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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ 

ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбувається 

динамічне реформування освіти в контексті її гуманізації і демократизації. 

Вищі навчальні заклади зорієнтовані на випуск конкурентноздатних 

професіоналів, що пред’являє принципово нові вимоги до особистості 

педагога. Викладачу іноземної мови за змістом своєї професійної діяльності 

потрібна ціла сукупність універсальних якостей. Він повинен мати здібності 

організатора, оратора, аналітика, психолога, володіти строгою логікою 

педагогічного процесу і виховання, бути висококомпетентним фахівцем у 

своїй галузі і ерудитом в інших галузях знань [1, с. 77]. 

Психолого-педагогічна компетенція виступає важливим складником 

лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов. 

Дослідниця С. Івашньова вважає, що така компетенція має відображати 

структуру методичної готовності до здійснення освітньої діяльності [4, с. 14]. 

Ю. Присяжнюк поділяє такий погляд і додає, що ця компетенція має 

можливість проявлятися в «педагогічній діяльності, а також у процесі 

взаємодії викладача з іншими суб’єктами освітнього процесу….. її сутність 

полягає у здатності вирішувати проблеми методичного забезпечення 

викладання та учіння в єдності змістового і процесуального компонентів як 

основи розвитку світоглядної позиції особистості» [5, с. 16]. 

Такої ж думки дотримується й А. Волощук, яка у своїх концептуальних 

положеннях вважає, що це поняття є інтеграцією «системи знань, умінь, 

навичок і особистісних характеристик, що забезпечують виконання 

професійних функцій, здатність ефективно будувати освітній процес на 

гуманістичних засадах, який ґрунтується на системі спеціально-наукових, 

психолого-педагогічних, методичних знань, професійно-методичних умінь і 

навичок, індивідуально-психологічних характеристик і досвіді їх використання 

в процесі професійної діяльності» [2, с. 16]. 

О. Гура у своєму дисертаційному дослідженні пропонує розглядати 

психолого-педагогічну компетенцію як «системну якість особистості, що 

визначає відповідність фахівця вимогам до професійної педагогічної 

діяльності у вищому навчальному закладі й може бути представлена у вигляді 

сукупності певних підсистем; її цілісність, саме існування забезпечуються 

взаємозв’язком і постійним обміном із зовнішнім середовищем – умовами 

професійної діяльності; вона має дисипативний характер і є результатом 

взаємодії двох складних дисипативних структур: професійної й особистісної, 
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характеризується циклічністю – виявляється з певною періодичністю та 

різною комбінацією елементів; виявляється у професійній діяльності й 

базується на діяльнісних компонентах; виконує інтегрувальну функцію 

психіки» [3, с. 27]. На думку дослідника, цей психолого-педагогічний 

складник має бути орієнтовано на «результат цілеспрямованої, спеціально 

організованої професійної підготовки», таким чином можливо «забезпечувати 

ефективне вирішення основних завдань професійної педагогічної діяльності 

(наукової, методичної, навчальної та організаційно-виховної роботи) й 

професіогенезу педагога (успішної професійної адаптації, формування 

оптимального індивідуального стилю професійної педагогічної діяльності, 

досягнення професійної зрілості всупереч розвитку професійних деформацій 

та деструкцій)» [Там само, с. 29]. 

Наявність у майбутнього викладача іноземної мови психолого-педагогічної 

компетенції уможливлює здійснення ним педагогічної діяльності у закладі 

вищої освіти, тобто викладати іноземні мови, самовдосконалюватися та 

постійно розвиватися. 

Таким чином, психолого-педагогічна компетенція викладача іноземної 

мови виступає важливим чинником формування лінгвометодичної компе-

тентності майбутніх професіоналів, здатних не лише успішно здійснювати 

викладання іноземної мови, але й планувати, управляти, контролювати, 

використовувати ефективні форми, методи, технології й засоби, зорієнтовані 

на навчання іноземних мов. Знання з педагогіки, психології та методики 

викладання іноземної мови сприяють не лише умінню працювати відповідно 

до вимог програми та індивідуальних особливостей студентів; стратегічно, 

тактично й оперативно виконувати функцій викладача іноземної мови, а й 

умінням враховувати психолого-педагогічні особливості тих, кого планують 

навчати, працювати з дорослою аудиторією відповідно до профілю навчальної 

програми, проводити кваліфіковану виховну роботу, використовуючи 

іноземну мову. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ 

 

Сучасне суспільство складно уявити без телебачення. Як феномен 

відображення і розвитку соціального життя, культури воно покликане сприяти 

підвищенню, духовному і моральному зростанню людини. Вирішити це 

завдання телебачення може, в першу чергу, через професійні кадри, що 

володіють загальною культурою і культурою мовлення на найвищому рівні. 

Тому такі високі вимоги пред’являються до тележурналістів, який звертається 

до багатомільйонної аудиторії. Велику увага при підготовці майбутніх 

тележурналістів, потрібно приділяти питанням формування сучасного 

позитивного образу майбутнього тележурналіста. 

Робота тележурналістів вимагає колосальної і постійної роботи над собою, 

своєю майстерністю, постійним професійним розвитком, іміджем. Тому, на 

наш погляд, така висока потреба в науковому підході до критеріїв ефективної 

діяльності підготовки майбутнього тележурналіста, сприятиме підвищенню 

якості роботи і вимог при прийомі на роботу. 

У цій роботі зроблена спроба описати формування позитивного іміджу 

тележурналістів, та показати, яку важливу роль відіграє навчальна підготовка 

студентів у вищих навчальних закладах, дати не лише визначення, а намітити 

шляхи дослідження і розвитку цих найважливіших творчих і професійних 

складових майбутнього тележурналіста, але і показати, які можливості 

відкриваються перед фахівцями, ефективність професійної діяльності яких 

залежить від рівня підготовки у вищих навчальних закладах. 

Професійна ефективність тележурналістів багато в чому обумовлена 

рівнем їх компетентності. Під поняттям «Професійна компетентність» 

прийнято мати на увазі знання, уміння, навички, які фахівець застосовує на 

практиці. Бути успішним в цьому виді творчої діяльності можна тільки у тому 

випадку, якщо тележурналіст володіє на високому рівні технологіями 

спілкування, культурою мовлення, манерою поведінки та смаком власного 

стилю. У телевізійному спілкуванні масштаб особи тележурналіста також 

відіграє важливу роль І при цьому є програми, ідеологічно можливо правильні 


