, законо
мірностей, принципів, які забезпечують ґрунтовне засвоєння знань і форму
вання фахових компетентностей, з -пом іж  яких ключовими є лінгвістична й 
методична. Специфічними (методичними) принципами навчання лінгв істики 
тексту визначено: принцип позитивної мотивації, структурно-семантичного 
підходу до вивчення л інгв істики тексту, інтегративності, інтерактивності, про
фесійно-педагогічної спрямованості, продуктивності навчання та ін. До зако
номірностей навчання л інгв істики тексту в умовах ЗВО віднесено: постійну 
увагу до матерії мови, її звукової системи; розуміння семантики мовних оди
ниць; опанування норм літературної мови; оцінювання виражальних можли
востей української мови; розвиток мовного чуття й дару слова; залежність 
мовленнєвих умінь і навичок від знань граматики і словникового складу 
мови; урахування мотивів і внутріш ніх прагнень студента; залежність м іж 
взаємодією викладача і студентів та результатами навчання; збереження 
наступності освіти, починаючи від школи до закладу вищої освіти; моделю
вання майбутньої професійної діяльності студентів ф ілологічних спеціаль
ностей; залежність ефективності навчання від методично правильного плану
вання самостійної роботи майбутніх учителів української мови і літератури.
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