
md Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 111(22), Issue: 45, 2015 www.seanewdim.con 

p-lSSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996 

111(22), Issue 45,2015 

SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION 

Pedagogy and Psychology 

www. seanewdim.com 

http://www.seanewdim.con
http://seanewdim.com


Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 111(22), Issue: 45, 2015 www.seanewdim.con 

Editorial board 
Editor-in-chief: Dr. Xenia Vamos 

Honorary Senior Editor: 
Jeno Barkats, Dr. habil. Nina Tarasenkova, Dr. habil. 

Andriy Myachykov, PhD in Psychology, Senior Lecturer. Department of Psychology. Faculty of Health and Life Sciences. North-
umbria University. Northumberland Bui lding. Newcastle upon Tyne, United Kingdom 

Edvard Ayvazyan, Doctor of Science in Pedagogy. National Institute of Education. Yerevan, Armenia 

Ireneusz Pyrzyk, Doctor of Science in Pedagogy, Dean of Faculty of Pedagogical Sciences. University of Humanities and 
Economics in Wloclawek. Poland 

lrina Malova, Doctor of Science in Pedagogy, Head of Department of methodology of teaching mathematics andinformation 
technology. Bryansk State University named after Academician IG Petrovskii. Russia 

lrina S. Shevchenko, Doctor of Science in Philology. Department of E S P and Translation. V . N . Karazin Kharkiv National 
University, Ukraine 

Kosta Garow, PhD in Pedagogy, associated professor, Plovdiv University ,.Paisii Hilendarski". Bulgaria 

Laszlo Kotis, PhD in Physics. Research Centre for Natural Sciences, Hungary. Budapest 

Marian \\ ioshinski. Doctor of Science in Pedagogy. Faculty of Pedagogical Sciences. University of Humanities andEconomics in 
Wloclawek. Poland 

Melinda Nagy, PhD in Biology, associated professor. Vice-Rector. J. Selye University in Komarno, Slovakia 

Anatolij Morozov, Doctor of Science in History. Bohdan Khmelnitsky National University in Cherkasy, Ukraine 

Nikolai N. Boldyrev, Doctor of Science in Philology. Professor and Vice-Rector in Science. G .R . Derzhavin State University in 
Tambov, Russia 

Olga Sannikova, Doctor of Science in Psychology, professor. Head of the department of general and differential psychology. South 
Ukrainian National Pedagogical University named after K . D . Ushynsky. Odesa, Ukraine 

Oleg Melnikov, Doctor of Science in Pedagogy. Belarusian State University, Belarus 

Riskeldy Turgunbayev, CSc in Physics and Mathematics, associated professor, head of the Department of Mathematical Analysis. 
Dean of the Faculty of Physics and Mathematics of the Tashkent State edagogical University, Uzbekistan 

Roza I teeva, Doctor of Science in Pedagogy. Head of the Department of Algebra and Geometry. Togliatti StateUniversity. Russia 

Seda K. Gasparyan, Doctor of Science in Philology. Department of English Philology. Professor and Chair. Yerevan State 
University, Armenia 

Svitlana A. Zhabotynska, Doctor of Science in Philology. Department of English Philolgy of Bohdan Khmelnitsky National 
University in Cherkasy. Ukraine 

Tatyana Prokhorova, Doctor of Science in Pedagogy. Professor of Psychology. Department chair of pedagogics andsubject 
technologies. Astrakhan state university. Russia 

V alentina Orlova, CSc in Economics. Ivano-Frankivsk National Technical University of O i l and Gas, Ukraine 

Vasil Milloushev, Doctor of Science in Pedagogy, professor of Departament of Mathematics and Informatics. Plovdiv University 
..Paisii Hilendarski", Plovdiv, Bulgaria 

Yeselin Rostov Vasilev, Doctor of Psychology. Professor and Head of the department of Psychology Plovdiv University ..Paisii 
Hilendarski". Bulgaria 

Vladimir I. Karasik. Doctor of Science in Philology. Department of English Philology. Professor and Chair . Volgograd State 
Pedagogical University. Russia 

Volodimir Lizogub, Doctor of Science in Biology. Head of the department of anatomy and physiology of humans andanimals. 
Bohdan Khmelnitsky National University in Cherkasy. Ukraine 

Zinaida A. Kharitonchik, Doctor of Science in Philology. Department of General Linguistics. Minsk State LinguisticUniversity, 
Belarus 

Zoltan Poor. CSc in Language Pedagogy. Head of Institute of Pedagogy, Apaczai Csere Janos Faculty of the Universi tyof West 
Hungary 

Managing editor: 
Barkats N. 

© E D I T O R A N D A U T H O R S O F I N D I V I D U A L A R T I C L E S 
The journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe 

BUDAPEST, 2015 

http://www.seanewdim.con


Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 111(22), Issue: 45, 2015 www.seanewdim.con 

CONTENT 

PEDAGOGY 6 

БазтьЛ.О. Сутність літературознавчої компетентності вчителя-філолога в контексті 
парадигмальних змін у системі освіти 6 

Утеева РА. Содержательно-методические особенности подготовки магистров 
математического образования в России 14 

Вакульчик B.C., Мателенок А.П. Метод построения частных алгоритмов как 
методический прием реализации когнитивно-визуального подхода при обучении 
математике студентов технических специальностей 18 

Галян 0.1. Суб'єктність особистості школяра у педагогічному дискурсі XX століття: 
постановка проблеми 23 

Ершова Л.М. Феномен трансформации в историко-педагогическом исследовании 
воспитательного идеала 27 

Марущак ОМ. Дитячі часописи мовних меншин України у навчально-виховному процесі 
початкової школи 31 

ПарчукМ.І. Реалізація міжпредметних зв'язків з курсом "Теорія ймовірностей та 
математична статистика" в процесі навчання теоретичної фізики студентів фізичних 
спеціальностей 36 

Роман Л.А. Інформаційні технології як інновація у викладанні української мови 
як іноземної 42 

Роматшин Р.Я. Обчислювальна культура молодших школярів як складова математичної 
культури 46 

Сердюк 3.0. Порівняльний аналіз змістових ліній курсу геометрії основної школи 
в Україні та гімназій у Польщі 50 

Сушко ОС. Методика формування вмінь розв'язувати професійно орієнтовані 

та прикладні задачі з фінансової математики 55 

PSYCHOLOGY 62 

Bedan V.B. Personality prerequisites leading to loneliness 62 

Sannikova O.P., Podoliak N.M. Empirical approach to investigation of assertiveness 

characteristics 66 

Melenchuk N.I. Subjective perceptions about the adventurism's characteristics 71 

SannikovA.I. Individual psychological qualities of a personality and decision-making style 75 

Topalova IP. Personality determinants of inclination to the cynicalness 79 

Ulianova T. Peculiarities of empathy with persons who are prone to conflicts to a various level 83 

Місячна H.M. Соціально-психологічні чинники готовності безробітних до зміни 
професії та перенавчання 87 

Недибалюк ОС. Спрямованість особистості неповнолітніх засуджених як складова 
соціально-психологічної готовності до ресоціалізації 92 

Палагнюк ОБ. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності 
особистості: теоретико-методичні аспекти 96 

Степанова ТЮ. Способы активизации речевого взаимодействия учащихся в процессе 
обучения иностранному языку 103 

http://www.seanewdim.con


Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 111(22), Issue: 45, 2015 www.seanewdim.con 

PEDAGOGY 

Бати, И.О. 
Сутність літературознавчої компетентності вчителя-філолога 

в контексті парадигмальних змін у системі освіти 

Базиль Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 

Анотація . С т а т т ю присвячено маловивченій проблемі розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-
філологів . На основі використання методів теоретичного та контекстуального аналізу, синтезу, узагальнення, абстрагування 
з ' ясовано стан дослідженості наукової проблеми, виокремлено світоглядні позиції дослідників щодо визначення природи 
літературознавчої компетентності . Вперше на основі синтезу дослідницьких міркувань про сутність означеного особистіс-
но-професійного утворення у вимірі системного, синергетичного, екзистенціального, особистісно оріснтованого. діяльніс-
ного . компетентісного, д іяльнісно-компетентнісного . аксіологічного. акмеологічного підходів запропоновано й науково 
обгрунтовано авторську дефін іц ію. 

Ключові слова: компетентність, літературознавча компетентність, учитель-філолог. літературознавча компетент
ність учителя-філолога, парадигмальні зміни в освіті 

Вступ. На сучасному етапі становлення освітньої га
лузі у прогресивних країнах Європи відбувається ці
лісне утвердженням компетентнісного підходу, що 
передбачає акцентуацію уваги на результативній 
складовій фахової підготовки та зміщення акцентів 
від «знеособленої освітньої парадигми» (за В.І. Луго
вим) до особистісно-центрованої. Освітні результати, 
означені вживанням термінів компетентнісного під
ходу, наразі є системоутворювальним центральним 
об'єктом, довкола якого узгоджено всі складники сві
тового освітнього простору. Водночас зміни в націо
нальній системі освіти, внаслідок оновлення її пара
дигми, привели до розмаїття наукових поглядів у роз
критті семантичного змісту базових термінів, що 
спричинило деяку деструктивність в укладанні регу
лятивної бази, створило проблеми щодо узгодження 
мети, завдань освітнього простору і вибору ефектив
них засобів їх досягнення [3, с. 27]. Одним із нововве-
дених і малодосліджених у психолого-педагогічних 
науках інтегративних явищ є літературознавча компе
тентність учителя-філолога. Логічно правильне розу
міння природи означеного феномену, чітке уявлення 
про складники його змісту й структури певною мірою 
обумовлюють систему шкільної літературної освіти 
та літературознавчої підготовки майбутніх фахівців 
(визначення мети, завдань, науково-методичного за
безпечення, досягнень суб'єктів освітніх процесів). 

Стислий огляд публікацій із теми. Ознайомлення з 
науковими розвідками дозволяє констатувати, що по
няття «літературознавча компетентність/компетенція» 
в інформаційних джерелах використовується з 2000 p.: 
Л.І. Петрієва (2000). О.А. Ворожбитова (2002), М.І. Ві-
тошко (2007), О.М. Ратушняк (2008), О.О. Ісаєва 
(2009), В. І. Шуляр (2009), Г.О. Геруля (2010), А.О. Со
ломонова (2010), О.Є. Єрохіна (2011), В.О. Коваль 
(2013). Однак результати розвідок - епізодичні, а авто
ри публікацій переважно вживають поняття «літерату
рознавча компетенція». Студіювання праць із проблем 
професійної підготовки педагогів-філологів (О.М. Се-
меног, 2005), (І.В. Соколової, 2008), (І.С. Брякова. 
2010). (В.В.Сидоренко, 2013) та ін. також не формує 
цілісного теоретичного уявлення про сутність феноме

на, обмежуючи дослідницьку позицію окремими ракур
сами. 

Мета статті. Зважаючи на актуальність вирішення 
проблеми оновлення освітнього простору на засадах 
компетентнісного підходу і малодослідженість фено
мену літературознавчої компетентності, у статті ви
світлимо дослідницьку позицію щодо сутності вказа
ного утворення. 

Матеріали і методи. Джерельна база дослідження 
охоплює результати наукових студій українських і 
російських дослідників з 2000 року і донині щодо ре
алізації компетентнісного підходу в освіті. Викорис
товуються метоли теоретичного та контекстуального 
аналізу, узагальнення та абстрагування для з'ясування 
стану вивчення наукової проблеми, встановлення сві
тоглядних позицій дослідників щодо визначення при
роди літературознавчої компетентності. Також вико
ристано метод синтезу, що уможливив помірковане 
формулювання авторської дефініції про сутність літе
ратурознавчої компетентності шляхом поєднання об
ґрунтованих міркувань про це утворення з точки зору 
системного, синергетичного, екзистенціального, осо
бистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентісно
го, діяльнісно-компетентнісного. аксіологічного, ак
меологічного підходів. 

Результати та їх обговорення. Відсутність єдино
го загальновизнаного розуміння природи літературоз
навчої компетентності майбутнього вчителя-філолога 
і дипломованого фахівця та використання у більшості 
публікацій терміну «літературознавча компетенція», 
визначило необхідність здійснення теоретичного ана
лізу наявних праць, їх узагальнення та спонукало нас 
до формулювання дефініції, в змісті якої якнайповні
ше було б відображено авторську позицію. 

Так, Л.І. Петрієва (2000), досліджуючи психолого-
педагогічні засади формування допрофесійної літера
турної компетентності в учнів старших класів гумані
тарного профілю, у структурі вказаної якості виокрем
лює читацьку, естетичну, мовленнєву та літературозна
вчу компетентність [13]. Проте надалі педагог зосере
джується на представленні власного розуміння літера
турознавчої компетенції (!), а не компетентності, й 
пропонує тлумачення зазначеної якості як деякої суку-
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п міературознавчих знань та сформованих на та-
кітгоснові вмінь самостійно виконувати аналіз худож
нього твору. Оскільки відповідно до загальної теорії 
компетентнісного підходу, компетентність — це спеціа
льно структурований набір знань, умінь, навичок і ста
влень, що дають їй змогу ефективно здійснювати дія
льність або виконувати певні функції, забезпечуючи 
розв'язання проблем і досягнення певних стандартів у 
галузі професії або виду діяльності [9, с. 23], то наведе
не Л.Г. Петрієвою визначення - неповне, хоча є науко
во обгрунтованим у контексті проблеми формування 
допрофесійної літературної компетентності учнів ста
рших класів гуманітарного профілю. Поступово, з 
утвердженням компетентнісного підходу науковці пог
либили й уточнили трактування літературознавчої 
компетенції стосовно освітніх результатів особистості 
учнів основної чи старшої школи. Наприклад, у працях 
О.М. Ратушняка (2008). В.І. Шуляра (2009) закценто-
вано увагу на пріоритетності понять «інтерпретаційна 
компетентність» і «читацька компетентність», у струк
турі яких розглядається літературознавча компетенція. 
Так, О.М. Ратушняк (2008) відносно системи шкільної 
літературної освіти трактує літературознавчу, рецепти
вну, лінгвістичну, літературну, власне читацьку, етно-
культурологічну, історико-краєзнавчу, комунікативну 
компетентності як компоненти інтерпретаційної ком
петентності [14]. Наведене міркуванням є прийнятним 
щодо учнів основної школи і дещо дискусійним у зага
льній теорії педагогіки та професійної освіти, оскільки 
інтерпретаційна діяльність учителя української мови і 
літератури входить до літературознавчої і комунікати
вної праці. Відтак, означені якості більш логічно розг
лядати як самостійні цілісні утворення, а не складові 
інтерпретаційної компетентності. 

Науковий інтерес щодо тлумачення сутності літера
турознавчої компетенції становить міркування В.І. Шу
ляра (2009). який визначає літературознавчу, читацьку, 
літературну, металінгвістичну, комунікативно-мовлен
нєву, когнітивну. аксіологічну, прогностичну, соціаль
ну, технологічну, інформаційну, візуалізаційну. фаси-
літативну. креативну, рефлективну, валеологічну, ор
ганізаційну та інші компетенції складовими компонен
тами літературно-мистецької компетентності. Зазначе
не твердження відрізняється множинністю мислення 
дослідника і його прагненням поєднати у структурі 
одного утворення якнайбільшу кількість можливих 
компетенцій. При цьому сутність літературознавчої 
компетенції дослідник тлумачить із орієнтуванням на 
нормативні документи: як результат шкільної літерату
рної освіти, що визначається вимогами Державного 
стандарту повної базової освіти загалом і літературного 
компонента освітньої галузі «Мови і літератури» зок
рема. Педагог обґрунтовує, що літературознавча ком
петенція може бути структурована у контексті вимог 
до рівнів навчальних досягнень і реалізовуватися в но
рмах оцінок, затверджених Міністерством освіти й на
уки України, що встановлюють чітке співвідношення 
між вимогами до знань, умінь, навичок і літературних 
компетенцій школяра, та показником оцінки його ком
петентності в балах [19, с. 43 - 48]. 

Усвідомлення змісту наведених міркувань і адап
тування наукових досягнень до вимог пріоритетних 
тенденцій освіти (людиновимірності освітнього прос

тору, студентоцентрованого навчання, екзистенціалі
зму та ін.) дає підстави констатувати деяку дискусій-
ність тлумачення. Пропаговане розуміння літературо
знавчої компетентності лише як освітнього результа
ту, що структурно охоплює деяку сукупність знань, 
умінь, навичок або компетенцій вважаємо неповним. 
Компетентність, відповідно до визнаного семантично
го значення, є якістю особистості, що забезпечує її 
успіх у виокремленні й раціональному розв'язанні 
задач у межах певного виду діяльності, незалежно від 
ситуації. 

У системі вищої освіти вирішення проблеми щодо 
сутності, структури і змісту літературознавчої компе
тентності суб'єктів освітнього процесу також обмежу
ється розкриттям семантики поняття «літературознавча 
компетенція». Зокрема Т.М. Балихіна (2000) трактує 
означену якість як складову професійної компетенції, 
що характеризує ступінь сформованості деякої системи 
знань, умінь, здібностей, ініціатив особистості, необ
хідних для успішного виконання певного виду діяльно
сті. Професійна компетенція, на думку дослідника, ви
являється в цілісності взаємодії людини й громадськос
ті через діяльність, характеризується виокресленими 
рівнями сформованості, складається з загальнопрофе-
сійних (психолого-педагогічна. загальногуманітарна, 
науково-дослідницька) і власне професійних компетен
цій (лінгвістична, літературознавча, лінгводидактична). 
що забезпечують адаптування суб'єкта в будь-якій про
фесії та успішне виконання фахових функцій. Процес 
формування професійної компетенції - безперервний 
[2]. У дослідженні А.Д. Онковича (2004) вперше вико
ристано термін «фахова компетентність читача» стосо
вно вчителя-словесника, у структурі якої диференційо
вано літературознавчу, педагогічну, культурознавчу, 
джерелознавчу, мовознавчу компетентності [12, с. 16]. 
Наведену позицію поглиблено у подальших розвідках. 

Так, О.М. Семеног (2005) окреслила структуру про
фесійної компетентності вчителя української мови і 
літератури як складне інтегративне утворення, що охо
плює сукупність компетенцій (педагогічну, психологі
чну, лінгвістичну, мовну, мовленнєву, комунікативну, 
фольклорну, літературну, етнокультурознавчу, методи
чну, інформаційну, дослідницьку), які зумовлюють 
готовність до педагогічної діяльності [15]. Науковець 
не виокремлює літературознавчу компетенцію / компе
тентність у структурі професійної. Проте, наслідуючи 
досягнення педагогів попередніх років, означає сут
ність літературознавчої компетенції майбутнього вчи
теля як сукупність умінь аналізувати й інтерпретувати 
художні тексти різних періодів літературного процесу і 
навичок, що забезпечують повноцінне осмислення лі
тературно-критичних праць [15, с. 141]. У наведеній 
дефініції частково враховано інтегративну природу 
літературознавства, багатофункціональність літерату
рознавчої діяльності й вимоги освітніх стандартів, а 
тому її зміст потребує поглиблення й розширення. На
уковий інтерес складає міркування, що головним оріє
нтиром визначення кількості компетенцій є соціальне 
замовлення, в якому відображаються проблеми вищої 
педагогічної освіти, суспільні вимоги до особистісних 
якостей. Наведену думку поглиблено у монографії 
І.В. Соколової (2008), яка серед складових професійної 
компетентності майбутнього педагога-філолога. окрім 
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компетенція, називає ціннісні орієнтації, загальну й 
філологічну культуру, досвід взаємодії з іншими лю
дьми [17, с. 63]. Літературознавчу, мовознавчу, рито
ричну і культурознавчу компетенції педагог розглядає 
як складові філологічної компетенції й наголошує, що 
їх сформованість забезпечує успішність філологічного 
мислення. Філологія як наука «вбирає в себе весь обсяг 
і глибину людського життя, через знання чужих мов і 
літератур допомагає зрозуміти інші народи й культури, 
збагнути сенс буття, а основним матеріалом дослі
дження у філології є фіксовані і живі тексти, що аку
мулюють у собі досвід народів у просторі й часі» [6, 
с. 958]. У структурі філології як науки виокремлюють 
літературознавство і лінгвістику. 

Науково цікавою, але дещо ускладненою є позиція 
В.О. Коваль (2013) щодо сутності професійної компе
тентності майбутніх учителів-філологів. Педагог виок
ремлює такі структурні складові: предметно-фахову, 
особистісно-комунікативну, діяльнісно-технологічну 
компетентності, а також когнітивно-творчий, мотива
ційно-ціннісний, діяльнісно-практичний компоненти. 
Одиницями нижчого рівня, що утворюють сутність 
кожної з виокремлених складових, науковець визначає 
ключові компетенції [8]. Відтак літературознавча, ін
формаційна, лінгводидактична, мовленнєва, лінгвокра
їнознавча компетенції репрезентовані як ключові ком
петенції предметно-фахової компетентності. Наведене 
визначення є прийнятним лише у контексті дослідни
цького пошуку науковця, оскільки ключові компетенції 
— це компетенції фахівців усіх професій і спеціальнос
тей, якими має володіти кожна людина, і використову
вати у різних ситуаціях. Однак науковий інтерес стано
вить позиція В.О. Коваль щодо розуміння сутності лі
тературознавчої компетенції, яку дослідник відображає 
спільно з лінгвокраїнознавчою: «володіння фоновими 
знаннями, необхідними для правильної інтерпретації 
твору; врахування менталітету представників різних 
національностей, досягнень української культури; то
лерантне ставлення до культури і традицій інших на
родів, володіння термінологічним апаратом курсу, 
знаннями про історію розвитку української літератури, 
її періодизацію; вміння розробляти завдання і вправи, 
використовуючи літературознавчу термінологію, що 
розкриває такі поняття, як «тема», «ідея», «сюжет», 
«композиція», «мова художнього твору», «художній 
образ», «система персонажів», кожне з яких пов'язане з 
відповідним колом лексики; уміння працювати із пев
ною частиною мови, стилістичними особливостями 
художнього тексту; розробка та апробація методик до

слідження соціальної проблематики у творах літерату
ри рідного краю (уроки-пошуки, творчі лабораторії); 
організація та проведення літературних читань, вечо
рів, конференцій на матеріалах літератури рідного 
краю» [8, с. 145]. Такий підхід до розгляду літературо
знавчої компетентності більш логічно використовувати 
у контексті дослідження компетентностей учителів 
іноземної філології, з огляду на специфіку їхньої фахо
вої діяльності. 

Оригінальний підхід до розуміння літературознавчої 
компетенції запропонувала А.О. Соломонова (2010), 
яка дослідила ключові компетенції іноземних студен-
тів-філологів. Педагог слушно виокремила у структурі 
комунікативної компетенції літературознавчу, лінгвіс
тичну, мовленнєву, лінгвокраїнознавчу і методичну 
компетенції, що обґрунтовано пріоритетом комуніка
тивної діяльності серед іноземних студентів-філологів. 
Літературознавчу компетенцію дослідник визначила як 
досконале володіння особистістю термінологічним 
апаратом курсу, знаннями про історію розвитку літера
турного процесу, різні варіанти його періодизацій тощо 
[18, с. 16]. З наведеним твердженням складно погоди
тися, оскільки компетенція є соціально значущою нор
мативною категорією, а володіння особистістю знан
нями вже розуміється як елемент компетентності. 

Найбільш повним серед наявних міркувань щодо 
сутності літературознавчої компетенції є визначення, 
запропоноване МІ. Вітошко (2007). Науковець репре
зентувала сутність літературознавчої компетентності з 
урахуванням пріоритетної тенденції текстоцентризму у 
професійній підготовці філологів. Педагог розкрила 
сутність літературознавчої компетентності як певної 
сукупності літературознавчих знань, особистісну здат
ність до осмислення літератури як різновиду мистецтва 
слова, систематизації історико- і теоретико-літератур-
них відомостей. Важливо, що дослідник закцентувала 
увагу на значущості у структурі літературознавчої 
компетенції вмінь сприймати й характеризувати твір як 
художню цілісність із урахуванням його специфіки, 
вміння використовувати відомості з історії і теорії лі
тератури у процесі інтерпретації й оцінювання худож
ніх творів, вміння усвідомлювати художні явища на тлі 
історико-культурної епохи і стильових течій [4]. 

З огляду на наведені міркування та в результаті нау
кової рефлексії напрацьованого в теорії і практиці дос
віду підготовки вчителів мови і літератури виокремле
но три світоглядні варіанти розуміння сутності літера
турознавчої компетенції/компетентності (на рис. 1.) 

складова професійної 
(філологічної, професійно-філологічної , 

дидактико-філологічної ) компетентності / 
компетенці ї вчителя мови і л ітератури, що 
забезпечує процес виконання професійної 

діяльності 

інтегративна, багатовимірна якість особистості , 
що характеризує розуміння, готовність і здат

ність людини до постійного саморозвитку і 
самовдосконалення на основі усвідомлення 
художньої словесності та власної творчості 

ієрархічна сукупність літературо
знавчих знань, умінь, навичок, 

літературно-творчих здібностей, 
від яких залежить успішність 

відповідної діяльності 

Рис. 1. Узагальнені світоглядні позиції щодо змістово-смислового значення літературознавчої компетентності 

Як результат літературної освіченості особистості, що 
ґрунтується на фундаментальній підготовці, форму
ванні комплексу розвинених умінь самостійно здійс
нювати комплексний літературознавчий аналіз літе
ратурно-художніх явищ і фактів та адекватно творчо 
їх інтерпретувати, літературознавча компетентність в 

умовах полікультурного суспільства забезпечує успі
шність шкільної літературної освіти. 

Як складова професійної компетентності словесника 
літературознавча компетентність передбачає володіння 
інтелектуальною, перцептивною, текстологічною, реф
лексивною, герменевтичною, інтерпретаційною, чита-
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цькою, літературною, культурознавчою, мистецтвозна
вчою, етичною, дискурсивною, інформаційною, дослі
дницькою, евристичною, креативною, психологічною, 
педагогічною, методичною і технологічною компетен-
ціями. З огляду на позицію Н.В. Кузьміної [11] кожний 
різновид компетенції може містити в своїй структурі 
гностичний, проектувальний, регулятивний (конструк
тивний) і комунікативний складники. Гностичний ком
понент охоплює систему знань, необхідних для успіш
ного виконання певного різновиду літературознавчої 
діяльності, проектувальний - знання про процеси, про
гнозування і передбачення у процесі осягнення літера
турно-художніх явищ і літературознавчих фактів, регу
лятивний - уміння здійснювати вплив на найближче 
оточення, комунікативний - виявляється в ефективно
му спілкуванні. 

Відсутність єдиної дефініції й існування множини 
тлумачень літературознавчої компетентності окресли
ли необхідність її поглибленого вивчення як складного 
об'єкту наукового пізнання та новітнього педагогічно
го явища [1]. Успішність такого завдання залежить від 
раціонального використання досягнень сучасної мето
дології. В умовах парадигмальної невизначеності роз
роблено концепцію нової філософії освіти, в площині 
якої узагальнено найбільш прогресивні ідеї мислителів 
X I X - XX ст. В якості методології «людинознавчих 
наук» вчені [7; 10; 16] пропагують аксіологію, акмео-
логію. екзистенціалізм, неопозитивізм, феноменологізм 
та ін., тобто філософський рівень методології педагогі
чних досліджень наразі залишається однією з актуаль
них і остаточно невирішених проблем. Відповідно до 
цього, для визначення сутності літературознавчої ком
петентності обрано системний, синергетичний, екзис
тенціальний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 
компетентісний, діяльнісно-компетентнісний, аксіоло-
гічний, акмеологічний підходи, що утворюють методо
логію дослідницького пошуку, спрямовану на наукове 
пізнання літературознавчої компетентності та науково 
обгрунтоване перетворення освітньої підготовки у на
прямі розвитку досліджуваного феномену. На основі 
осмислення природи літературознавчої компетентності 
у контексті кожного з підходів сформулюємо цілісне 
визначення досліджуваного феномену. 

Доцільність використання системного підходу вба
чаємо у можливості цілісного усвідомлення складної 
природи літературознавчої компетентності, як сукуп
ності взаємозв'язаних і відносно автономних підсис
тем. Використання системного підходу уможливлює 
цілісне усвідомлення складної природи літературозна
вчої компетентності та обумовлює виокремлення інте
гративних системних властивостей як якісних характе
ристик, які відсутні в окремих компонентах системи. 
Механізм реалізації підходу проектується, по-перше, 
на вивчення літературознавчої компетентності як скла
дного об'єкта; по-друге, на виявлення й упорядкування 
множини складників, що постають як кількісні та якіс
ні параметри особистісно-професійного феномену; по-
третє, на з'ясування способів взаємозв'язків між вио
кремленими складовими шляхом пошуку системоутво-
рювальних властивостей, а також визначення ієрархіч
ної підпорядкованості виявлених складників; по-че
тверте, на осмислення кожного з компонентів як авто
номного об'єкта системного аналізу; по-п'яте, на розк

риття принципової можливості послідовного розвитку 
системних якостей літературознавчої компетентності. 

У вимірі системного підходу літературознавчу 
компетентність учителя мови і літератури позиціону-
ємо як складну багаторівневу структуру, на основі 
якої можна визначити відповідність підготовки фахі
вця вимогам професії, актуальним на певному етапі 
цивілізаційного розвитку. Досліджуваний феномен 
постає як сукупність чітко окреслених підсистем, а 
його основними характеристиками є цілісність, ієрар-
хічність і емерджентність (системність) теоретичної і 
практичної готовності особистості до літературознав
чої діяльності, зумовленої вимогами професії. Відпо
відно до сформульованого міркування, у змісті дослі
джуваного феномену поєднуються особистісні інте
реси до пізнання, оцінювання та інтерпретації літера
турно-художніх явищ, ідейно-ціннісні орієнтири, на
станови, переконання, літературознавчі знання, філо
логічні вміння, літературно-творчі здібності та ін-
струменталізована діяльність щодо перетворення лі
тературно-художніх явищ як об'єктів у процесі літе
ратурознавчої діяльності, діалектична взаємодія яких 
забезпечує ефективність і результативність педагогіч
ної дії вчителя-філолога. 

У процесі виконання літературознавчої діяльності, 
що апелює до аксіосфери особи, літературознавча 
компетентність розвивається як особлива самостійна 
відкрита і дисипативна система, відмінна від інших 
природних і суспільних явищ, функціонує на основі 
діади «свобода — необхідність», що розкриває механі
зми її самоорганізації й саморозвитку, відтворює 
суб'єктну особистісно-відображальну та особистісно-
відповідальну творчість. Відмінними ознаками дослі
джуваного утворення є синергетичні властивості (від
критість, багаторівневість, нелінійність). 

Відповідно до ідеї синергетичного підходу, склад
ники літературознавчої компетентності здатні автоно
мно розвиватися, тобто трансформуватися в нові якісні 
стани, визначати пріоритетні орієнтири саморуху осо
бистості вчителя української мови і літератури у на
прямі досягнення вершин культури літературознавчої 
творчості. Усвідомлення динаміки досліджуваного 
утворення в контексті професійного й діяльнісного 
розвитку майбутніх учителів української мови і літера
тури зумовило виникнення позиції про його розуміння 
як складний особистісно-професійний феномен, а не 
механічний результат освітньої підготовки. Наведені 
міркування аргументують необхідність урахування 
ідей синергетичного підходу у науковому пізнанні лі
тературознавчої компетентності, що координує та уз
годжує впливи внутрішніх (індивідуально-особистіс-
них, психологічних) і зовнішніх (педагогічних, соціо-
культурних) умов на розвиток досліджуваного утво
рення. Ознакою динаміки розвитку досліджуваного 
об'єкта є характеристики особистого ставлення індиві
да до опанування літературознавчих знань, набуття 
вмінь і навичок літературознавчої діяльності, виконан
ня її різновидів та власної фахової праці загалом. Ви
користання ідей синергетики забезпечує вивчення літе
ратурознавчої компетентності в її внутрішній ціліснос
ті й самості та формує науково обгрунтоване переко
нання про універсальну єдність світу, розуміння пере
ходу хаосу в певну ієрархічну структуру, наочне ілюс-
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трування єдності в розмаїтті й розмаїття в єдності, за
безпечує розкриття нелінійності, багатофакторності і 
ймовірності реального світу, поліваріантність шляхів 
розвитку об'єктів і явищ, що можуть самоорганізову-
ватися й саморозвиватися. Відповідно до виокремле
них міркувань, літературознавчу компетентність розу
міємо як складну відкриту систему, якій властиві хара
ктеристики самоорганізації, саморегуляції і саморозви
тку; дисипативність і здатність до самоорганізації, що 
обумовлюється своєрідністю виконуваного індивідом 
різновиду літературознавчої діяльності, і допускає де
яку спонтанність проявів, несвідомі імпульси, гетерох-
ронні процеси, утверджує ідею активізації сил і здібно
стей індивідів, ініціює пошук і створення власних шля
хів саморозвитку. 

Акцентуація уваги на діяльнісному, творчому харак
тері літературознавчої компетентності, аргументує не
обхідність осмислення сутності досліджуваного утво
рення з позицій екзистенціального підходу, розробники 
якого вказують на унікальність, індивідуальність, не
повторність кожного індивіда, кожної особистості, 
окремого людського буття. Урахування ідей екзистен
ціалізму зумовлює до осмислення літературознавчої 
компетентності як якості людини, яка вилучена з будь-
яких систем (політичних, соціальних, релігійних), тоб
то знаходиться «наодинці» з буттям. Така позиція про
ектує розуміння літературознавчої творчості як факто
ра цивілізаційного поступу й повноцінного буття кож
ного індивіда, обумовлює деяку заангажованість худо
жньої літератури і літературознавчих розвідок та ви
значає специфічність морального покликання кожної 
особистості, її соціокультурної місії, неповторність і 
унікальність її буттєвого оточення, локальної спільно
ти. Відповідно до сформульованого міркування, харак
терною ознакою природи досліджуваного об'єкта є 
особисте ставлення індивіда до опанування літературо
знавчих знань, умінь і навичок, а також до власної 
професійної праці. Відтак літературознавча компетент
ність у вимірі екзистенціального підходу постає як ін
тегративне індивідуально-особистісне утворення, що 
визначає, по-перше, ціннісне ставлення індивіда до 
літературно-художньої практики і літературознавства, 
професійної підготовки й складного процесу оволодін
ня літературознавчою компетентністю, інтерес до мо
дернізації системи шкільної літературної освіти; по-
друге, вияв свідомого, обґрунтованого й відповідально
го вибору індивіда, його власної позиції й активності у 
створенні певних відношень у площині літературозна
вчої науки і шкільної літературної освіти; по-третє є 
особливою цінністю для кожного індивіда, яка реалізу
ється через індивідуально-особистісну здатність і гото
вність людини розуміти, кодувати й декодувати цінніс
ні сенси тексту. 

Означений феномен є своєрідною життєвою пози
цією студентів-філологів - у майбутньому вчителів 
української мови і літератури, реалізація якої в кож
ній ситуації має певний смисл і потребує пошуку від
повідального варіанта вирішення суперечливого за
вдання, пов'язаного із вирішенням ситуацій щодо 
пізнання, розуміння та інтерпретації літературно-
художніх явищ у межах шкільної літературної освіти. 

Необхідність цілісного розкриття природи літерату
рознавчої компетентності як особливої цінності індиві

да апелює до використання у дослідженні ключових 
позицій аксіологічного підходу, що обумовлюють зна
чущість сукупності цінностей кожного індивіда, вста
новлюють пріоритет знання як цінності, пропагують 
твердження, що освітні цінності, по-перше, віддзерка
люють систему значень, норм, канонів, ідеалів як дете
рмінантів педагогічних процесів і, по-друге, утворю
ють відповідний компонент у структурі особистості. 

Використання аксіологічного підходу обґрунтовує 
наявність у загальній структурі досліджуваного фе
номену складників ціннісно-орієнтаційного аспекту, 
проектує процес розвитку літературознавчої компете
нтності через максимальне задіювання ціннісних 
пріоритетів із урахуванням знаковості ролі особистос
ті кожного суб'єкта освітнього процесу, його внутрі
шнього світу, й реалізує твердження, що ціннісні орі
єнтири студентів щодо професії вчителя української 
мови і літератури, професійної підготовки і виконання 
літературознавчої діяльності детермінують їхні дії, 
визначають принципи поведінки, спрямовують інте
реси і потреби, координують мотиви здобуття освіти 
й процесу розвитку літературознавчої компетентності. 

Екстраполяція ідей аксіологічного підходу забезпе
чує розуміння природи літературознавчої компетент
ності як цінності особистості, зорієнтованої на залу
чення людини до загальнокультурного світу ціннос
тей, у царині якого індивід реалізує себе і як індивіду
альна особистість, і як фахівець. 

Акцентуація онтологічного розвитку кожної люди
ни (постійний саморух індивіда у напрямі розкриття 
всіх індивідуально-особистісних можливостей), а та
кож переорієнтація системи освіти на прогресивний 
особистісний розвиток суб'єктів освітніх процесів та 
процес самоствердження особистості визначає необ
хідність використання особистісно орієнтованого під
ходу до пізнання сутності досліджуваного феномену. 
Застосування теоретичних положень означеного під
ходу в дослідженні обумовлює інтегроване розуміння 
літературознавчої компетентності як сукупності інди
відуально-особистісних елементів, усвідомлення її 
значущості в індивідуально-особистісному аспекті в 
єдності навчальної і професійної літературознавчої 
діяльності; орієнтує до використання ідей індивідуа
лізації, диференціації, опори на самостійне навчання, 
рефлективності, інтегративного та креативного підхо
дів. У вимірі особистісно орієнтованого підходу літе
ратурознавчу компетентність розуміємо як особливе 
синтетичне утворення, динаміка якого обумовлюється 
особистісним і професійним становленням майбутніх 
фахівців, у цілісності їхнього інтелектуального, емо
ційно-вольового зростання та таких якостей, як відпо
відальність, воля, громадянськість, емоційна гнуч
кість, емпатійність, толерантність, на основі оновлен
ня змісту професійної підготовки й організаційно-
управлінських форм освітніх процесів. 

На етапі оновлення професійної підготовки майбут
ніх учителів української мови і літератури глобальним 
завданням є формування фахівця нового типу, здатного 
ефективно діяти як у стандартних, так і в нестандарт
них умовах, знаходити оптимальні способи розв'язання 
ситуацій індивідуально-особистісної, соціокультурної 
та професійної ланок, що зактуалізовує необхідність 
використання діяльнісного підходу до вивчення педа-
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гогічних явищ і процесів. Означений підхід обґрунто
вує пріоритет літературознавчої діяльності в усвідом
ленні досліджуваної компетентності як процесу і в ди
наміці її розвитку: апелює до загальнопсихологічної 
теорії діяльності; передбачає наявність можливостей 
пізнання студентами універсальної картини світу і са
мого себе в ньому на основі осмислення літературно-
художніх явищ. У розкритті сутності літературознавчої 
компетентності зазначений підхід зорієнтовує до ви
вчення індивідуально-особистісного розвитку майбут
ніх фахівців у площині їхньої взаємодії із соціокульту-
рним (літературно-художнім) і освітнім (професійним, 
літературознавчо-зорієнтованим середовищем); а та
кож передбачає визнання літературознавчої діяльності 
підґрунтям, основним засобом і вирішальною умовою 
індивідуального особистісно-професійного прогресу 
кожного студента. Зважаючи на сформульовані мірку
вання, літературознавчу компетентність позиціонуємо 
як особистісно-професійне утворення, що складається 
із сукупності знань, умінь, навичок, які на основі взає
модії сприяють успішному виконанню науково-дослід
ного, усвідомлювально-інтерпретаційного. оцінного, 
рефлексивно-організаційного, текстологічного, навча
льно-освітнього, методологічного, металітературознав-
чого різновидів літературознавчої діяльності, окресле
них вимогами професії. 

Зміна стратегії професійної підготовки майбутніх 
учителів української мови і літератури відповідно до 
вимог компетентнісно зорієнтованої освіти окреслює 
необхідність використання у дослідженні діяльнісно-
компетентнісного підходу й передбачає чітке визна
чення оновлених вимог до професійних якостей випус
кників, їхніх поведінкових актів і виконавчих дій. від
повідно до професіограм. посадових інструкцій, вимог 
кожного освітнього рівня. Відтак розвиток літературо
знавчої компетентності набуває нового сенсу. Досвід 
літературознавчої діяльності як дидактична одиниця 
постає внутрішнім детермінантом та важливою умо
вою саморуху' особистості майбутнього вчителя-
філолога до визначеної мети. У перебігу навчання май
бутні вчителі української мови і літератури, перш за 
все, оволодівають досвідом навчально-дослідницького, 
усвідомлювального. інтерпретаційного, оцінно-зорієн
тованого різновидів літературознавчої діяльності, які 
визначають алгоритми дій майбутніх фахівців, спону
кають до постійного обговорення теоретичних питань і 
проблем. Крізь призму особистісно-діяльнісного під
ходу літературознавчу компетентність розуміємо як 
складне особистісно-професійне утворення, що перед
бачає володіння інтелектуальною, перцептивною, текс
тологічною, рефлексивною, герменевтичною, інтерп-
ретаційною, читацькою, літературною, культурознав-
чою, мистецтвознавчою, етичною, дискурсивною, ін
формаційною, дослідницькою, евристичною, креатив
ною, психологічною, педагогічною, методичною і тех
нологічною компетенціями. які реалізуються в літера
турознавчій діяльності. 

Серед актуальних підходів наукового простору -
акмеологічний. Висновки акмеологічних студій спону
кають до осмислення природи літературознавчої ком
петентності у взаємодії її діяльнісних і особистісних 
проявів, що детерміноване визнаним принципом єдно
сті свідомості й діяльності. У перебігу літературознав

чої праці, обумовленої вимогами професії вчителя-
філолога, розвивається індивідуально-особистісний по
тенціал фахівця, що сприяє засвоєнню нових способів і 
алгоритмів виконання фахових завдань, удосконален
ню комплексу професійних умінь і навичок, а також 
набуттю нових знань, розширенню світогляду, розвит
ку складних загальних і спеціальних можливостей, 
зміцненню індивідуально-ділових і професійно важли
вих якостей, що змінює систему потреб і цінностей 
суб'єкта праці, мотиваційну сферу особистості, без 
чого нові продуктивні технології не можуть бути опа
новані [5, с.307]. 

На основі ідей акмеології літературознавчу компе
тентність учителя української мови і літератури розу
міємо як складне інтегроване утворення, що забезпе
чує безперервність розвитку особистісних професійно 
значущих якостей у площині адекватного пізнання, 
осмислення, оцінювання та інтерпретації літературно-
мистецьких явищ, літературознавчих фактів, а також 
позитивно впливає на спрямованість до професійно-
творчого саморозвитку і самореалізації, що є доміну-
вальними показниками результативності фахової пра
ці сучасних педагогів-філологів. 

У результаті інтегрування науково відрефлексова-
них дефініцій у вимірах сучасної методології літера
турознавча компетентність учителя української мови і 
літератури постає у формі складної системи індивіду-
ально-особистісних і професійно-діяльнісних компо
нентів, що у своїй цілісності забезпечують здатність і 
готовність до ефективного виконання літературознав
чої діяльності як підґрунтя професійної праці. На ос
нові вказаного утворення уможливлюється визначен
ня рівнів індивідуально-особистісних і професійно-
діяльнісних складників, що обумовлюють володіння 
фаховими знаннями про літературу як особливий вид 
мистецтва, про художній текст як об'єкт літературоз
навчого дослідження, про теорію і технології вико
нання літературознавчої праці тощо; реалізацію вмінь 
і навичок ефективно виконувати професійні функції 
вчителя української мови і літератури, а також наяв
ність/відсутність чітко окресленої світоглядної пози
ції щодо власної соціокультурної ролі і професійної 
активності у фаховому середовищі. 

Висновки. В утвердженні власного погляду на не
обхідність розгляду особистісно-професійного фено
мена принциповим є міркування, що літературознавчу 
компетентність не можна розглядати лише як комплекс 
якостей чи сукупність знань, умінь, навичок, а варто 
здійснювати комплексну характеристику вимог, що 
ставляться до вчителя української мови і літератури як 
фахівця і як особистості у відповідності до професій
них і соціокультурних запитів на кожному етапі цивілі-
заційного прогресу людства. Отже, літературознавча 
компетентність учителя української мови і літератури є 
цілісним багаторівневим комплексом властивостей 
особистості, що на індивідуально-особистісному й 
професійно-діяльнісному рівнях забезпечують самоор
ганізацію індивіда шляхом оптимального і творчого 
використання професійних знань, умінь, індивідуаль
них здібностей для вирішення проблем шкільної літе
ратурної освіти, сприяють самореалізації, подальшому 
саморозвитку й самовдосконаленню на основі вико
нання літературознавчої діяльності. 
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Bazyl L. The Gist of the Teacher-philologist's Literary Competence in the Context of Paradigmatic Changes in the Education 
System 
Abstract. This article focuses on the underinvestigated problem of the development of the future teacher-philologists' literal compe-
tence.On the basis of the use of methods of the theoretical and contextual analysis, synthesis, generalization and abstraction the state 
of knowledge of the scientific problem is established, the researches' ideological positions in regard to determining the nature of the 
literary competence are singled out. For the first time the author's definition is suggested and scientifically proved on the basis of the 
synthesis of research observations about the gist of this personal and professional education within system-related, synergetic. exis
tential, personality-oriented, activity-oriented, competence-based, activity and competence-based, axiological and acmeological ap
proaches. 

Keywords: competence, literary competence, teacher-philologist, teacher-philologist's literary competence, paradigmatic changes 
in education 

Базыль Л.А. Сущность литературоведческой компетентности у ч и т е л я - ф и л о л о г а в контексте парадні мальных изме
нений в системе образования 
Аннотация. Статья посвящена малоисследованой проблеме развития литературоведческой компетентности будущих учи
телей-филологов. На основе использования методов теоретического и контекстуального анализа, синтеза, обобщения , аб 
страгирования установлено состояние изученности научной проблемы, выделены мировоззренческие позиции исследовате
лей относительно определения природы литературоведческой компетентности. Впервые на основе синтеза исследователь
ских соображений о сущности данного личностно-профессионального образования в измерении системного , синергетиче-
ского, экзистенциального, личностно ориентированного , деятельностного . компетентостного . деятельностно-компетент-
ностного. аксиологического, акмеологического подходов предложено и научно обосновано авторскую д е ф и н и ц и ю . 

Ключевые сюва: компетентность, литературоведческая компетентность, учитель-филолог, литературоведческая 
компетентность учителя-фтолога, парадигмальные изменения в образовании 

13 

http://www.seanewdim.con

