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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження.  Оновлення сучасної  освіти в Україні  на тлі

економічних,  соціальних,  комунікаційно-інформаційних,  технологічних  і
культурних змін, розвиток категоріального апарату української лінгводидактики
від  тексту до  дискурсу,  від  знань,  умінь і  навичок до  компетентностей,  від
мовної  особистості  до  дискурсної, від  методів до  технологій потребують
переосмислення  концептуальних  засад  фахової  дискурсної  підготовки
майбутніх  учителів-словесників  у  вищій  школі.  Це  своєю  чергою  зумовлює
необхідність  теоретичного  обґрунтування,  розроблення  й  упровадження
ефективних  лінгводидактичних  форм,  методів,  прийомів,  засобів,  технологій
навчання,  відповідних  сучасній  науковій  парадигмі  та  практичній  потребі
суспільства  в  духовно  й  морально  розвинених,  високоінтелектуальних,
мобільних,  технологічно  грамотних  і  загалом  дискурсно  компетентних
фахівцях,  здатних  якісно  організовувати  педагогічний  дискурс,  зокрема  в
процесі навчання української мови. 

В умовах посиленого розвитку й інтеграції антропоорієнтованих наукових
знань, дослідження мови з позицій дискурсу, технологізації та інформатизації
гуманітарної  освіти  й  водночас  недостатньої  суспільної  уваги  до
об’єднувальної,  ідентифікувальної  ролі  мови,  випадків  порушення  її  норм  у
офіційних  і  неофіційних  сферах  спілкування  саме  вчитель-словесник
покликаний  навчати,  розвивати  й  виховувати  громадянина  України  засобами
української  мови,  формувати  мовну,  мовленнєву,  риторичну,  комунікативну,
дискурсну особистість, яка володіє знаннями, уміннями й навичками досягати
власних комунікативних інтенцій у різних дискурсах, застосовуючи вербальні й
невербальні засоби спілкування. На це орієнтують державні документи в галузі
вищої й середньої освіти, навчально-виховні концепції, стандарти, програми з
мовних  дисциплін,  Загальноєвропейські  Рекомендації  з  мовної  освіти.
Теоретично й  методично обґрунтований компетентнісний підхід  до навчання
української мови передбачає наявність у майбутніх учителів-словесників низки
компетентностей,  зокрема дискурсної  компетентності  –  важливої  передумови
виконання  професійних  обов’язків.  Як  доводять  спостереження,  наявність
фахових  знань  у  майбутніх  учителів-словесників  не  завжди  свідчить  про
належну  дискурсну  підготовку  й  сформованість  у  них  відповідних
компетентностей. 

Тому актуальним для лінгводидактики вищої школи є теоретико-практичне
обґрунтування  й  пошук  шляхів  удосконалення  дискурсної  компетентності
майбутніх  учителів-словесників  у  процесі  опанування  ними  технологій
сучасного педагогічного дискурсу. 

Лінгводидактичним  пошукам  теоретичного  обґрунтування  проблем
педагогічного  дискурсу,  визначенню  й  розробленню  ефективних  способів
формування  дискурсної  компетентності  вчителя-словесника  в  процесі
опанування технологій педагогічного дискурсу слугували аналіз і узагальнення
наукового досвіду широкого кола вчених за такими основними напрямами: 
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- визначення  й  характеристика  основних  понять  дискурсу  в  галузі
дискурсології, лінгвістики тексту та інших лінгвістичних і мовленнєвознавчих
напрямів (Е. Бенвеніст, Т. ван Дейк, О. Йокояма, П. Серіо, М. Фуко, З. Харрис;
Н. Арутюнова,  Ф. Бацевич,  В. Борботько,  А. Габідулліна,  І. Гальперін,
В. Дем’янков,  Т. Єжова,  С. Єрмоленко,  А. Загнітко,  А. Зеленько,  І. Кочан,
О. Кубрякова,  М. Макаров,  Г. Почепцов,  О. Селіванова,  К. Серажим,
Л. Синельникова, Ю. Степанов, Р. Якобсон та ін.); з’ясування риторичних засад
сучасного педагогічного дискурсу як основи формування ефективного мовлення
(В. Аннушкін,  О. Волков,  Н. Голуб,  Н. Іпполітова,  З. Куньч,  М. Львов,
Л. Мацько, А. Михальська, Г. Сагач, О. Сковородников, Й. Стернін та ін.); 

- розв’язання  психолого-педагогічних  проблем  розвитку  особистості
(Б. Ананьєв,  В. Андрущенко,  І. Бех,  Д. Богоявленський,  О. Бодальов,
М. Вашуленко,  О. Власова,  Д. Ельконін,  І. Зязюн,  Г. Костюк,  В. Кремень,
О. Лурія,  А. Маслоу,  Н. Менчинська,  С. Подмазін  та  ін.);  обґрунтування
загальних  і  часткових  підходів,  принципів,  методів  і  прийомів  організації
навчально-виховного  процесу  (О. Біляєв,  М. Вашуленко,  Л. Вознюк,
О. Горошкіна,  О. Заболотська,  С. Караман,  О. Кучерук,  О. Любашенко,
Г. Онкович,  Н. Остапенко,  Л. Паламар,  М. Пентилюк,  К. Плиско,  О. Семеног,
Т. Симоненко, І. Хом’як та ін.); 

- педагогічне  й  методичне  обґрунтування  технологічного  підходу  до
навчання  (В. Беспалько,  І. Дичківська,  О. Падалка,  О. Пєхота,  Л. Пироженко,
О. Пометун, Г. Селевко,  А. Ситченко та  ін.);   характеристика  й  упровадження
компетентнісного  підходу  до  навчання  (А. Богуш,  М. Вашуленко,  Н. Голуб,
Т. Донченко,  Л. Мамчур,  Л. Мацько,  Г. Михайловська,  О. Овчарук,
Н. Остапенко,  Л. Паращенко,  М. Пентилюк,  В. Плахотник,  Дж. Равен,
О. Савченко, А. Хуторськой та ін.); визначення окремих складників професійної
педагогічної компетентності майбутніх учителів-словесників і аналіз шляхів її
формування  здійснили  в  дисертаціях  такі  вчені,  як  О. Бігич,  Л. Гелівера,
Н. Голуб, Н. Остапенко, Т. Симоненко, Н. Шумарова та ін; 

- дослідження  мовленнєвого  розвитку  особистості:  психолінгвістичне
трактування  мовлення  як  діяльності  (О. Божович,  Л. Виготський,  М. Жинкін,
І. Зимня, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Синиця та ін.); розвиток мовлення учасників
педагогічного  дискурсу  (Л. Антонова,  В. Бадер,  З. Бакум,  Н. Гавриш,
Є. Голобородько,  К. Климова,  Т. Котик,  Е. Палихата,  К. Плиско,  Л. Руденко,
І. Хом’як та ін.); аналіз мовної особистості (І. Бех, К. Глуховцева, Ю. Караулов,
Л. Мамчур,  Л. Мацько,  Н. Остапенко,  Л. Паламар,  Л. Струганець,
Н. Формановська  та  ін.);  розроблення  шляхів  формування  мовних  і
мовленнєвих  знань,  умінь  і  навичок  у  суб’єктів  педагогічного  дискурсу
(Т. Донченко,  В. Дороз,  І. Дроздова,  О. Караман,  Г. Михайловська,
В. Олексенко, М. Пентилюк, В. Статівка та ін.); 

- наукове  обґрунтування  ключових  питань  професійної  комунікації  та
педагогічного спілкування (Л. Антонова, Н. Волкова, О. Гойхман, В. Кан-Калик,
В. Карасик, В. Кашкін, О. Пєхота, Л. Хаймович та ін.); 


