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АНОТАЦІЯ 

Морозова М. В. Формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

– Кваліфікаційні наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за 

спеціалізаціями). – Державний заклад «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», Полтава, 2022. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, об’єкт, 

предмет, завдання; представлено гіпотезу, методи дослідження; розкрито 

теоретичні засади, висвітлено наукову новизну й практичне значення 

дисертації; подано відомості про апробацію та впровадження отриманих 

результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 

теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено ефективність 

педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії (забезпечення 

позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної 

діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну взаємодію; змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

фахової підготовки; реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і 

здобувачів шляхом поєднання різних інтерактивних форм і методів 

освітнього процесу для підвищення ефективності формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови).  
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У дисертації на підставі аналізу наукової літератури розкрито ступінь 

розробленості проблеми формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови, здійснено термінологічний аналіз 

основних понять дослідження. 

Аналіз науково-педагогічної і методичної літератури зумовив зробити 

висновки щодо визначення поняття ключового поняття дисертаційної 

роботи. Ми розуміємо інтерактивну компетентність майбутніх учителів 

іноземних мов як професійно важливу якість особистості майбутнього 

вчителя іноземної мови, яка виявляється в готовності і здатності 

ефективно організувати інтеракцію на основі отриманих знань, умінь і 

навичок з іноземної мови. 

Установлено, що численні дослідження зазначеної проблеми не 

вирішують проблему формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови, оскільки вона розроблена недостатньо повно і не 

знайшла достатнього висвітлення в сучасних наукових розвідках. 

Дослідження проблеми в контексті методологічних підходів (системний, 

компетентнісний, діяльнісний та суб’єктно-діяльнісний) дозволило 

встановити, що до структури інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови входять такі компоненти, як: стимулювально-

потребнісний (пов’язаний з усвідомленням майбутніми вчителями іноземних 

мов важливості стимулювальних та мотиваційних аспектів суб’єкт-суб’єктної 

діяльності, стимулюванням бажання до саморозвитку в організації 

інтерактивної діяльності); інформаційно-когнітивний (становить систему 

теоретичних знань щодо викладання іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії); процесуально-діяльнісний (представлений комплексом 

умінь і навичок майбутніх учителів іноземних мов, якими повинен володіти в 

процесі викладання іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а 

також використовуючи технології інтерактивного навчання у професійно-

педагогічній діяльності); оцінно-рефлексивний (характеризується здатністю 

майбутніх учителів іноземних мов до аналізу результатів професійної 
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діяльності, пов’язаної з організацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії з 

використанням інтерактивних технологій у майбутній професійній 

діяльності).  

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія між учасниками освітнього процесу – це 

певна форма інтерактивного співробітництва викладача й здобувача вищої 

освіти, яка призводить до саморозвитку майбутніх учителів іноземної мови 

та нарощування ними особистісної суб’єктності до професійно-педагогічної 

діяльності. 

Визначено, що використання компетентнісного підходу передбачає 

формування в майбутніх учителів іноземної мови компетентнісний рівень 

готовності здобувачів вищої освіти до високопродуктивної праці, де одним зі 

складників є прояв високого рівня інтерактивної компетентності.  

З’ясовано, що використання системного підходу в контексті організації 

освітнього процесу з формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії включає: 

аналіз вихідних умов (мети навчання, змісту програми курсу тощо); розробку 

системи змістово-методичного забезпечення та інтерактивних технологій на 

основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії та їх використання з наступною 

перевіркою і внесенням необхідних коректив; заключну перевірку й оцінку 

системи. 

Діяльнісний підхід сприяв поступовому перетворенню майбутніх 

учителів іноземних мов із «об’єктів» освітнього процесу на активних 

«суб’єктів» педагогічної діяльності, при цьому майбутні вчителі іноземних 

мов повинні володіти певними особистісними якостями, такими як прагнення 

творчо реалізувати власний суб’єктний потенціал в освітньому процесі; 

використовувати інтерактивні технології в майбутній педагогічній 

діяльності.  

Установлено, що використання суб’єктно-діяльнісного підходу 

дозволило організувати ефективну суб’єкт-суб’єктну взаємодію між 

викладачем університету і майбутніми вчителями іноземної мови, при цьому 
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освітній процес набув спрямованості на формування професійно значущих 

особистісних якостей майбутніх учителів іноземних мов. 

Провідними методологічними підходами у формуванні інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови визначено: 

компетентнісний, системний, діяльнісний та суб’єктно-діяльнісний. З 

урахуванням теоретичних засад дослідження визначено критерії 

сформованості в майбутніх учителів іноземної мови інтерактивної 

компетентності: мотиваційно-суб’єктний, змістово-когнітивний, 

інтерактивно-технологічний, суб’єктно-рефлексивний, з відповідними 

показниками та рівнями сформованості – низьким, середнім та високим.  

На основі комплексу діагностичних методів констатувального етапу 

експериментального дослідження зроблено висновок про недостатній рівень 

сформованості інтерактивної компетентності в майбутніх учителів іноземної 

мови, відсутність мотивації до інтерактивної діяльності внаслідок переваги в 

освітньому процесі форм та методів навчання, зорієнтованих на набуття 

знань теоретичного характеру та відсутність умінь організувати 

систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію, спрямовану на 

формування інтерактивної компетентності.  

З урахуванням теоретико-методичних засад дослідження, результатів 

констатувального етапу експерименту визначено та обґрунтовано педагогічні 

умови формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії: забезпечення 

позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної 

діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну взаємодію; змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

фахової підготовки; реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і 

здобувачів шляхом поєднання різних інтерактивних форм і методів 

освітнього процесу для підвищення ефективності формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  
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Реалізація визначених педагогічних умов здійснювалась у процесі 

організації освітнього процесу, що передбачало, з одного боку, оновлення 

наявних в освітніх програмах освітніх компонентів зі спеціальності 

014 Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови і літератури) та 

розробку освітнього компонента за вільним вибором здобувачів вищої освіти 

«Іноземна мова в інтерактивному вимірі»; з іншого – розробку мотиваційно-

інтерактивної методики з упровадження комплексу навчальних 

інтерактивних вправ в освітній процес закладів вищої освіти. Для успішного 

засвоєння матеріалу респонденти використовували різні засоби суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, а саме: бінарної роботи, різних інтерактивних методів 

(«Мозковий штурм», «Ділова гра» тощо). 

У результаті формувального етапу експерименту встановлено очевидну 

перевагу в динаміці змін рівня сформованості інтерактивної  компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови в ЕГ порівняно з КГ. За допомогою 

статистичного аналізу доведено достовірність отриманих даних, що 

підтверджує висунуту гіпотезу дослідження щодо ефективності 

запропонованих педагогічних умов формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії .  

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови.  

Ключові слова: компетентність, інтерактивна компетентність, 

інтерактивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов, суб’єкт-

суб’єктна взаємодія, інтерактивні технології.  
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ABSTRACT 

Morozova M. V. Formation of interactive competence of future foreign 

language teachers by means of subject-subject interaction. – Qualification 

scientific work printed as the manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Specialty 015 

“Professional education (for specialisms)”. – State Institution «Luhansk Taras 

Shevchenko National University». – Poltava, 2022. 

The thesis is a theoretical and experimental study of the problem of forming 

interactive competence of future foreign language teachers by means of subject-

subject interaction. 

In the Introduction the relevance and expediency of the chosen topic are 

substantiated, the object, subject, purpose, tasks, research methods are formulated, 

scientific novelty, practical value of work are revealed, information on approbation 

and implementation of the received results is given. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time, the 

effectiveness of pedagogical conditions for the formation of interactive 

competence of future foreign language teachers by means of subject-subject 

interaction (ensuring positive motivation in future foreign language teachers for 

interactive activities, which stimulates subject-subject interaction; content-

methodical support of the process of forming the interactive competence of future 

teachers of foreign languages by means of subject-subject interaction in the process 

of professional training; implementation of subject-subject interaction of the 

teacher and learners by combining various interactive forms and methods of the 

educational process to increase the effectiveness of the formation of interactive 

competence of future foreign language teachers) is theoretically substantiated and 

experimentally confirmed. 

In the dissertation, on the basis of the analysis of scientific literature, the 

degree of development of the problem of the formation of interactive competence 

of future foreign language teachers is revealed, a terminological analysis of the 

main concepts of the research is carried out. 
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The analysis of scientific-pedagogical and methodical literature made 

subject to come to the conclusion regarding the definition of the key concept of the 

research. We understand the interactive competence of future foreign language 

teachers as a professionally essential personality quality of the future foreign 

language teacher, which is manifested in the readiness and ability to effectively 

organize interaction based on the acquired knowledge, skills and abilities in a 

foreign language. 

It is proven that numerous studies of the mentioned problem do not solve the 

issue of the formation of interactive competence of future foreign language 

teachers, since it is not fully developed and has not found sufficient coverage in 

modern scientific research. The study of the problem in the context of 

methodological approaches (system, competence, activity and subject-activity) 

made it possible to establish that the structure of interactive competence of future 

foreign language teachers includes such components as stimulating-necessary 

(related to awareness of future foreign language teachers the importance of 

stimulating and motivational aspects of subject-subject activity, stimulating the 

desire for self-development in the organization of interactive activities); 

informational-cognitive (constitutes a system of theoretical knowledge concerning 

teaching a foreign language by means of subject-subject interaction); procedural-

activity (represented by a complex of abilities and skills of future foreign language 

teachers, which should be proficient with in the process of teaching a foreign 

language by means of subject-subject interaction, as well as using interactive 

learning technologies in professional and pedagogical activities); evaluative-

reflective (characterized by the ability of future foreign language teachers to 

analyze the results of professional activity related to the organization of subject-

subject interaction with the use of interactive technologies in future professional 

activity). 

Subject-subject interaction between the participants of the educational 

process is a certain form of interactive cooperation between a teacher and a student 

of higher education, which leads to the self-development of future foreign 
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language teachers and their personal subjectivity to professional and pedagogical 

activities. 

It was determined that the use of the competence approach involves the 

formation of future foreign language teachers' competence level of readiness of 

higher education students for highly productive work, where one of the 

components is the manifestation of the high level of interactive competence. 

It was found that the use of a systemic approach in the context of organizing 

the educational process for the formation of interactive competence of future 

foreign language teachers by means of subject-subject interaction includes analysis 

of initial conditions (learning goals, content of the course program, etc.); 

development of a system of content, methodical support and interactive 

technologies based on subject-subject interaction and their use with subsequent 

verification and introduction of the necessary corrections; final check and 

evaluation of the system. 

The active approach contributed to the gradual transformation of future 

foreign language teachers from “objects” of the educational process into active 

“subjects” of pedagogical activity, while future foreign language teachers must 

possess certain personal qualities, such as the desire to creatively implement their 

own subject potential in educational process; to use interactive technologies in 

future pedagogical activities. 

It is proven that the use of the subject-activity approach made it possible to 

organize effective subject-subject interaction between the university teacher and 

future foreign language teachers, while the educational process became focused on 

the formation of professionally significant personal qualities of future foreign 

language teachers. 

Main methodological approaches in the formation of interactive competence 

of future foreign language teachers are defined as competence, system, activity and 

subject-activity. Taking into account the theoretical foundations of the study, the 

criteria for the formation of interactive competence in future foreign language 

teachers were determined as motivational-subjective, content-cognitive, 



13 
 

interactive-technological, subject-reflexive, with the corresponding indicators and 

levels of formation – low, medium and high. 

On the basis of the set of diagnostic methods of the specified stage of the 

experimental research, we came to the conclusion that the insufficient level of 

formation of interactive competence in future foreign language teachers, the lack 

of motivation for interactive activities due to the superiority in the educational 

process of learning forms and methods oriented to the acquisition of knowledge of 

a theoretical nature, and the lack of skills to organize systematic and purposeful 

subject-subject interaction aimed at the formation of interactive competence was 

found. 

Taking into account the theoretical and methodological principles of the 

thesis, the results of the ascertaining stage of the experiment is theoretically 

substantiated and experimentally confirmed, the pedagogical conditions for the 

formation of interactive competence of future foreign language teachers by means 

of subject-subject interaction are determined and substantiated: ensuring positive 

motivation in future foreign language teachers for interactive activities that 

stimulates subject-subject interaction; content-methodical support of the process of 

forming the interactive competence of future foreign language teachers by means 

of subject-subject interaction in the process of professional training; 

implementation of subject-subject interaction of the teacher and learners by 

combining various interactive forms and methods of the educational process to 

increase the effectiveness of the formation of interactive competence of future 

foreign language teachers. 

The implementation of the specified pedagogical conditions was carried out 

in the process of organizing the educational process. On the one hand, it is 

involved the updating of the educational components in the specialty 014 

Secondary education available in the educational programs. Language and 

literature (with the indication of language and literature) and the development of an 

educational component of the free choice of higher education applicants “Foreign 

language in an interactive dimension”; on the other hand, the development of a 
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motivational and interactive methodology for the implementation of a complex of 

educational interactive exercises in the educational process of higher education 

institutions. The respondents used various means of subject-subject interaction 

such as binary work, various interactive methods (“Brainstorming”, “Business 

game”, etc.) in order to successfully learn the particular material. 

As a result of the formative stage of the experiment, an obvious advantage is 

determined in the dynamics of changes in the level of formation of the interactive 

competence of future foreign language teachers in EG compared to KG. By means 

of statistical analysis, the reliability of the obtained data was proven, which 

confirms the proposed research hypothesis regarding the effectiveness of the 

proposed pedagogical conditions for the formation of interactive competence of 

future foreign language teachers in a way of subject-subject interaction. 

The practical significance of the research results consists in their sufficient 

readiness for implementation in the process of professional training of future 

foreign language teachers. 

Key words: competence, interactive competence, interactive competence of 

future foreign language teachers, subject-subject interaction, interactive 

technologies. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Процеси оновлення системи вищої освіти 

спрямовані на забезпечення потреб суспільства й держави в компетентних 

учителях іноземної мови, що передбачає відповідні зміни в професійній 

підготовці. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови не 

повною мірою відповідає запитам сьогодення, в освітньому процесі закладів 

вищої освіти переважно спостерігається когнітивна спрямованість освітнього 

процесу й недостатньо акцентується увага на формуванні інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, які б прагнули до 

опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями та 

навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці, до набуття суб’єктної позиції, мобільності, адаптивності в різних 

проявах інтеракції в освітньому процесі.  

Соціальну значущість окресленої проблеми визначено в чинній 

нормативно-правовій базі України: Законах України «Про освіту» (2017 р.), 

«Про вищу освіту» (2014 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), 

Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» та ін.  

Особливої актуальності набуває проблема формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, що пов’язано із 

затвердженням вимог до професійних компетентностей учителя відповідно 

до Стандарту (Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста») (затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України 23.12.2020, № 2736). 

Пошуки наукових підходів щодо розуміння сутності інтерактивної 

компетентності та інтерактивних технологій викладання й навчання 
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іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії стали справжнім 

викликом для української системи вищої освіти. Фундаментальною 

теоретико-методологічною основою дослідження питання формування 

інтерактивної компетентності слугують наукові студії вітчизняних та 

зарубіжних учених, спрямовані на розкриття таких аспектів окресленого 

питання:  

– проблему професійної підготовки майбутніх учителів вивчали 

О. Абдулліна, І. Булах, Н. Волкова, І. Гавриш, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

Н. Кузьміна, Н. Ничкало, Т. Рогова, О. Семеног, В. Семиченко, О. Тютюнник 

та ін.; розробці вимог до професійної підготовки майбутніх учителів 

приділено увагу І. Зимньою, В. Кременем, А. Конишевою, Ю. Пассовим, 

М. Татариновою, K. Call,M. Kelly, M. Wipperfurth та ін.;  

– виявленню специфіки, шляхів забезпечення ефективності процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов присвячено студії 

В. Безлюдної, Н. Бориско, І. Гайдай, Т. Гарбузи, Г. Кловак, О. Місечко, 

С. Ніколаєвої, І. Соколової та ін.;  

– сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов репрезентовано в працях Н. Бібік, О. Заблоцької, В. Лугового, 

В. Хом’юк, О. Шевчук, J. Harris, S. Oinam та ін.; 

– особливості формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів досліджено в роботах таких науковців і педагогів, як Л. Вольнова, 

І. Микитюк, М. Радишевська, В. Сікора, О. Сидорук та ін. 

– питання впровадження в освітній процес інтерактивних технологій 

було об’єктом досліджень таких науковців, як Т. Бичківська, Л. Варга, 

Н. Волкова, Н. Годованець, І. Гевко, О. Карпова, О. Комар, О. Пометун, 

С. Сисоєва та ін.  

– засоби суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітньому процесі взагалі та у 

вищій школі зокрема були репрезентовані в наукових працях О. Абдулліної, 

В. Андрущенка, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, М. Євтуха, І. Зимньої, 

О. Кучерявого, О. Ліннік та ін. 
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Водночас, незважаючи на наявні дослідження, здійснені в галузі 

розв’язання проблеми формування інтерактивної компетентності в майбутніх 

учителів засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вони недостатньо розроблені 

та потребують детального вивчення.   

Науковий аналіз теоретичних і практичних напрацювань із 

досліджуваної проблеми дозволив виявити низку суперечностей між:  

– орієнтацією професійної підготовки майбутніх учителів іноземної 

мови на використання інтерактивної діяльності та відсутністю 

цілеспрямованої роботи із зазначеної проблеми; 

– потребою вдосконалення підготовки майбутніх учителів іноземної 

мови в контексті формування інтерактивної компетентності та 

невизначеністю педагогічних умов її формування. 

Отже, актуальність проблеми та її недостатній рівень розробки, 

опрацювання теоретичних і практичних аспектів розв’язання цієї проблеми 

зумовили вибір теми дослідження: «Формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

романо-германської філології ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» в межах комплексної наукової теми: «Професійна 

підготовка фахівців з романо-германських мов у міжкультурному просторі: 

виклики сьогодення» (реєстраційний номер 0117U002738). Тему затверджено 

вченою радою ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (протокол № 11 від 31.05.2019 р.). 

Об’єкт дослідження – процес формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії.  
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Мета роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити педагогічні умови формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії набуде ефективності за таких 

педагогічних умов: 1) забезпечення позитивної мотивації в майбутніх 

учителів іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює суб’єкт-

суб’єктну взаємодію; 2) змістово-методичне забезпечення процесу 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі фахової підготовки; 

3) реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і здобувачів шляхом 

поєднання різних інтерактивних форм і методів освітнього процесу для 

підвищення ефективності формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови.  

Відповідно до предмета й мети сформульовано такі завдання 

дослідження: 

1. Проаналізувати ступінь дослідження проблеми формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в сучасній 

науковій літературі. 

2. Схарактеризувати сутність і структуру інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови.  

3. Здійснити діагностику стану сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови на основі визначених 

критеріїв та показників.  

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють 

ефективному формуванню інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  
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5. Експериментально перевірити ефективність упровадження в освітній 

процес педагогічних умов формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: наукові 

положення системного (В. Афанасьєв, М. Каган, С. Харченко, Е. Юдін), 

діяльнісного (Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Шадриков, 

М. Шмир), суб’єктно-діяльнісного (К. Абульханова-Славська, Г. Атанова, 

В. Бодрова, Г. Романова, В. Сластьонін, Г. Сорокових), компетентнісного 

(Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, А. Хуторськой) методологічних підходів; 

концептуальні положення філософії освіти (І. Зязюн, Б. Коротяєв, 

В. Кремень, В. Курило та ін.); теоретико-методичні засади формування 

особистості педагога (О. Антонова, Н. Волкова, О. Дубасенюк, О. Кучерявий, 

В. Сластьонін та ін.); теоретичні положення суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

учасників педагогічного процесу (О. Гончар, О. Кучерявий, О. Ліннік, 

Л. Мітіна, А. Маркова, С. Савченко та ін.); формування інтерактивної 

компетентності в процесі професійної підготовки (Л. Вольнова, І. Микитюк, 

М. Радишевська, В. Сікора та ін. ); сучасні інтерактивні технології освіти 

(О. Браткова, Н. Волкова, І. Гевко, І. Дичківська, А. Панфілова, С. Сисоєва та 

ін.), теоретико-методичні засади використання суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

професійній підготовці (О. Волкова, С. Витвицька, О. Гончар, М. Ісаков 

та ін.). 

Для розв’язання окреслених завдань і досягнень поставленої мети 

застосовано комплекс методів дослідження: теоретичних – аналіз і 

порівняння педагогічних, психологічних, філософських джерел з проблеми 

дослідження; узагальнення та синтез наукового знання щодо поняття 

«інтерактивна компетентність», структури та змісту компонентів 

інтерактивної компетентності; аналіз та узагальнення нормативної 

документації з метою з’ясування механізмів формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, вивчення інтерактивної 

технології формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 
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іноземної мови; емпіричних – спостереження, анкетування, опитування, 

тестування з метою визначення рівня сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; педагогічний 

експеримент з метою перевірки ефективності запропонованих педагогічних 

умов формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови; статистичних – кількісний та якісний аналіз 

експериментальних даних для опрацювання результатів експериментального 

дослідження; критерій згоди Пірсона ( ) для оцінки статистичної 

значущості отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

– уперше розроблено структурні компоненти інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови (стимулювально-

потребнісний; інформаційно-когнітивний; процесуально-діяльнісний; оцінно-

рефлексивний), критерії сформованості (мотиваційно-суб’єктний, змістово-

когнітивний, інтерактивно-технологічний, суб’єктно-рефлексивний), 

відповідні показники й рівні (високий, середній, низький); теоретично 

обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі 

професійної підготовки (створення мотиваційно-інтерактивної методики на 

основі комплексу навчальних інтерактивних вправ, сприятливої формуванню 

інтерактивної компетентності; відображення в змісті освітніх компонентів 

«Іноземна мова та переклад у сфері професійної комунікації», «Освітні 

технології (методика викладання англійської мови. Методика викладання 

зарубіжної літератури)» циклу професійної підготовки вчителів іноземної 

мови специфіки інтерактивної діяльності та впровадження освітнього 

компонента за вільним вибором студентів «Іноземна мова в інтерактивному 

вимірі»; реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії шляхом поєднання різних 

інтерактивних форм і методів освітнього процесу для підвищення 
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ефективності формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови); 

– уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме: 

поняття «компетенція», «компетентність», «інтерактивна компетентність 

майбутніх учителів іноземної мови», «інтеракція», «суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія», «професійна підготовка вчителя іноземної мови»;   

– удосконалено форми, методи й засоби процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови;  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про: сутність та 

структуру інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови; 

дидактичні можливості інтерактивних форм і методів у педагогічній освіті, 

сутнісні характеристики, суб’єкт-суб’єктну взаємодію як засобу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови в процесі 

професійної підготовки в закладах вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

розробці та впровадженні в практику закладів вищої освіти, що здійснюють 

підготовку майбутніх учителів іноземної мови, педагогічних умов 

формування інтерактивної компетентності, а саме: оновлено зміст освітніх 

компонентів «Освітні технології (Методика викладання англійської мови. 

Методика викладання зарубіжної літератури)»), курсових робіт, педагогічних 

практик; упроваджено в освітній процес освітній компонент за вільним 

вибором студентів «Іноземна мова в інтерактивному вимірі»; реалізовано 

мотиваційно-інтерактивну методику на основі комплексу навчальних 

інтерактивних вправ, спрямовані на набуття майбутніми вчителями іноземної 

мови інтерактивної компетентності тренінгові заняття, круглі столи, ділові 

ігри тощо); розроблено, адаптовано комплекс діагностичних методик для 

визначення рівня сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови.  

Результати й висновки дослідження можуть бути використані в 

процесі організації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної 
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мови щодо інтерактивної діяльності в закладах вищої освіти, зокрема під час 

розробки освітніх програм, освітніх компонентів, результатів навчання та 

навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів циклу 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови; у процесі 

самоосвіти здобувачів закладів вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (довідка 

№ 1/391 від 30.05.2022); ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (довідка № 68 – 22 – 18/1 від 14.01.2022); Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (довідка № 326-к1 

від 30.05.2022); Криворізького державного педагогічного університету 

(довідка № 09/1-217/3 від 02.06.2022 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки, 

практичні результати дисертації представлено в доповідях на науково-

практичних конференціях різного рівня: міжнародних – «ПОЛІТ. Сучасні 

проблеми науки» (Київ, 2017); «Ключові проблеми сучасної германської та 

романської філології» (Полтава – Старобільськ, 2019); «Modernization of the 

educational system: world trends and national peculiarities» (Каунас, Литва, 

2020); «Perspectives of world science and education» (Осака, Японія, 2020); 

«Modern science and practice» (Варна, Болгарія, 2020); «Роль інновацій як 

чинника розвитку освітнього простору» (Дніпро, 2021); всеукраїнських – 

«Майбутній науковець – 2017» (Сєвєродонецьк, 2017); «Романо-германські 

мови в сучасному міжкультурному просторі» (Полтава – Старобільськ, 2017); 

«Функціонально-стилістичний потенціал романо-германських мов у 

європейському просторі» (Полтава – Старобільськ, 2017); «Ключові 

проблеми сучасної германської та романської філології» (Старобільськ, 

2018); «Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі» 

(Полтава – Старобільськ, 2019).   

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 

висвітлено 17 публікаціях (з них 16 – одноосібно), зокрема, 6 з яких – статті в 
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наукових фахових виданнях України; 11 – у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій. Особистий внесок у роботі, опублікованій у 

співавторстві, полягає в теоретичному обґрунтуванні поняття «суб’єкт-

суб’єктна взаємодія» та визначення її впливу в процесі організації навчальної 

діяльності учнів. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (292 найменування, із них – 37 іноземною мовою), 7 додатків на 19 

сторінках. Робота містить 18 таблиць, 12 рисунків. Загальний обсяг роботи 

становить 221 сторінка.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

 

1.1. Сутність та характеристика поняття «інтерактивна 

компетентність» у сучасному педагогічному дискурсі 

 

У сучасних умовах модернізації системи освіти й виховання та 

євроінтеграційних процесів навчання в Україні особливої актуальності 

набуває питання підвищення й розвитку інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови. Серед ключових компетентностей, які 

повинні бути сформовані під час навчання в закладах вищої освіти, 

центральне місце займає інтерактивна компетентність, яка необхідна для 

успішної іншомовної професійної діяльності майбутніх учителів іноземних 

мов. 

Перш за все визначимо генезу понять «компетенція» та 

«компетентність», які є визначальними категоріями компетентнісного 

підходу в українській системі освіти. 

І. Зимня умовно виділяє три етапи становлення компетентнісного 

підходу в освіті: 

Перший етап (1960 – 1970 рр.) характеризується введенням у науковий 

апарат категорії «компетенція», створенням передумов розмежування понять 

компетенція й компетентність. З цього часу в руслі трансформаційної 

граматики та теорії навчання мов починається дослідження різних видів 

мовної компетенції, вводиться поняття «комунікативна компетентність» 

(Д. Хаймс). 

Другий етап (1970 – 1990 рр.) характеризується використанням 

категорії компетенція і компетентність у теорії та практиці навчання мови 

(особливо нерідної), а також професіоналізму в управлінні, керівництві, 
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менеджменті, у навчанні спілкування. У цей час розробляється зміст поняття 

«соціальні компетенції і компетентності». 

Третій етап дослідження компетентності як наукової категорії відносно 

освіти, що був розпочатий у 90-і роки минулого століття, характеризується 

появою праць А. Маркової (1993, 1996), у яких у загальному контексті 

психології праці професійна компетентність стає предметом спеціального 

всебічного розгляду. Третій етап розвитку СВЕ-підходу значущо 

характеризується тим, що в документах, матеріалах ЮНЕСКО окреслюється 

коло компетенцій, які вже мають розглядатися всіма як бажаний результат 

освіти [94, с. 14 – 16].  

Компетентнісний підхід в освіті прийшов в Україну із зарубіжних 

країн. Освіта, орієнтована на компетенції (переклад з англійської 

«competence-based education» або скорочено «CBE»), сформувалася 

наприкінці 60-х років у Сполучених Штатах Америки. У Массачусетському 

університеті американський лінгвіст Н. Хомський один із перших розпочав 

використовувати поняття «компетенція» щодо теорії мови. У своїх роботах у 

1960 – 1970 роках учений зазначає, що « … якщо нам судилося коли-небудь 

зрозуміти, як мова використовується і засвоюється, то ми повинні 

абстрагуватися для окремого і незалежного вивчення певної системи 

інтелектуальних здібностей, системи знань і переконань, яка розвивається в 

ранньому дитинстві і у взаємодії з багатьма іншими чинниками визначає ті 

види поведінки, які ми спостерігаємо; якщо ввести формальний термін, то 

можна сказати, що ми повинні ізолювати і вивчати систему мовної 

компетенції, яка лежить в основі поведінки, але яка не реалізується в 

поведінці будь-яким прямим або простим чином» [228, с. 15]. Учений 

наголошує, що «ми проводимо фундаментальну відмінність між 

компетенцією (знанням своєї мови мовцем – слухачем) і вживанням 

(реальним використанням мови в конкретних ситуаціях). Тільки в 

ідеалізованому випадку … вживання є безпосереднім відображенням 

компетенції. Насправді ж воно не може безпосередньо відображати 
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компетенцію» [227, с. 9 – 10]. Отже, Н. Хомський увів термін «компетенція» 

у понятійний апарат лінгвістики, дослідивши ключову відмінність між 

знанням (компетенцією) та їх практичним застосуванням у конкретних 

ситуаціях.  

У перекладі з англійської мови поняття «competence» перекладається як 

«компетенція», а «competency» – як «компетентність». Поняття «competence» 

(«компетенція») перекладається як «суперництво» (від «compete» – 

змагатися, конкурувати) та «належне постачання». Але обидва значення вже 

застарілі. У 1630-х роках поняття мало значення «самозабезпечення для 

життя в задоволення». Зазначимо, що поняття «компетенція» походить від 

французького слова «compétence» та латинського слова «competentia». У 1790 

році поняття набуло значення «досить широкий діапазон здібностей, 

здатність справлятися із завданнями, що виникають на шляху».  

Своєю чергою, поняття «competency» («компетентність») має значення 

«самозабезпечення власних потреб у житті». Це поняття походить від 

латинського слова «competentia», що перекладається як «зустріч разом, 

домовленість, симетрія» [263]. 

Згідно зі словником Merriam Webster спочатку з’явилось поняття 

«competency» («компетентність») приблизно у 1600 році, а вже потім у 1640 

році з’явилось поняття «competence» («компетенція»). У словнику поняття 

«компетентність» трактується як «володіння достатньою кількістю знань і 

навичок, а поняття «компетенція» як «здатність отримати належні знаннями, 

навички і вміння» [262].  

Зауважимо, що в англомовних словниках: Oxford Learner’s Dictionary, 

Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins Dicitionary поняття 

«competence» («компетенція») та «competency» («компетентність») є 

тотожними та вжиті як синоніми. Так, у словнику Oxford Learner’s Dictionary 

обидва поняття мають значення «навичка, яка необхідна на певній роботі чи 

для певного завдання», у словнику Cambridge Dictionary – «здатність робити 
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щось добре», у словнику Macmillan Dictionary – «майстерність, талант і 

вміння», у Collins Dictionary – «здатність працювати ефективно» [260]. 

Досить часто поняття «компетенція» та «компетентність» 

ототожнюють, оскільки обидва поняття мають латинське коріння, проте при 

дослідженні співвідношення між поняттями «компетенція» та 

«компетентність» є необхідність їх розмежування й розрізнення.  

До цього часу було наведено вже велику кількість визначень понять 

«компетенція» та «компетентність», але до сих пір не існує єдності в 

розумінні сутності обох понять.  

Важливою в плані здійснення системного аналізу понять 

«компетенція» та «компетентність» є робота М. Голованя, який стверджує, 

що «компетенція – деяка відчужена, наперед задана вимога до підготовки 

особи (властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед задана 

вимога щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері, а компетентність – 

це володіння компетенцією, що виявляється в ефективній діяльності і 

включає особисте ставлення до предмету і продукту діяльності» [61, с. 27 –

 28]. Це означає, що компетентність є інтегративною характеристикою 

особистості майбутнього вчителя, що синтезує своєрідні властивості, 

необхідні знання, уміння, навички та передовий досвід, який обумовлює 

прагнення, здатність і готовність до розв’язання проблем, що виникають у 

реальних життєвих ситуаціях. Крім того, компетентність має певну 

структуру, свої рівні, певні властивості та функції. Для того, щоб стати 

компетентним, треба опанувати компетенції, а потім реалізувати їх у ході 

конкретної діяльності.  

Для нашого дослідження важливим є визначення понять «компетенція» 

та «компетентність» у роботі А. Хуторського, який указує, що компетенція 

включає сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного кола 

предметів і процесів і необхідних для якісної продуктивної діяльності в цій 

сфері. Компетентність же характеризує досвідчене оволодіння людиною 
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відповідною компетенцією, що включає її особистісне ставлення до неї і 

предмета діяльності. Компетентність завжди особистісно забарвлена 

якостями конкретного учня. Таких якостей цілий спектр – від змістових і 

світоглядних (навіщо мені необхідна ця компетенція) до рефлексивно-

оцінних (наскільки успішно я застосовую цю компетенцію в житті) [230, 

с. 134]. 

Наші міркування збігаються з думкою О. Цільмак, яка чітко 

розмежовує поняття «компетенція», «компетентність», «компетентний». 

Науковиця визначає компетенцію як «коло повноважень якої-небудь 

організації, установи чи особи, що володіє певними знаннями й може 

ефективно використовувати їх на практиці», компетентність як «здатність 

особистості ефективно застосовувати набуті знання, уміння й навички у 

певній галузі професійної діяльності та повсякденній життєдіяльності», 

компетентний як «той, хто здатний високопрофесійно діяти на основі 

здобутих знань, умінь, навичок та професійного й життєвого досвіду» та 

компетентності як «певні конструкти, що визначають спрямованість 

компетентної особистості» [232, c. 128]. 

О. Сергєєв трактує компетенцію як коло питань, де людина добре 

обізнана, володіє знаннями й досвідом. У цій сфері людина володіє 

відповідними здібностями, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю 

сферу та діяти в ній. Освітні компетенції обумовлені особистісним підходом 

до освіти, виявляються, а також перевіряються тільки в процесі виконання 

певних дій. На думку вченого, компетентність – це вже сформована 

сукупність якостей особистості, тобто компетентний фахівець – це людина, 

що володіє необхідними знаннями, вміннями і досвідом, а компетентність – 

риса особистості, яка наділена цим необхідним набором компетенцій. Отже, 

компетенції постають як цілі освітнього процесу, а компетентність – як 

результат, сукупність особистісних якостей фахівця [202, с. 9]. 

Автор наголошує, що компетенції – узагальнені способи дій, що 

забезпечують продуктивне виконання професійної діяльності. Це здатності 
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людини реалізовувати на практиці свою компетентність. Компетенції в 

широкому сенсі належать до здатності, уміння, можливостей, навичок і 

розуміння. Компетентна людина – це людина, що володіє достатніми 

навичками, знаннями й можливостями у визначеній сфері діяльності. 

Компетенція становить відкриту систему процедурних, ціннісно-смислових і 

декларативних знань, яка включає взаємодіючі між собою особистісні та 

соціальні компоненти, які актуалізуються і збагачуються в діяльності по мірі 

виникнення реальних життєво важливих проблем, з якими стикається носій 

компетенції [202, с. 11].  

Науковець характеризує компетентність як ситуативну категорію, 

оскільки вона виражається в готовності до здійснення будь-якої діяльності в 

конкретних професійних (проблемних) ситуаціях. Компетентність 

характеризує здатність людини (фахівця) реалізовувати свій людський 

потенціал для професійної діяльності. Під компетентністю розуміється 

інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки 

випускника закладу вищої освіти для виконання діяльності в певних галузях 

(компетенціях) [Там само, с. 11]. 

Важливу думку висловила М. Кондурар, яка вважає, що 

компетентність – це процес дієспрямованої взаємодії знань, здібностей та 

суб’єктних властивостей особистості для досягнення цілей у межах заданої 

компетенції, яка визначається разом з компетенцією та оцінюється за 

критеріями досягнення цілей, які задаються компетенцією. На її думку, 

компетенція та компетентність визначаються у взаємозв’язку один з одним, а 

рівень компетентності (кваліфікації) залежить від її відповідності вимогам 

компетенції. Компетенція визначається постановником завдання, 

роботодавцем, керівником, а компетентність формується в процесі навчання 

та реалізується і розвивається в професійній діяльності [114, с. 190 – 191]. 

На думку С. Лейко, компетенція – це певна сфера, коло діяльності, 

наперед визначена система питань, щодо яких особистість повинна бути 

добре обізнана, тобто володіти певним набором знань, умінь, навичок та 
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власного до них ставлення, тоді як компетентність – це якість особистості, її 

певне надбання, що ґрунтується на знаннях, досвіді, моральних засадах і 

проявляється в критичний момент за рахунок уміння знаходити зв’язок між 

ситуацією та знаннями, у прийнятті адекватних рішень нагальної проблеми 

[124, с. 133].  

Ми поділяємо думку М. Айзенбарт, яка зауважує, що компетенція є 

сферою відносин між набутими знаннями та практичною діяльністю людини, 

а компетентність – комплексом сформованих компетенцій, що 

застосовуються в усіх сферах діяльності людини [5, с. 90 – 91]. Науковиця 

зазначає, що без знань немає компетенції, проте не кожне знання і не в будь-

якій ситуації проявляється як компетенція. Очевидним є те, що компетенції 

не тотожні знанням, умінням та навичкам, а принципово від них 

відрізняються. Передусім відмінність між знаннями і компетенціями полягає 

в тому, що останні існують у певному виді діяльності, а не лише у формі 

інформації про неї (можна знати, але бути неспроможним використати ці 

знання у певній діяльності). Від умінь вони відрізняються здатністю бути 

застосованими для розв’язання найрізноманітніших завдань (перенесення на 

різні об’єкти впливу). На відміну від навичок, компетенції усвідомлені й не 

автоматизовані, що дає людині змогу діяти не лише в ситуації, звичній для 

неї, а й у нестандартній. Тобто без відповідних знань, умінь і навичок 

неможливо сформувати компетенції, які, проте, не є самоціллю, а постають 

важливим засобом досягнення конкретної мети діяльності. Ю. Поскрипко та 

О. Данченко пропонують такі дефініції досліджуваних понять: 

● компетенції – це знання, навички, уміння, особистісні якості та 

установки людини або групи людей (команди, організації), а також визначені 

вимоги до певного виду та рівня діяльності. Ступінь розвитку компетенції –

це ступінь відповідності знань, навичок та вмінь, особистісних якостей та 

установок суб’єкта компетенції до визначених вимог об’єкта компетенції; 

● компетентність – це наявність специфічних компетенцій, 

неспецифічних особистісних компетенцій, установок, досвіду і досягнень з 
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певного напряму діяльності та вміння правильно і своєчасно їх 

використовувати в процесі цієї діяльності з метою досягнення цілей, 

вирішення задач та розуміння і прогнозування перспектив [184, с. 120 – 122].  

Вірогідно, що в наведених дефініціях відмінність компетентності від 

компетенцій полягає в тому, що компетентний працівник роботу може 

виконувати навіть за відсутності формальних вимог, відсутності відомого 

алгоритму її виконання та в умовах невизначеності. Тобто компетентність, на 

відміну від компетенцій, передбачає також можливість нестандартних рішень 

стандартних завдань та вирішення нестандартних завдань. 

У цьому ж розумінні П. Яловський та О. Безносюк визначають, що: 

● компетенція – результат освітньої підготовки, що забезпечує 

здатність особистості до успішного виконання певних завдань засобами 

здобутих у процесі навчання знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, 

досвіду; 

● компетентність – складна інтегрована характеристика 

особистості, яка передбачає ефективне використання відповідних 

компетенцій для успішної самореалізації в соціумі та, зокрема, у професійній 

діяльності [254, с. 173]. 

Р. Федорова та Г. Махмудова здійснили продуктивні розробки щодо 

змісту понять «компетенція» та «компетентність». На основі проведеного 

дослідження вони висловили слушну думку щодо того, що компетенція – це 

соціальна потреба, з її допомогою визначається підготовка учня, без якої 

неможлива продуктивність у процесі подальшої діяльності; комплексна 

концепція інтеграції, для неї характерно бажання реалізації навичок і знань 

людиною, яка буде застосована для вирішення різного роду проблем; спільна 

дія, саме цей чинник сприяє реалізації набутих навичок та їх подальшого 

втілення на практиці. В основі компетенції лежить здатність до діяльності – 

сукупність методів – дій, які полягають в умінні людини застосовувати свої 

знання на практиці [221, с. 77]. Науковці зазначають, що компетенції є 

динамічними, тому що вони не є інваріантною особливістю в структурі 
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людини, але можуть розвиватися, покращуватися або повністю зникати, коли 

немає стимулу для їх прояву. Компетенції не пов’язані виключно з роботою, 

але можуть використовуватися в різних професіях, як і здібності, визначають 

успіх у багатьох видах діяльності. Результатом підготовчого етапу є 

розширення можливостей учнів у майбутньому, особливо на етапі 

працевлаштування. Компетентність розглядається як для подальшого 

навчання і розвитку компетенцій, тобто компетенції проявляються і 

формуються в процесі діяльності, тому розмежувати їх неможливо, адже 

невпинний потік життя змушує розмежовувати діяльності й шукати 

закономірності. 

Вочевидь, компетенції є процесуальним поняттям, тобто вони і 

проявляються, і формуються в діяльності; вони виникли з потреби в адаптації 

людини до занадто швидко мінливих умов. Компетентність – це інтегрована 

концепція, яка описує не тільки елементи системи, а й зв’язок між ними. 

Компетентність виникає й розвивається у взаємодії людини із зовнішнім 

світом, описує потенціал, який проявляється ситуативно, тому вона може 

служити основою для оцінки тільки пізніх результатів освіти. Також 

компетентність описує інструменти розуміння і дії, які дозволяють 

суспільству сприймати нові культурні, соціальні, економічні та політичні 

реалії [221, с. 76 – 77]. Зрозуміло, що компетенція не зводиться до знань чи 

вмінь, вона є сферою відносин, що існують між знанням і дією в практиці.  

Отже, поняття «компетенція» та «компетентність» є багатогранними і 

багатоаспектними. Задля ставлення наочного змісту і візуалізації основних 

положень визначень, наведених вище, ми подаємо у вигляді 

узагальнювальної таблиці (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Ретроспективний погляд на трактування поняття «компетенція» і 

«компетентність» у педагогічній науці 

Прізвище 

науковця (-ів), 

рік видання 

дослідження 

Основні елементи поняття 

«компетенція» 

Основні елементи 

поняття 

«компетентність» 

А. Хуторськой  

 (2003 рік) 

включає сукупність 

взаємопов’язаних якостей 

особистості (знань, умінь, 

навичок, способів діяльності), 

що задаються по відношенню 

до певного кола предметів і 

процесів, і необхідних для 

якісної продуктивної 

діяльності в цій сфері 

характеризує 

досвідчене оволодіння 

людиною відповідною 

компетенцією, що 

включає його 

особистісне ставлення 

до неї і предмета 

діяльності 

М. Головань 

(2008 рік) 

деяка відчужена, наперед 

задана вимога до підготовки 

особи (властивості або якості, 

потенційні здатності особи), 

наперед задана вимога щодо 

знань та досвіду діяльності у 

певній сфері 

володіння 

компетенцією, що 

виявляється в 

ефективній діяльності і 

включає особисте 

ставлення до предмета і 

продукту діяльності 

О. Цільмак 

(2009 рік) 

коло повноважень якої-небудь 

організації, установи чи особи, 

що володіє певними знаннями 

й може ефективно 

використовувати їх на 

практиці 

здатність особистості 

ефективно 

застосовувати набуті 

знання, уміння й 

навички у певній галузі 

професійної діяльності 

та повсякденній 

життєдіяльності 

О. Сергєєв 

(2010 рік) 

відкрита система процедурних, 

ціннісно-смислових і 

декларативних знань, яка 

включає взаємодіючі між 

собою особистісні та соціальні 

компоненти, які 

актуалізуються і збагачуються 

в діяльності по мірі 

виникнення реальних життєво 

важливих проблем, з якими 

стикається носій компетенції 

ситуативна категорія, 

яка виражається в 

готовності до 

здійснення будь-якої 

діяльності в конкретних 

професійних 

(проблемних) ситуаціях 

та характеризує 

здатність людини 

(фахівця) реалізовувати 

свій людський 

потенціал для 
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професійної діяльності 

М. Кондурар 

(2012 рік) 

 

визначається постановником 

завдання, роботодавцем, 

керівником 

формується в процесі 

навчання та 

реалізується і 

розвивається в 

професійній діяльності 

С. Лейко 

(2013 рік)  

певна сфера, коло діяльності, 

наперед визначена система 

питань, щодо яких особистість 

повинна бути добре обізнана, 

тобто володіти певним 

набором знань, умінь, навичок 

та власного до них ставлення 

якість особистості, її 

певне надбання, що 

ґрунтується на знаннях, 

досвіді, моральних 

засадах і проявляється в 

критичний момент за 

рахунок уміння 

знаходити зв’язок між 

ситуацією та знаннями, 

у прийнятті адекватних 

рішень нагальної 

проблеми 

М. Айзенбарт 

(2017 рік) 

сфера відносин між набутими 

знаннями та практичною 

діяльністю людини 

комплекс сформованих 

компетенцій, що 

застосовуються в усіх 

сферах діяльності 

людини 

О. Данченко  

Ю. Поскрипко 

(2019 рік) 

знання, навички, уміння, 

особистісні якості та 

установки людини або групи 

людей (команди, організації), а 

також визначені вимоги до 

певного виду та рівня 

діяльності 

наявність специфічних 

компетенцій, 

неспецифічних 

особистісних 

компетенцій, 

установок, досвіду і 

досягнень з певного 

напряму діяльності та 

вміння правильно і 

своєчасно їх 

використовувати в 

процесі цієї діяльності з 

метою досягнення 

цілей, вирішення задач 

та розуміння і 

прогнозування 

перспектив 

П. Яловський,  

О. Безносюк 

(2019 рік) 

результат освітньої підготовки, 

що забезпечує здатність 

особистості до успішного 

виконання певних завдань 

складна інтегрована 

характеристика 

особистості, яка 

передбачає ефективне 
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засобами здобутих у процесі 

навчання знань, умінь, 

навичок, ціннісних орієнтацій, 

досвіду 

використання 

відповідних 

компетенцій для 

успішної самореалізації 

в соціумі та, зокрема, у 

професійній діяльності 

Р. Федорова,  

Г. Махмудова 

(2020 рік) 

соціальна потреба, з її 

допомогою визначається 

підготовка учня, без якої 

неможлива продуктивність у 

процесі подальшої діяльності 

інтегрована концепція, 

яка виникає і 

розвивається у 

взаємодії людини із 

зовнішнім світом, 

описує потенціал, який 

проявляється 

ситуативно, служить 

основою для оцінки 

тільки пізніх 

результатів освіти 

 

Чинності набуло в галузі освіти поняття «компетентність» у зв’язку з 

його висвітленням у Законі України «Про освіту». Відповідно до статті 1 

Закону України «Про освіту», поняття «компетентність – динамічна 

комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти» [189].  

Отже, ми визначаємо поняття «компетентність як динамічну 

комбінацію знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 

цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні 

вищої освіти». 

Відповідно до логіки нашого наукового дослідження подальшим 

завданням є визначення сутності і характеристики інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 
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Компетентнісно зорієнтована освіта передбачає зростання активності і 

самостійності майбутніх учителів, їхньої відповідальності за результати своєї 

іншомовної освіти, тобто за сформованість ключових професійних і 

загальнокультурних компетенцій. 

О. Цільмак систематизує ключові компетентності за типами, видами та 

підвидами. Ключові компетентності утворюють взаємопов’язані, 

взаємодоповнювальні типи, що віддзеркалюють предметно-діяльнісний зміст 

фахової підготовки та забезпечують якісне досягнення її цілей. До ключових 

компетентностей слід віднести: особистісну, діяльнісну та соціальну. До 

складу особистісної ключової компетентності входять такі види, як: 

аутопсихологічна, загальнокультурна, збереження здоров’я; до діяльнісної – 

ігрова, навчальна, трудова, професійна, наукова; до соціальної – 

психологічна, комунікативна, політична, правова, рольова, конфліктологічна, 

педагогічна [231, с. 21 – 22]. 

Зі свого боку О. Корніяка у своєму дослідженні пропонує розрізняти у 

складі комунікативної компетентності такі компетентності, як 

комунікативно-мовленнєва, інтерактивна і перцептивна, за допомогою яких 

суб’єкт спілкування здійснює у процесі комунікативної діяльності обмін 

інформацією (розуміння її смислу та висловлення думок), вироблення 

спільної стратегії взаємодії та встановлення взаємин, сприймання та 

розуміння партнера зі спілкування [116, с. 61]. 

Згідно з професійним стандартом учителя, який затверджений у 

2020 році, були визначені ключові компететності вчителя. На жаль, 

інтерактивна компетентність не була представлена в Професійному стандарті 

учителя, проте в ході нашого наукового дослідження ми стверджуємо 

актуальність формування інтерактивної компететності майбутніх учителів 

іноземниї мови [187].   

Наголосимо на необхідності розрізнення інтеракції (організації 

взаємодії та вплив) і комунікації (обміну інформацією).  
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У структурі спілкування вчена О. Чорнобай виділяє три важливі 

елементи:  

1. Комунікативна сторона спілкування полягає в обміні інформацією 

між партнерами, передаванні та сприйнятті знань, ідей, думок, почуттів 

тощо. Специфіка міжособистісної комунікації (на відміну від інформаційного 

обміну в технічних пристроях): наявність процесу зворотного зв’язку; 

наявність комунікативних бар’єрів; феномен комунікативного впливу; 

існування різних рівнів передачі інформації (вербальний та невербальний).  

2. Інтерактивна сторона спілкування полягає в обміні діями між 

сторонами, що спілкуються, тобто в організації міжособистісної взаємодії. 

«Інтерактивна сторона спілкування» – це термін, який позначає 

характеристику тих компонентів спілкування, які пов’язані із взаємодією 

людей, з безпосередньою організацією їхньої спільної діяльності. Для 

учасників спілкування надто важливо не лише обмінятися інформацією, а й 

організувати «обмін діями», спланувати їх. Комунікація організується в ході 

спільної діяльності з найрізноманітнішого «приводу» її надходження, 

опрацювання тощо.  

3. Перцептивна сторона спілкування – процес сприйняття та пізнання 

людьми один одного з подальшим налагодженням на цій основі певних 

міжособистісних стосунків, тобто процес знайомства з метою подальшого 

співробітництва. Оскільки людина приступає до спілкування 

(комунікативного зв’язку) завжди як особистість, то вона сприймається 

іншою людиною, партнером у спілкуванні як особистість. Уявлення про 

цього партнера тісно пов’язане з рівнем власної самосвідомості: чим більше 

розкривається інша людина, тим виразнішим стає уявлення і про неї, і про 

самого себе [236, с. 352 – 353]. 

Отже, наявність трьох основних складників спілкування уможливлює 

здійснення будь-якого комунікативного акту. Комунікативна, інтерактивна та 

перцептивна сторони спілкування взаємодіють під час інформаційного 
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обміну та безпосередньо мають певний вплив на якість спілкування і його 

результат.  

Як бачимо, комунікація є тільки процесом обміну певною інформацією 

та висловлення своїх думок і почуттів, тоді як інтеракція – це обмін 

почуттями, думками й ідеями в межах співробітництва, тобто взаємодії, під 

час якої учасники мають позитивний вплив один на одного.  

Згідно з концепцією міжнародного освітнього проєкту Європейського 

Мовного Портфоліо (ЄМП), пріоритетом спілкування є взаємодія та 

компетентнісний підхід до вивчення іноземної мови, літератури, 

гуманітарних дисциплін тощо в освітній практиці XXI століття [84, с. 20 –

 22]. 

Зазначимо, що інтерактивна компетентність порівняно з 

комунікативною є менш дослідженою в педагогічній та психологічній науках 

і тому залишається актуальною й до сьогодення.  

Перш ніж детально розглянути структуру інтерактивної 

компетентності, треба визначити, що ми розуміємо під інтерактивною 

компетентністю.  

Існує неоднозначне тлумачення поняття «інтерактивна 

компетентність». Звернемось до визначення цього поняття в сучасних 

психолого-педагогічних дослідженнях.  

На думку Н. Газової, інтерактивна компетентність – це здатність 

фахівця розуміти та породжувати іншомовні висловлювання з урахуванням 

лінгвістичних, соціальних, професійних правил, яких дотримуються носії 

мови, у різних соціально та професійно детермінованих ситуаціях під час 

спільної діяльності та «з приводу неї». Інакше кажучи, це здатність досягати 

взаєморозуміння при обміні інформацією щодо спільної діяльності у процесі 

організації та розвитку цієї професійної діяльності [51, c. 70]. 

М. Радишевська визначає інтерактивну компетентність як здатність 

майбутнього вчителя до міжособистісної комунікації, спроможність 

майбутнього фахівця активізувати діяльність у процесі міжсуб’єктної 



43 
 

взаємодії, яка передбачає його готовність до здійснення безперервного 

індивідуального розвитку, що ґрунтується на сукупності знань, умінь, 

досвіду майбутнього спеціаліста тактовного і рівноправного спілкування та 

виявляється в уміннях майбутнього вчителя створювати комфортні і творчі 

умови взаємодії [190, с. 88]. 

Л. Вольнова розглядає поняття «інтерактивна компетентність» як 

«готовність майбутнього фахівця сфери «людина – людина» до ефективної 

взаємодії з учнями і батьками, колегами, керівництвом, іншими фахівцями в 

системі ділових педагогічних відносин з урахуванням досвіду, цінностей і 

соціальних умов» [48, с. 38].  

У своєму дослідженні В. Сікора сформулював інтерактивну 

компетентність майбутніх учителів як здатність здійснювати міжособистісну 

взаємодію та інтеракцію на заняттях і в реальному житті; спроможність 

майбутніх учителів активізувати інтерактивну діяльність з викладачем та між 

собою під час виконання будь-якого завдання в межах міжсуб’єктної 

взаємодії; готовність майбутніх учителів до застосування інтерактивних 

методів, прийомів, форм і засобів навчання [208, с. 116]. 

Досить цікаву думку висловили Г. Жданова, Є. Борисенко, які 

вважають, що інтерактивна компетентність – це інтегративна якість 

особистості, яка дозволяє майбутнім учителям ефективно взаємодіяти один з 

одним, з викладачами, співробітниками закладів вищої освіти у ході 

реалізації спільної навчальної та позанавчальної діяльності та здійснювати 

ефективну взаємодію в різноманітних ситуаціях спілкування в широкому 

соціальному контексті [86, с. 480]. 

Під інтерактивною компетентністю учнів Т. Прихода розуміє 

інтегративну характеристику особистості учня, що включає володіння ним 

інтерактивними компетенціями відповідно до вимог державного освітнього 

стандарту та запитами роботодавця, його особисте ставлення до неї та 

процесу організації та реалізації спільних дій. Це готовність учня 

встановлювати і підтримувати контакти з іншими людьми, тобто система 
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внутрішніх ресурсів, необхідних щодо побудови конструктивної взаємодії в 

постійно видозмінних ситуаціях міжособистісного і ділового спілкування 

[185, c. 220]. 

Інтерактивна компетенція майбутнього вчителя – це сукупність знань, 

умінь та його особистісних якостей, які перебувають у взаємозв’язку один з 

одним і дозволяють майбутньому вчителю кваліфіковано, якісно та 

продуктивно взаємодіяти з учнями та використовувати інтерактивні методи 

навчання, що сприяють підвищенню ефективності процесу формування 

мовних умінь та навичок учнів [104, с. 18]. 

Інтерактивна компетенція, яка розглядається як готовність та здатність 

до ефективної комунікативної взаємодії за допомогою сприйняття, розуміння 

та інтерпретації смислів іншомовного тексту та його мовного вираження в 

умовах професійного дискурсу, є об’єктом формування в процесі навчання 

професійно орієнтованої іноземної мови в нелінгвістичних ЗВО [199]. 

Ми пропонуємо власне трактування інтерактивної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови як професійно важливої якості 

особистості майбутнього вчителя іноземної мови, яка виявляється в 

готовності і здатності ефективно організувати інтеракцію на основі 

отриманих знань, умінь і навичок з іноземної мови. 

Здійснений огляд сутності поняття «інтерактивна компетентність» 

дозволив нам сформулювати власне визначення поняття «інтерактивна 

компетентність». Отже, перед нами постає завдання визначити структуру 

інтерактивної компетентності, виокремити та охарактеризувати її структурні 

компоненти, необхідні для успішного здійснення професійної діяльності 

майбутніх учителів іноземних мов. 
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1.2. Структура інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії  

 

Визначення структури інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії вимагає 

аналізу, з одного боку, унікальності інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, а з іншого – сучасних підходів, принципів, форм 

організації освітнього процесу.  

Вірогідно, що в центрі уваги нашої дисертаційної роботи постає саме 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, оскільки майбутні вчителі іноземних 

мов повинні вільно володіти і рідною мовою, і різними іноземними мовами 

та вміти встановлювати та підтримувати спілкування з носіями мови на будь-

яку тематику, брати учать у міжнародних конкурсах, конференціях та 

змаганнях тощо.  

На наше глибоке переконання, не маючи чіткого уявлення про 

структуру і зміст інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови, ми не можемо правильно визначити послідовність і доречність 

використання певної системи методів і технологій щодо її формування.  

Перш ніж визначити структуру інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, нам необхідно розглянути методологічні 

підходи, які сприяють освітньому процесу щодо формування цього процесу.  

Ми поділяємо позицію О. Сидорук, у якій акцентовано увагу на тому, 

що компетентнісний підхід має забезпечити вищий рівень сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Науковиця 

виділяє чотири основні методологічні підходи для забезпечення 

результативності у формуванні інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, серед яких: 

1) когнітивно-діяльнісний підхід, в основі якого лежать такі принципи: 

принцип комунікативно-когнітивної спрямованості навчання; принцип 
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функційності; принцип комплексності засвоєння знань, умінь та навичок; 

принцип компаративності; принцип свідомості та творчої активності учнів; 

принцип діалогічності; принцип особистісної орієнтованості; 

2) комунікативний підхід, у центрі якого знаходиться учень як суб’єкт 

навчальної діяльності, а система навчання передбачає максимальне 

врахування індивідуально-психологічних, вікових та національних 

особливостей особистостей учня, а також його інтересів; 

3) соціокультурний підхід – передбачає орієнтацію на навчання в 

контексті діалогу культур, що передбачає створення дидактико-методичних 

умов для порівняльного гуманістично орієнтованого співвивчення 

іншомовної та рідної культур при формуванні комунікативних умінь 

міжкультурного спілкування; 

4) лінгводидактичний – дозволяє виявити об’єктивні закономірності, 

сформулювати загальні принципи щодо способів засвоєння іншомовних 

знань, умінь та навичок [204, c. 209]. 

Отож, методологічні підходи є підґрунтям для успішного і 

результативного формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов.   

Результатом процесу формування інтерактивної компетентності є 

розвиток інтерактивних умінь у майбутніх учителів іноземної мови. Серед 

базових інтерактивних умінь Е. Бурова виділяє такі: 

– уміння слухати. Це вміння сприяє прояву уваги до партнера і 

кращому розумінню інформації, що повідомляється їм, що важливо для 

прийняття адекватного рішення і вироблення стратегії взаємодії; 

‒ уміння спілкуватись «на рівних» з людьми різного статусу. 

Зазначимо, що йдеться про особистісну рівність, а не про ігнорування 

соціального статусу та індивідуальності партнера; 

‒ уміння говорити «ні», не відчуваючи при цьому почуття провини. За 

наявності цього вміння індивід може цілеспрямовано встановлювати та 

припиняти контакти чи відносини загалом, відстоювати свої переконання, 
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наполягати на задоволенні справедливих вимог та своїх прав, приймати 

самостійні рішення, відчувати свою індивідуальність, свободу та гідність; 

‒ уміння керувати та підкорятися. Це вміння необхідне щодо 

включення людини в систему соціальних відносин і групових зв’язків [32, 

c. 205]. 

Відомий американський учений Лео ван Лаєр виділяє три основні 

принципи формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов: 

Принцип обізнаності (Awareness). Це традиційний принцип, який 

використовується зі стародавніх часів. В основі принципу лежить 

закономірність про те, що неможливо придбати нові знання, якщо вони не 

пов’язані з наявними знаннями та досвідом. 

Щоб дізнатися щось нове, спочатку потрібно це помітити. Здатність 

помітити означає усвідомити існування нових знань, отримати їх і посилити, 

звертаючи увагу на них. Звернення уваги – це фокусування власної 

свідомості або спрямування перцептивних сил у правильному напрямі та 

виділення енергії для розумової праці, доступної до обробки. Обробка 

передбачає прив’язку того, що сприймається у зовнішньому світі, до 

структур (моделей зв’язків), що існують у свідомості. Людина не може 

помітити зовсім незнайомих речей, оскільки вона не має знань чи досвіду, які 

могли б допомогти їй спрямувати свою увагу в правильному напрямі.  

Навмисна чи спонтанна обізнаність мови є важливим аспектом 

вивчення іноземної мови. Окрім того, освітні установи вимагають 

усвідомлення стратегій та процесів навчання, обізнаності про соціальну 

структуру класу, обізнаності щодо стилів навчання та викладання тощо. 

Принцип автономії (Autonomy). Трюїзм полягає в тому, що навчання 

має здійснювати той, хто навчається (тобто майбутній учитель іноземних 

мов). Це означає, що викладання не повинно примушувати, змушувати чи 

силувати вчитися, у кращому разі воно може тільки заохочувати та 

спрямовувати процес навчання. Поштовхом до навчання повинен бути той, 
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хто навчається: майбутній учитель іноземної мови повинен хотіти вчитися 

або через свою природну схильність до цього, або через інтерес до матеріалу.    

Дві характерні особливості займають центральне місце у структурі 

автономії: вибір та відповідальність. Якщо той, хто навчається, є лише 

пасивним реципієнтом (одержувачем) інструкцій, то увага буде слабкою та 

несконцентрованою. Здебільшого освітній процес, особливо складний, 

вимагає стійкості вольових зусиль, які визначаються ступенем позитивного 

впливу. А позитивний вплив частково походить від почуття контролю, 

власності та компетентності. 

Автономний майбутній учитель іноземних мов повинен уміти 

приймати важливі рішення щодо того, чого слід навчитися, а також того, як і 

коли це робити. Крім того, він несе відповідальність за навчання, а також за 

його відсутність, доки в обстановці є відповідні умови та сприятливі 

можливості.  

Принцип автентичності (Authenticity). У навчальній літературі для 

вивчення іноземних мов це зазвичай стосується матеріалів, які 

використовуються, тобто оригінальних текстів. Тексти (включаючи малюнки, 

реалії тощо) є автентичними, тільки коли вони не спеціально написані або 

підготовлені для вивчення іноземних мов, а повністю взяті із життя. Газетні 

статті, романи, вірші, епізоди телевізійних мильних опер, рекламні ролики, 

картини Ван Гога тощо є автентичними в цьому визначенні, тоді як діалоги, 

вправи, читання текстів, ілюстрації тощо, написані для включення до 

підручників з іноземних мов, не є.  

Також поняття «автентичність» може бути розглянуто з іншого боку.  

Дія є автентичною, коли вона реалізує вільний вибір і є вираженням того, що 

майбутній учитель іноземних мов насправді відчуває та вірить. Автентична 

дія є внутрішньо мотивованою, а неавтентичні дії, навпаки, здійснюються 

тому, що їх роблять усі інші, їх треба робити і їх спонукають зовнішні 

рушійні сили.  
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Принцип автентичності дуже тісно пов’язаний і з принципом 

обізнаності, і з принципом автономії. Автентичність одночасно є результатом 

і походженням обізнаності та автономії [289, c. 10 – 16]. 

Отже, принцип автентичності, принцип обізнаності і принцип 

автономії утворюють справжню тріаду, у якій кожен принцип не може бути 

осмислений окремо від двох інших (див. рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні принципи формування інтерактивної компетентності 

відповідно до теорії Лео ван Лаєр 

 

Три принципи належать в основному до особистісних (а точніше, до 

внутрішньо особистісних) властивостей, що стосуються мотивацій, прагнень, 

вчинків та розвитку майбутнього вчителя іноземних мов. Очевидно, що 

особистісний розвиток нерозривно пов’язаний з міжособистісними 

відносинами. Загалом, з погляду основних принципів, що лежать в основі 

тріади, особисті міркування повинні мати пріоритет над політичними та 

інституційними, самопізнання повинно мати перевагу над оцінками інших, 

внутрішня мотивація повинна превалювати над зовнішньою мотивацією, 

самооцінка над інституційною оцінкою тощо. Визначені принципи 

репрезентовано в таблиці 1.2. 

 

 

 

 

Принцип обізнаності (Awareness) 

Принцип автономії (Autonomy) 

Принцип автентичності (Authenticity) 
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Таблиця 1.2 

Характеристика основних принципів формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

Принцип обізнаності 

 

(Awareness) 

Фокус уваги; 

роль сприймання; 

знання навіщо і чому ти це робиш; 

свідоме залучення; 

рефлексія 

Принцип автономії 

  

(Autonomy) 

Саморегуляція; 

мотивація; 

відповідальність; 

звітність та підзвітність; 

вільний вибір демократичної освіти 

Принцип автентичності 

 

(Authenticity) 

Використання іноземної мови в житті; 

релевантність (доречність); 

спілкування; 

відданість навчанню 

прихильність; 

цілісність; 

повага 

 

На думку О. Сергєєва, формування інтерактивної компетентності у 

підготовці майбутнього вчителя досягається в процесі його руху за такими 

рівнями: доуніверситетським, університетським, післяуніверситетським. 

Доуніверситетський рівень передбачає період, коли формуються 

початкові знання, світогляд і певні моделі поведінки, необхідні для 

подальшої інтерактивної освіти. На цьому рівні відбувається оволодіння 

найбільш загальними способами діяльності, спрямованими на пізнання та 

перетворення тих чи тих об’єктів дійсності. 

На університетському рівні ставиться завдання формування на базі 

загальної освіти інтерактивної компетенції, яка дозволяє майбутньому 

вчителю найбільш повно та продуктивно реалізувати себе в конкретних 

видах професійно-трудової діяльності, що відповідають суспільно 

необхідному поділу праці та ринковим механізмам стимулювання найбільш 
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ефективного та конкурентоспроможного функціювання працівника тієї чи 

тієї кваліфікації та профілю. 

На післяуніверситетському рівні розвитку інтерактивної компетенції 

відбувається перехід до вільного пошуку з опорою на наявну базу, 

сформовану на основі загальної освіти на інтерактивній основі. Тут має 

відбуватися формування індивідуального менталітету особистості – стійких, 

глибинних основ світогляду, ціннісних структур та поведінкових моделей, 

що надають особистості властивості унікальної неповторності [202, с. 10]. 

Важливим аспектом формування інтерактивної компетентності є 

функція викладача. Дуглас Браун стверджує, що у викладача може бути 

безліч ролей у процесі викладання. Подібно до того, як роль батьків у 

вихованні дітей може бути різною, викладачі не можуть виконувати тільки 

одну роль. Ролі, які має викладач, найкраще можна описати у формі 

метафори: викладач як виробник, викладач як лікар, викладач як суддя, 

викладач як садівник та інші. Тож, існує низка метафор для опису спектра 

можливих ролей викладача, деякі з яких є більш сприятливими для створення 

інтерактивного класу, ніж інші. 

Дуглас Браун визначає п’ять ролей викладача, які є запорукою успіху 

інтерактивного навчання в закладах вищої освіти: 

1. Викладач як контролер. В освітніх установах завжди існує роль 

викладача як головного контролера, який відповідає за ефективність 

проведення кожного заняття. Він контролює кожний етап: що робити 

майбутнім учителям, коли їм слід говорити, які мовні засоби вони повинні 

використовувати та ін. Здебільшого викладач у ролі контролера може 

передбачити відповіді майбутніх учителів, оскільки кожен етап заняття є 

заздалегідь запланованим та детально розписаним. Майбутні вчителі не 

мають свободи вибору під час такого навчання.  

У деяких аспектах контроль з боку викладача може бути необхідним, 

але для того, щоб відбулась взаємодія, викладач повинен створити 

атмосферу, у якій може існувати спонтанність рішень, непідготовлена мова, 
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свобода вираження поглядів і думок. Усе це унеможливлює передбачити те, 

що майбутній учитель скаже і зробить у процесі навчання. А втім, деякий 

контроль з боку викладача є важливим елементом успішного застосування 

інтерактивних методів. Особливо на етапі планування викладач у ролі 

контролера має ретельно спроєктувати інтерактивний урок, визначити його 

етапи, намітити план дій та оцінювати досягнення поставлених цілей, 

продумати вказівки, які буде давати майбутнім учителям, та спланувати 

контроль за їх діяльністю в процесі навчання. Тож, задля спонтанного 

мовлення майбутніх учителів викладач повинен надати їм певні елементи 

контролю. До того ж для організації процесу інтерактивного навчання 

викладач повинен підтримувати контроль зі свого боку. 

2. Викладач як директор. Освітній процес із використанням 

інтерактивної стратегії може бути побудований таким чином, щоб викладач 

займав роль диригента оркестру або режисер-постановника. Поки майбутні 

вчителі беруть участь у певній мовленнєвій діяльності, завдання викладача – 

сприяти та підтримувати плавний та ефективний процес навчання. Кінцевим 

результатом такого напряму має бути можливість майбутніх учителів узяти 

участь у реальній імпровізації, оскільки кожна комунікативна подія 

приносить свою унікальність.  

3. Викладач як менеджер. Роль викладача як менеджера передбачає 

планування викладачем освітнього процесу (занять, модулів, курсів тощо). 

Викладач чітко й уміло організовує освітній процес, структуруючи його на 

аудиторні заняття, але дозволяє кожному майбутньому вчителю проявляти 

свою творчу сутність, творчий потенціал у процесі навчання. Прикладом 

цього можуть слугувати керівники успішних корпорацій. Вони спрямовують 

зусилля своїх співробітників на досягнення цілей компанії, беруть участь у 

постійні оцінці та організовують налагоджений зворотний зв’язок, але дають 

свободу кожній людині працювати у своїй галузі знань. Заняття з розвитку 

іншомовних мовленнєвих умінь майбутніх учителів не повинно суттєво 

відрізнятися. 
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4. Викладач як фасилітатор. Менш керівні принципи має роль 

викладача як фасилітатора, яку викладач використовує для полегшення 

освітнього процесу майбутніх учителів іноземних мов. Викладач допомагає 

майбутнім учителям долати перешкоди та досягати поставлених цілей на 

своєму шляху. Викладач у ролі фасилітатора повинен певною мірою відійти 

від управлінської ролі, але під своїм керівництвом дозволити майбутньому 

вчителю знайти свій шлях до успіху, направляючи його при цьому час від 

часу. Викладач як фасилітатор використовує принцип внутрішньої мотивації, 

надаючи можливість майбутнім учителям відкривати для себе іноземну мову, 

використовувати її на практиці, а не розповідати про неї.  

5. Викладач як ресурс. Ця роль є найменш директивною. Фактично, 

викладач у ролі ресурсу означає, що саме майбутній учитель проявляє 

ініціативу звернутись до вас. Викладач надає допомогу майбутньому 

вчителю порадами та консультує в разі необхідності. Звичайно, викладач у 

ролі ресурсу не повинен питати майбутніх учителів, що вони хотіли б 

дізнатись під час заняття. Украй важливим є визначений ступінь контролю, 

планування та управління викладачем процесом навчання. Але існують 

ситуації, коли викладач може буквально відійти на другий план і дозволити 

майбутньому вчителю продовжити свій мовний розвиток [255, c. 166 – 168]. 

Вірджинія П. Річмонд, Джейсон С. Ренч, Джоан Горен пропонують свій 

перелік ролей викладача інтерактивного навчання: викладач-спікер, викладач-

модератор, викладач-тренер, викладач-менеджер, викладач-координатор, 

викладач-новатор. На їхню думку, вони є необхідною умовою успішного 

процесу інтерактивного навчання в закладах вищої освіти. 

Викладач-спікер. Використовує лекції для організації і подачі 

навчального матеріалу на заняттях в закладах вищої освіти. Лекції є 

ефективним використанням навчального часу, оскільки за допомогою них 

викладач-спікер може передавати інформацію максимальній кількості 

майбутніх учителів, не вимагаючи спеціального обладнання. Проте лекції 

вимагають від викладачів відпрацьованих навичок ефективного публічного 
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виступу, а саме: викладач має бути достатньо обізнаним, щоб зрозуміло 

донести теоретичний матеріал майбутнім викладачам іноземних мов; лекція 

має бути правильно структурно організована; викладач повинен уміти 

захопити та утримувати увагу аудиторії; лекційний матеріал має бути чітко 

відібраний з урахуванням інтересів слухачів; викладач повинен бути 

компетентним та сповненим ентузіазму; викладач повинен демонструвати 

своє почуття гумору. Майбутні вчителі будуть краще вчитися, якщо вони 

знають, що саме вони збираються вивчити, тобто викладачу-спікеру 

необхідно забезпечити їх структурними і змістовими аспектами протягом 

усієї лекції, щоб допомогти майбутнім учителям розбити інформацію на 

значущі одиниці. 

Викладач-модератор. Проводить дискусію, дебати, полеміку чи 

диспути для забезпечення належних умов здобуття майбутніми вчителями 

певного обсягу знань на заняттях з іноземних мов. Ці форми спілкування 

дозволяють майбутнім учителям сформувати принципи своїми словами та 

застосувати їх на практиці. Водночас викладач визначає якісний рівень 

сприйняття навчальної інформації майбутніми викладачами іноземних мов за 

допомогою комплексного аналізу та діагностики згідно з поставленими 

запитаннями. Викладач-модератор має володіти основними навчальними 

навичками, необхідними для ефективного викладання: запитувати плавно; 

стимулювати участь майбутніх учителів; використовувати додаткові 

запитання; застосувати спеціальні питання, що стосуються пізнавальних 

цілей навчання; володіти широким спектром питань, пов’язаних із 

різноплановим освітнім контентом; доречно використовувати викладачем 

невербальні засоби комунікації; активно використовувати інтерактивну 

взаємодію для позбавлення від неуважності та зменшення нудьги. Тож, 

ключовим моментом плідної співпраці на заняттях при вивченні іноземних 

мов є здатність викладача поставити запитання, які спонукають майбутніх 

викладачів до міркувань, а його особистий внесок у правильно поставлені 

запитання є важливим складником успіху викладача в ролі модератора. 
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Викладач-тренер. Дає можливість майбутнім учителям невпинно 

розвиватися, опановуючи нові навички і вміння, та спонукає наполегливо і 

свідомо відпрацьовувати їх знову і знову, удосконалювати їх і досягати 

певного рівня майстерності. Викладач-тренер мотивує майбутніх учителів 

іноземних мов своєчасно і якісно виконувати навчально-пізнавальну 

діяльність та допомагає розв’язати складені задачі, використовуючи творчий 

підхід. Ефективність заняття з іноземних мов залежить від професійної 

майстерності викладача-тренера і посилюється шляхом варіювання 

продуктивних навичок майбутніх викладачів. Для того, щоб майбутні вчителі 

оволоділи певною майстерністю, вони повинні мати змогу розбити 

результативність цієї навички на послідовні етапи із коригувальними діями з 

боку викладача. Викладачі-тренери висококваліфікованих майбутніх 

учителів є талановитими знавцями і майстрами роботи над конкретними 

компонентами успішності своїх навчальних програм. Викладачі-тренери, які 

використовують навички коучингу і розуміють його специфіку, можуть 

допомогти майбутнім викладачам зрозуміти, чому саме вони не опанували 

якусь професійну навичку.  

Викладач-менеджер. Організовує групову роботу майбутніх учителів 

іноземних мов. У малих групах беруть участь від двох до шести майбутніх 

учителів іноземних мов, які працюють над стандартним завданням. Як 

менеджер викладач приймає рішення щодо формування груп. Він може 

створити групу, де учасники залишаються разом протягом різних проєктів 

(майбутні вчителі знайомляться один з одним та своїми сильними і слабкими 

сторонами; вони зазвичай працюють усе ефективніше з часом, стаючи свого 

роду взаємозалежними мінікорпораціями), або створюють нову групу 

кожного разу (майбутні вчителі розвивають більш широкі соціологічні 

зв’язки). Вибір стратегії групування часто залежить від цілей викладача для 

певного класу. Після того, як групи сформовані, викладач-менеджер повинен 

стежити за робочими відносинами та втручатися, якщо конфлікт підриває 

здатність групи функціювати. Викладач у ролі менеджера повинен чітко 
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визначити завдання, яке виконується в малих групах, та надати вказівки 

щодо термінів та організації різних етапів, необхідних для виконання цього 

завдання. Деякі групові завдання розраховані на те, щоб виконувати їх 

протягом одного заняття з іноземної мови, тоді як інші можуть 

продовжуватися протягом кількох тижнів або навіть місяців. Викладач-

менеджер надає групам доступ до інформації та матеріали, необхідні для 

виконання завдань. Він відстежує прогрес груп і пропонує способи 

подальшої реалізації ідей, перевірки інформації та презентації своїх 

продуктів. У більш великих групових проєктах (тих, що займають більше 

одного навчального заняття) доцільно не керувати надмірно процесом 

навчання заздалегідь. Якщо майбутнім учителям дадуть усі ресурси, якими 

вони мають скористатися, і конкретну модель того, що вони мають 

придумати, більша частина випадкового навчання з процесу роботи групи 

буде втрачена і група буде працювати над проєктом викладача, а не над 

власним.  

Викладач-координатор. Викладач-координатор використовує різні 

ресурси (електронні, паперові, аудіо- та відеоматеріали) як основну 

навчальну стратегію або як доповнення до інших навчальних стратегій з 

метою оптимізувати осмислення й розуміння майбутніми вчителями 

навчального матеріалу і накопичувати певної кількості знань. Викладач у 

ролі координатора відбирає ресурси для стимулювання різних органів чуття в 

майбутніх учителів, подання інформації в альтернативних форматах та 

покращення тексту або лекційного матеріалу. Ресурси як додатковий 

інструмент можна застосувати як перерву для викладача або як нагороду для 

майбутніх учителів. Ефективне використання ресурсів полягає в точному 

знанні того, як ресурс буде використовуватися для підвищення цілей 

навчання. Незалежно від типу ресурсу, викладач повинен його повністю 

перевірити перед використанням у класі та узгодити матеріально-технічне 

забезпечення для його ефективного використання. Навчання на основі 

ресурсів є найефективнішим, коли викладач використовує ці ресурси на 
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занятті з іноземної мови, а не відкладає їх. Максимізація їхньої ефективності 

вимагає значної координації з боку викладача. 

Викладач-новатор. Розробляє інноваційні технології навчання, 

упроваджує інноваційні підходи, використовує інтерактивні методи, планує 

використання наявних ресурсів: друкованих, електронних, відео- та 

аудіоматеріалів на занятті з іноземної мови. Як новатор викладач планує 

заняття, враховуючи психологічні можливості, творчі сили, освітні потреби і 

здібності майбутніх учителів [285, c. 29 – 37]. 

Оскільки вивчення іноземної мови є високоінтерактивним процесом, 

багато часу у викладанні іноземної мови приділяється і інтерактивній 

взаємодії викладача та майбутніх учителів, і взаємодії між самими 

майбутніми вчителями. Ми вважаємо, що якість цієї суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії має значний вплив на навчання. 

Ми переконані: щоб визначити структурні компоненти інтерактивної 

компетентності, необхідно проаналізувати роботи науковців щодо ключових 

складників інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Вчена М. Радишевська вивчала структуру інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. У своєму дослідженні 

вона виокремлює такі складники інтерактивної компетентності:  

● здатність до міжособистісної комунікації;  

● спроможність активізувати діяльність у процесі міжсуб’єктної 

взаємодії;  

● готовність до здійснення безперервного індивідуального 

розвитку; 

● сукупність знань, умінь, досвіду тактовного й рівноправного 

спілкування;  

● уміння створювати комфортні і творчі умови взаємодії [190, 

c. 88]. 

Дослідниця Н. Газова називає такі компоненти інтерактивної 

компетентності: 
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1) лінгвістичний компонент – знання про систему мови, що вивчається, 

і навички оперування мовними засобами спілкування; 

2) когнітивний компонент – знання, що відображають устрій реального 

світу, включаючи галузі професійної діяльності людини; 

3) соціокультурний компонент – знання, що відображають 

соціокультурну специфіку країни мови, що вивчається, а також знання 

правил мовного етикету; 

4) інтерактивний компонент – навички та вміння розуміти та 

породжувати іншомовні висловлювання (різні типи дискурсів), комбінувати 

їх у ході одного акта спілкування відповідно до конкретної професійної 

ситуації спілкування, мовного завдання та комунікативного наміру; навички 

та вміння, що дозволяють здійснювати мовленнєве та немовленнєве 

спілкування з носіями мови, що вивчається відповідно до норм, що 

регулюють вербальну взаємодію у відповідній лінгвоетнокультурній 

спільноті; 

5) компенсаторний компонент – уміння користуватися власним мовним 

іншомовним досвідом для компенсації прогалин у знанні мови, домогтися 

порозуміння, вийти із скрутного у мовному відношенні становища [51, c. 71]. 

Г. Жданова, Є. Борисенко запропонували шість основних структурно-

змістових компонентів інтерактивної компетентності майбутнього вчителя: 

1) когнітивний компонент (уявлення про основні теоретичні підходи до 

розуміння та вивчення взаємодії; уявлення про компоненти взаємодії, про 

структуру та типологію соціальних ситуацій; про позиції партнерів та стиль 

поведінки в ситуаціях взаємодії; рефлексія власної поведінки та поведінки 

партнерів у ситуаціях взаємодії); 

2) аксіологічний компонент (спілкування як цінність; інший як 

цінність; власна особистість як цінність; володіння інтерактивною 

компетентністю як цінність); 
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3) мотиваційний компонент (мотивація оволодіння та прояви 

компетентності; потреби приєднання, контролю та відкритості; прагнення 

отримати вигоду від взаємодії); 

4) поведінковий компонент (уміння взаємодіяти в контексті соціальної 

ситуації; уміння інтерпретувати та розуміти соціальне оточення; уміння 

вибрати позицію, адекватно зрозуміти ситуацію взаємодії та вибрати стиль 

взаємодії; досвід прояву інтерактивної компетентності в різноманітних 

ситуаціях спілкування); 

5) емоційно-вольовий компонент (емоційно-вольова регуляція процесу 

взаємодії та прояви інтерактивної компетентності у спілкуванні; вираження 

своїх емоцій та поведінка відповідно до ситуації взаємодії та поведінки 

інших людей); 

6) персональний компонент (комунікабельність, демократизм, 

розвинена інтуїція, емпатійність, упевненість у собі, креативність, 

толерантність, відповідальність, рефлексивність) [86, с. 481].  

У структуру інтерактивної компетентності учнів Т. Прихода включає 

такі компоненти (компетенції): 

– мотиваційно-ціннісний (спрямованість особистості, мотивація, 

система установок у сфері ділового спілкування, потреба у спілкуванні, 

діалогічність, готовність співвідносити свої устремління з інтересами інших 

людей у процесі професійної діяльності та ін.); 

– когнітивний (систематизовані сукупності знань закономірностей 

міжособистісної та ділової взаємодії, основ організаційної поведінки та ін.); 

– досвідчений (здатність орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування 

та прогнозувати поведінку партнера по взаємодії, вміння користуватися 

позаситуативними умовами та засобами, володіння правилами пристойності 

та етикету, уміння користуватися прийомами та техніками спілкування, 

вміння вибирати спосіб поведінки у взаємодії, вміння вибрати та 

актуалізувати ролі в різних ситуаціях ділового спілкування, вміння 
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продуктивно взаємодіяти з членами групи, що вирішують загальне 

професійне завдання та ін.); 

– емоційно-вольовий (рівень управління власною поведінкою, 

готовність до кооперації, здатність до встановлення контактів, уміння 

«самороз’яснюватися» і передавати партнеру певні інтерпретації особистості, 

спостережливість, відповідальність, організованість, толерантність та ін.) 

[185, c. 220 – 221].  

О. Сидорук уважає, що у структурі цієї компетентності доцільно 

виділити такі складники, як: 

1) теоретична готовність педагога до діяльності, що передбачає 

наявність у нього: 

– готовності до прояву компетентності (тобто мотиваційний аспект); 

– знання змісту компетентності (тобто когнітивний аспект); 

– досвіду прояву компетентності в різноманітних стандартних та 

нестандартних ситуаціях (тобто поведінковий аспект); 

– ставлення до змісту компетентності та об’єкта її застосування 

(ціннісно-смисловий аспект); 

– емоційно-вольового регулювання процесу та результату прояву 

компетентності. 

2) практична готовність до діяльності полягає в оволодінні викладачем 

такими компетенціями: 

– комунікативною, яка передбачає знання правил використання 

вербальних та невербальних форм поведінки, етичних та соціальних норм, 

комунікативної доцільності висловлювання; 

– міжособистісною (педагогічне взаємодія), що передбачає вміння 

спілкуватися з іншими людьми: готовність до комунікації, співробітництво, 

розуміння (чутливість), тактовність, толерантність; 

– соціокультурною, яка допоможе педагогові орієнтувати студентів у 

різних типах культур та співвідносних з ними комунікативних норм та форм 

спілкування, стратегіях соціокультурного пошуку у незнайомих культурних 
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спільнотах, у виборі прийнятних форм взаємодії з людьми в умовах 

сучасного міжкультурного спілкування; 

– мотиваційною, яка містить спрямованість особистості педагога, 

систему мотивів, потреб, цінностей, є детермінантою інтерактивної 

компетентності та чинником її успішного формування. Рівень сформованості 

цієї компетенції впливає на розвиток інших компонентів компетентності; 

– когнітивною – яка відтворює цілісність уявлень про педагогічну 

діяльність, активізує пізнавальну діяльність особистості, сприяє розвитку та 

збагаченню компонентів когнітивного досвіду, визначається, як здатність 

сприймати, переробляти у свідомості, зберігати в пам’яті та відтворювати в 

потрібний момент для вирішення тих чи тих теоретичних та практичних 

задач інформацію [204, c. 208 – 209]. 

До складників інтерактивної компетентності Є. Бурова зараховує: 

– інтелектуальний компонент, який характеризується самостійністю 

мислення, інтернальним локусом контролю, правильними схемами 

соціального сприйняття, наступністю та послідовністю реального та 

ідеального рівнів самосвідомості, високою та адекватною самооцінкою, 

розвиненою рефлексією, відкритістю сприйняття, тимчасовою орієнтацією на 

сьогодення. 

– емоційний компонент, який передбачає високу самоповагу і почуття 

власної гідності, почуття внутрішньої свободи, емоційну стабільність, 

системність мотиваційно-потребнісної сфери, що включає моральні мотиви 

гуманізму і відповідальності. 

– поведінковий компонент, який забезпечується вольовими процесами, 

високим ступенем самоконтролю та водночас природною спонтанністю 

реакцій. Він узагальнює і синтезує умови та зміст попередніх компонентів і 

проявляється в можливості людини розмірковувати та діяти незалежно від 

сторонніх впливів, в ініціативності, активності людини, у вмінні не 

знеособлюватись у групі та не стверджувати своє Я за рахунок придушення 

свободи інших людей, у здібності відстоювати свої інтереси соціально 



62 
 

прийнятним чином, в усвідомленості своїх дій та вчинків. Критерієм 

ефективності такої поведінки вважатимуться досягнення суб’єктом своїх 

цілей [32, c. 205 – 206].  

Оскільки структура будь-якого поняття – це не тільки компоненти із 

цілісними властивостями, що входять до неї, але і зв’язки між ними, то ми 

вважаємо за потрібне розглядати всі необхідні компоненти інтерактивної 

компетентності в закономірному взаємозв’язку.  

У результаті теоретичного обґрунтування ключового поняття 

дослідження «інтерактивна компететність», на основі визначених професійно 

важливих функцій майбутніх учителів іноземних мов перейдемо до розгляду 

структурних компонентів інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов, що знаходить своє відображення в стимулювально-

мотиваційному, інформаційно-когнітивному, процесуально-діяльнісному, 

оцінно-рефлексивному компонентах.  

Таке розуміння структури інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов передбачає лише взаємопов’язану сукупність цих 

компонентів, що передбачає забезпечення високого рівня сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Загальну 

структуру інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

представлено на рис. 1.2. 

Стимулювально-мотиваційний компонент інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов характеризується 

пошуком мотивів стимулювання до інтерактивної взаємодії майбутніх 

учителів іноземних мов; прагненням до організації інтерактивної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу. Стимулювально-мотиваційний компонент 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов пов’язаний 

з усвідомленням майбутніми вчителями іноземних мов важливості 

стимулювальних та мотиваційних аспектів інтерактивної діяльності, 

стимулюванням бажання до саморозвитку в організації інтерактивної 

діяльності. 
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Рис. 1.2. Структура інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов  

 

Як зазначає Є. Співаковська, стимулювально-мотиваційний компонент 

моделі педагогічної системи підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія до 

професійної діяльності визначається, окрім мотиваційного складника, ще і 

комплексом ціннісних орієнтацій особистості майбутнього фахівця [217, 

с. 34]. 

Отже, постає завдання проєктування та реалізації заходів, спрямованих 

на стимулювання інтересу майбутніх учителів іноземних мов до розв’язання 

поставлених задач. Вірогідно, що в процесі професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов, стимулювально-мотиваційний компонент 

передбачає формування у них позитивної мотивації до організації 

інтерактивної діяльності.  

Безумовно, другий складник цього компонента, а саме «мотиваційний», 

є ключовим складником, оскільки будь-яка професійна діяльності набуває 
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особистісного змісту для майбутніх учителів іноземної мови завдяки 

мотивації.  

Стимулювально-мотиваційний компонент інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов детермінується 

зовнішньою та внутрішньою мотивацією.  

На нашу думку, провідним чинником внутрішньої мотивації для 

майбутніх учителів іноземних мов постає власне їх бажання займатися 

професійною діяльністю на основі інтерактивної діяльності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, бачення особистісно-професійного сенсу щодо 

використання інтерактивної діяльності в освітньому процесі.  

Зовнішня мотивація складається з двох складників, як-от: 1) зовнішній 

позитивний, який має стимулювати майбутніх учителів іноземних мов до 

кар’єрного зростання, що передбачає досягнення певного матеріального 

статку; 2) зовнішній негативний складник, якій сприяє професійному 

розвитку через страх покарання, осудження з боку керівництва, колег та 

інших осіб. Безперечно, здійснювати професійну діяльність на основі 

інтерактивної діяльності та засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії не є 

обов’язковим завданням для майбутніх учителів іноземних мов, проте для 

того, щоб вони переорієнтували професійну діяльність від традиційної на 

інноваційну, необхідно віддавати перевагу внутрішній мотивації. При цьому 

визначною постає проблема стимулювання майбутніх учителів іноземних 

мов на досягнення успіху в професійній діяльності. Під мотивом досягнення 

успіху розуміється прагнення досягти якомога вищих результатів у обраній 

сфері через постійну й наполегливу працю. 

Стимулювально-потребнісний компонент інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії передбачає: прагнення володіти іноземною мовою в 

процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; з усвідомленням потреби в іншомовній 

інтерактивній взаємодії, що забезпечується соціокультурними установками 

на вдосконалення інтерактивної компетенції, а також наявністю стійких 
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мотивів до професійної діяльності на основі використання засобів суб’єкт-

суб’єктної взаємодії.  

Другий компонент інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов – інформаційно-когнітивний, – який становить систему 

особистісно значущих знань з іноземної мови, основ міжкультурного 

спілкування, методики викладання іноземної мови, шкільного курсу 

англійської мови та ін.  

Інформаційно-когнітивний компонент інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов становить систему теоретичних знань 

щодо викладання іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Перший складник когнітивно-інформаційного компонента 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, а саме 

інформаційний, є ключовим, оскільки передбачає здійснення продуктивної 

міжкультурної комунікації в межах освітнього процесу. Інформаційний 

складник інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

охоплює обмін іншомовною інформацією, а також знання проте, як 

здійснювати ефективну інтерактивну взаємодію між учасниками освітнього 

процесу. Крім того, цей компонент інтерактивної компетентності охоплює 

наявність комплексу знань, умінь, навичок у майбутніх учителів іноземних 

мов, що забезпечують ефективну організацію й використання суб’єкт-

суб’єктних та інтерактивних технологій навчання. Інший складник 

інформаційно-когнітивного компонента, а саме – когнітивний, реалізується в 

межах навчального плану, державного освітнього стандарту, освітньої 

програми. Зміст окремих освітніх компонентів конкретизується викладачем 

вищого освітнього закладу з урахуванням поставлених завдань, необхідності 

відображення у змісті освітнього компонента специфіки виробничого та 

соціального оточення закладу вищої освіти, рівня підготовленості, інтересів 

майбутніх учителів іноземних мов.   

Третій компонент інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов – процесуально-діяльнісний, який представлений комплексом 
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умінь і навичок майбутніх учителів іноземних мов, якими повинен володіти в 

процесі викладання іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а 

також використовуючи технології інтерактивного навчання у професійно-

педагогічній діяльності. 

У межах реалізації діяльнісного підходу майбутніх учителів іноземних 

мов вітчизняна науковиця М. Шмир зазначила, що саме діяльнісний підхід 

стосується внутрішньої активності особистості, яка пробуджується не 

примусом, а змістом і методами, організованими особливим чином. 

Кінцевою метою реалізації діяльнісного підходу у процесі підготовки 

вчителя іноземної мови є його перетворення із субʼєкта учіння на субʼєкта 

практичної діяльності для цілеспрямованої діяльності. Перетворення 

відбувається у двох формах: субʼєкт-обʼєктній і субʼєкт-субʼєктній [246, 

с. 85]. Ми погоджуємося цією думкою про те, що діяльнісний підхід 

передбачає здатність майбутніх учителів іноземних мов організувати, з 

одного боку, суб’єкт-суб’єктну взаємодію в процесі навчання іноземної мови, 

а з іншого – використовувати інтерактивні технології в освітньому процесі. 

Отже, саме діяльнісний підхід сприяє поступовому перетворенню 

майбутніх учителів іноземних мов з «об’єктів» освітнього процесу на 

активних «суб’єктів» педагогічної діяльності. При цьому майбутні вчителі 

іноземних мов повинні володіти певними особистісними якостями, такими як 

прагнення творчо реалізувати власний суб’єктний потенціал в освітньому 

процесі; використовувати інтерактивні технології в майбутній педагогічній 

діяльності.  

Для нашої наукової роботи значущості набуває дослідження 

С. Шехавцової, яка вважає, що концептуальним положенням суб’єктно-

діяльнісного підходу є суб’єкт-суб’єктна взаємодія, яка передбачає  

залучення майбутніх учителів іноземних мов до освітнього процесу як 

активних суб’єктів освітнього процесу [244, с. 46]. Імовірно, що роль 

викладача змінюється, і він отримує нові потенційні функції, а саме: роль 
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консультанта, порадника, тьютора, що сприяє самостійності майбутніх 

учителів іноземних мов в освітньому процесі.  

У межах суб’єктно-діяльнісного підходу визначено такі переваги щодо 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії: 

по-перше, такий підхід дозволяє організувати ефективну суб’єкт-

суб’єктну взаємодію між викладачем університету і майбутніми вчителями 

іноземних мов у процесі фахової підготовки. Крім того, освітній процес 

набуває спрямованості на формування професійно значущих особистісних 

якостей майбутніх учителів іноземних мов; 

по-друге, в основу зазначеного підходу покладено провідні ідеї, які 

відбивають сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні, а 

також педагогічні традиції формування професійно значущих особистісних 

якостей майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної  підготовки 

[Там само, с. 50].  

Отже, процесуально-діяльнісний компонент відображає процесуальну 

сутність формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Останній, четвертий, компонент інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов – оцінно-рефлексивний, який передбачає 

одночасне реалізацію оцінювання, самооцінювання щодо якості вирішення 

поставлених завдань у межах освітнього процесу з боку викладача та 

самооцінювання самих майбутніх учителів іноземних мов за поетапністю і 

поступовістю організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Оцінно-рефлексивний 

компонент характеризується здатністю майбутніх учителів іноземних мов до 

аналізу результатів професійної діяльності, пов’язаної з організацією 

інтерактивної взаємодії з використанням інтерактивних технологій у 

майбутній професійній діяльності; можливістю майбутніх учителів 

іноземних мов адекватно оцінювати рівень власної інтерактивної 

компетентності до використання інтерактивних технологій навчання 
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іноземних мов; здійснювати рефлексію своєї поведінки, виявляти 

спрямованість на самоосвіту і саморозвиток.  

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури, здійснений у попередніх 

підрозділах нашого наукового дослідження, які висвітлюють проблему 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, дозволяє стверджувати про наявність 

різних науково-педагогічних підходів щодо зазначеної проблеми: 

системного, компетентнісного, діяльнісного, суб’єктно-діяльнісного. Нами 

було також проаналізовано різні функції майбутніх учителів іноземних мов, 

що стало підґрунтям для обґрунтування й розроблення структури 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, до складу 

якої входять такі компоненти, як стимулювально-мотиваційний, 

інформаційно-когнітивний, процесуально-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. 

З позиції системного підходу структура інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії є 

взаємопов’язаною сукупністю зазначених вище компонентів, яка зможе 

забезпечити високий рівень сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Уважаємо, що цілісна єдність та сформованість виокремлених нами 

компонентів досліджуваного феномену зможуть забезпечити формування 

необхідного рівня сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови до використання засобів суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в професійної діяльності в освітньому процесі. 

 

 

1.3. Діагностика сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

Попередньо зроблений науково-педагогічний аналіз проблеми 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії та розкриття її теоретико-



69 
 

методологічних засад стали важливою підставою подальшої реалізації 

дослідження, зокрема розроблення науково-експериментальної роботи, 

необхідної для діагностики стану сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Дослідна робота 

розпочалася з 2018 р. і була реалізована за трьома основними етапами: 

констатувальним, формувальним та узагальнювальним.  

Мета наукового експерименту полягала в перевірці педагогічних умов 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Відповідно до логіки здійснення 

педагогічного експерименту нам необхідно порівняти рівень сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

фахової підготовки до та після експерименту в експериментальній і 

контрольній групах. Безперечно, що порівняння можна зробити тільки на 

підставі визначення певних критеріїв і показників для обох груп. 

Отже, на першому етапі експерименту нами було визначено такі його 

завдання, а саме: 

1) розробити критерії та показники інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов; 

2) визначити та обґрунтувати рівні сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов; 

3) виокремити й схарактеризувати вибірку учасників педагогічного 

експерименту, тобто контрольної та експериментальної груп з визначенням 

кількості учасників; 

4) з’ясувати стан сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов в обох групах; 

5) сформулювати висновки за результатами проведення першого етапу 

педагогічного експерименту.  

Протягом першого констатувального етапу експерименту, який 

відбувався протягом 2018 р., нами було визначено ключові поняття 

дослідження «інтерактивна компетентність», «інтерактивна компетентність 
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майбутніх учителів іноземних мов», зміст, структура, функції, 

характеристики її компонентів; комплексний розгляд специфіки формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, теоретично 

розглянуто проблему дослідження через аналіз й узагальнення науково-

методичних джерел, результатів дисертаційних робіт, нормативно-правової 

документації, що розкриває різні аспекти професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов; було розроблено етапи педагогічного експерименту, 

представлено методичний інструментарій. Результатом стала необхідність 

діагностики стану сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов на сучасному етапі. 

Формувальний етап експерименту (2019 – 2021 рр.) було здійснено 

відповідно до завдань дослідження впровадження розроблених педагогічних 

умов в освітній процес закладів вищої освіти, а також розроблено освітній 

компонент за вільним вибором студентів «Іноземна мова в інтерактивному 

вимірі».  

На завершальному узагальнювальному етапі експерименту (2021 р.) 

систематизовано отриману статистичну інформацію, доведено ефективність 

розроблених педагогічних умов та сформульовано загальні висновки 

дисертації, підготовлено рукопис дисертації. 

Наступним кроком дослідницьких пошуків було доцільним вивчення 

основних характерних ознак понять «критерій» і «показник», за якими 

можемо встановити рівні сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Відповідно до висновків, зробленим на основі наукової літератури, ми 

можемо стверджувати, що в педагогічній науці немає одностайного 

визначення поняття «критерій». Словник іншомовних слів подає визначення 

поняття «критерій» як мірила для визначення, оцінки предмета, явища; 

ознаки, яка взята за основу класифікації. 

У загальнопедагогічному розумінні І. Ісаєв пропонує вимоги щодо 

критеріїв і показників:  
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по-перше. критерії повинні бути розкриті через низку якісних ознак, 

тобто показників, за мірою виявлення яких можна судити про більший чи 

менший ступінь прояву цих критеріїв;  

по-друге, критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості в 

часі й культурно-педагогічному просторі; 

по-третє, критерії повинні, по можливості, охоплювати основні види 

педагогічної діяльності;  

по-четверте, критерії повинні відображати основні закономірності 

формування особистості;  

по-п’яте, за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між 

усіма компонентами системи, яку досліджують;  

по-шосте, якісні показники повинні поставати в єдності з кількісними; 

по-сьоме, критерії повинні бути розкриті через низку специфічних 

ознак, які відображають усі структурні компоненти [97]. 

Науковий аналіз педагогічних джерел засвідчив, що, незважаючи на 

розрізненість поглядів науковців стосовно визначення дефініції «критерій» і 

«показник», а також стосовно кількості критеріїв та варіативності їх назв, 

дослідників об’єднує прагнення визначити рівень сформованості певної 

особистісної якості майбутніх учителів іноземних мов. 

Безперечно, що в нашій науково-експериментальній роботі ми 

спиралися при визначенні критеріїв, а відповідно і показників, на теоретичні 

основи інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що були представлені в попередніх 

підрозділах нашого дослідження. У структурному плані нами виокремлено в 

межах інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії такі компоненти, як стимулювально-

мотиваційний, інформаційно-когнітивний, процесуально-діяльнісний, оцінно-

рефлексивний.  

Відокремлені компоненти інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії стали 
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підґрунтям для визначення критеріїв, тому нами були розроблені такі 

критерії, як: мотиваційно-суб’єктний, змістово-когнітивний, 

інтерактивно-технологічний, суб’єктно-рефлексивний (див. табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Критерії та показники сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії   
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 здатність до самооцінювання інтерактивної діяльності 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

уміння корегувати власну педагогічну діяльність  

Відзначимо, що всі критерії окремо спрямовані на оцінювання 

виокремлених компонентів інтерактивної компетентності майбутніх учителів 



73 
 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Так, нами були 

розроблені відповідно до визначених критеріїв певні показники, які 

розкривають сутність і критеріїв, і компонентів інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних. Отже, ми дійшли висновку, що сформованість 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії ми зможемо визначити на основі виявлення 

кожного критерію окремо. Відповідно, кожен визначений нами критерій був 

схарактеризований показниками, які були розроблені і представлені.   

Ми можемо перейти до детальної характеристики виділених критеріїв 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, як-от: мотиваційно-суб’єктний, змістово-

когнітивний, інтерактивно-технологічний, суб’єктно-рефлексивний. 

Першим критерієм стану сформованості визначено мотиваційно-

суб’єктний. Цей критерій визначає сукупність мотивів, потреб бути 

суб’єктом власної освітньої діяльності, які спонукають майбутніх учителів 

іноземних мов саме до формування інтерактивної компетентності. Ми 

вважаємо, що саме цей критерій висвітлює наявність інтересу та відіграє 

роль постійного спонукального механізму, що викликає потребу в майбутніх 

учителів іноземних мов в оволодінні ефективними способами організації 

професійної діяльності. Мотиваційно-суб’єктний критерій включає мотиви, 

потреби та цінності щодо використання інтерактивної діяльності в процесі 

навчання іноземної мови. Мотиваційно-суб’єктний критерій сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії характеризується наявністю в майбутніх 

учителів прагнення до опанування професійними знаннями, інтерактивними 

вміннями та навичками, що забезпечують подальшу успішну суб’єкт-

суб’єктну діяльність на практиці. Зазначений критерій передбачає розвиток у 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

вивчення засобів інтерактивної міжкультуної взаємодії, формування стійкої 
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потреби у використанні суб’єкт-суб’єктної діяльності в освітньому контексті 

для майбутньої професійної діяльності.  

Другим критерієм визначено змістово-когнітивний інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Цей критерій 

характеризує рівень пізнавальної активності майбутніх учителів іноземних 

мов щодо формування інтерактивної компетентності, яка спрямована на 

розкриття потенційних можливостей, розширення самоосвіти та 

інтерактивності здобувачів освіти завдяки суб’єкт-суб’єктним технологіям.  

Змістово-когнітивний критерій відображає наявність інтерактивних 

умінь та навичок майбутніх учителів іноземних мов до використання суб’єкт-

суб’єктних технологій, інтерактивних технологій у професійній та 

навчальній діяльності, створюючи інноваційні освітні продукти.   

Завдяки цьому критерію оцінюється якість засвоєних майбутніми 

вчителями іноземних мов теоретичних знань про інтерактивні технології 

викладання іноземної мови, організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії тощо. 

Відповідно показниками змістово-когнітивного критерію визначено 

такі: наявність теоретичних (педагогічних, психологічних, методичних) 

знань; наявність інтерактивних умінь та навичок майбутніх учителів 

іноземних мов до використання суб’єкт-суб’єктних технологій.  

Третій критерій – інтерактивно-технологічний – процесуально-

діяльнісного компонента інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії ґрунтується на вмінні 

майбутніми вчителями іноземних мов організувати систематичну й 

цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування 

інтерактивної компетентності. Цей критерій висвітлює суб’єктну позицію 

майбутніх учителів іноземних мов, а також такі особистісні якості, як 

мобільність, адаптивність у різних видах інтерактивної діяльності.  

Інтерактивно-технологічний критерій характеризується вмінням 

самостійно забезпечувати умови для набуття інтерактивності учнями в 

процесі навчання іноземних мов. Звідси, цей критерій характеризується 
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здатністю майбутніми вчителями іноземних мов займатися самоосвітою й 

розвитком власної професійної суб’єктності.  

Цей критерій відображає здатність майбутніх учителів іноземних мов 

до здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Технологічний складник цього 

критерію відображає вміння майбутніх учителів іноземних мов до 

використання інтерактивних технологій.  

Отже, нами було визначено такі показники прогностично-діяльнісного 

критерію: наявність суб’єктної позиції, мобільності, адаптивності до нових 

умов тощо; уміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-

суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної 

компетентності в учнів; уміння самостійно забезпечувати умови для набуття 

інтерактивності учнями в процесі навчання іноземних мов. 

Останній – суб’єктно-рефлексивний – ґрунтується на здатності 

майбутніх учителів іноземних мов до самооцінювання інтерактивної 

діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Цей критерій відображає 

вміння корегувати власну педагогічну діяльність та здатність до рефлексії.  

Цей критерій висвітлює оцінно-рефлексивний компонент інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов, який є одним з основних 

критеріїв, оскільки оцінно-рефлексивний критерій відображає оцінку 

результату процесу, з одного боку, а з іншого – рефлексію, тобто самоаналіз 

результату власної діяльності майбутніми вчителями іноземних мов. 

Зважаючи на викладене вище та згідно з розробленими критеріями й 

показниками, нам необхідно виділити рівні сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. Відповідно до традиційного підходу обрано трирівневу 

шкалу, за якою була така градація: високий, середній і достатній.  

Охарактеризуємо кожен із визначених рівнів. Майбутні вчителі 

іноземних мов з високим рівнем сформованості інтерактивної 

компетентності характеризуються високим рівнем умотивованості до 

інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 
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Демонструють високий рівень прагнення до опанування професійними 

знаннями, інтерактивними вміннями та навичками, що забезпечують успішну 

суб’єкт-суб’єктну діяльність на практиці. Виявляють стійку потребу в 

досягненні успіху, самореалізації у професійній діяльності, а також в 

оволодінні теоретичними і практичними знаннями. Їхні професійні знання 

сформовані в обсязі, необхідному для подальшої ефективної інтерактивної 

діяльності, цілком усвідомлені та міцні. Вони мають високу розвиненість 

інтерактивних умінь та навичок майбутніх учителів іноземних мов до 

використання суб’єкт-суб’єктних технологій. Майбутні вчителі іноземних 

мов мають наявну адекватну самооцінку важливих для інтерактивної 

діяльності особистісних якостей; демонструють високу здатність до 

рефлексії власних професійних дій; здатні усвідомлено здійснювати 

корекцію власної професійної поведінки. 

Майбутні вчителі іноземних мов із середнім рівнем сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної характеризуються середнім рівнем умотивованості до 

інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Нестабільно 

демонструють прагнення досягти успіху в педагогічній діяльності та мають 

недостатньо цілеспрямовану потребу в оволодінні теоретичними і 

практичними знаннями, мають ситуативний інтерес до використання суб’єкт-

суб’єктних технологій. У них також ситуативно спостерігається наявність 

суб’єктної позиції, мобільності, адаптивності в різних проявах інтеракції. 

уміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної компетентності. 

Недостатньо сформовані вміння організувати систематичну й 

цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування 

інтерактивної компетентності. Вони хаотично демонструють здатність до 

самооцінювання інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Майбутні вчителі іноземних мов мають трохи завищену або трохи 

занижену самооцінку порівняно з адекватною. Вони частково демонструють 
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здатність до рефлексії власних професійних дій, мають частково сформоване 

вміння рефлексії власної професійної діяльності. 

Майбутні вчителі іноземних мов з достатнім рівнем сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії володіють достатнім рівнем умотивованості до 

опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями та 

навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці. Виявляють відсутність прагнення до успіху в професійній 

діяльності. Мають недостатньо розвинуту потребу в оволодінні 

теоретичними й практичними знаннями та недостатнім рівнем наявності 

інтерактивних умінь та навичок майбутніх учителів іноземних мов до 

використання суб’єкт-суб’єктних технологій. У них повна відсутність 

стійких мотивів досягнення успіху, самореалізації у професійній діяльності. 

Теоретичні знання з особливостей використання інтерактивних технологій 

поверхові і нестабільні. Також спостерігається недостатній рівень суб’єктної 

позиції, мобільності, адаптивності та інтеракції. Характеризуються 

відсутністю вміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-

суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної 

компетентності, тому шукають підтримки одногрупників. У них відсутня 

здатність до самооцінювання інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії та неспроможність корегувати власну педагогічну 

діяльність. Демонструють низький рівень здатності до рефлексії.  

Розроблена критеріальна система дослідження визначення 

компонентів, критеріїв, рівнів, показників сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії стала тим підґрунтям нашого дослідження, який довів 

необхідність подальшого проведення науково-дослідного пошуку. 

Наступним кроком наукової роботи було проведення констатувального етапу 

педагогічного експерименту.  
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Учасниками науково-педагогічного експерименту стали здобувачі 

вищої освіти чотирьох університетів, а саме: ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет»; Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського; Криворізький державний педагогічний університет. 

Під час діагностики на констатувальному етапі експериментально-

дослідної роботи загалом ми задіяли 302 здобувачів вищої освіти, які були 

поділені на дві групи: контрольна група складалася із 150 осіб і 

експериментальна – 152 здобувачів 2 – 4 курсів зазначених вище 

університетів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (із 

зазначенням мов), оскільки в експериментально-дослідній роботі брали 

участь здобувачі, які навчалися за різними іноземними мовами, а саме: 

англійською, німецькою, французькою та іспанською.  

Зазначимо, що на сучасному етапі головною метою визначення рівня 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії було виявлення та отримання 

об’єктивних даних, з одного боку, що характеризують ефективність 

освітнього процесу закладів вищої освіти з формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, а з іншого – забезпечення наступного етапу науково-

педагогічного експерименту, тобто формувального етапу експерименту, 

фактичним матеріалом, який доводив би необхідність удосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов і необхідності 

розробки шляхів подальшого вдосконалення процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, тобто розробки педагогічних умов, які були 

сформульовані на початку дослідження.  

Відповідно до отриманих даних за першим критерієм, мотиваційно-

суб’єктним, нами було визначено за всіма визначеними показниками: 

1) наявність мотивації до інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-
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суб’єктної взаємодії; 2) прагнення до опанування професійними знаннями, 

інтерактивними вміннями та навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-

суб’єктну діяльність на практиці; 3) наявність стійких мотивів досягнення 

успіху, самореалізації у професійній діяльності.  

Нами було застосовано в процесі експериментального дослідження 

анкетування, спрямоване на визначення мотивів та потреб у розвитку 

інтерактивних умінь засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії – за допомогою 

методики діагностики соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційній сфері (О. Потьомкіна) (див. додаток А). За основу нами обрано 

методику діагностики мотиваційної сфери учасників експерименту, яку було 

розроблено психологом і фахівцем. Утім, ми вважаємо за потрібне розробити 

власну анкету, яка буде відображати безпосередньо проблематику, 

представлену в нашому дослідженні. Тому нами було розроблено анкету для 

респондентів, мета якої – вивчення динаміки сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії за мотиваційно-суб’єктним критерієм (див. додаток Б). 

Респондентам необхідно було ознайомтесь із запитанням і позначити варіант, 

що відповідав думці респондентів. На основі отриманих даних ми дійшли 

певних висновків.  

Отже, загальні отримані дані діагностики відповідно за критеріями й 

рівнями сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Отриманні дані діагностики за критеріями й рівнями сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії представлено в таблицях по тексту роботи.    

Оброблені результати анкетування подано в таблиці результатів 

діагностики мотивації до інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов за мотиваційно-

суб’єктним критерієм (див. табл. 1.4). 
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Таблиця 1.4 

Загальні рівні сформованості інтерактивної компетентності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов 

(за мотиваційно-суб’єктним критерієм) на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна 

група (ЕГ) 152 особи 

Контрольна група 

(КГ) 150 осіб 

Різниця 

(%) 

% абс. % абс. 

високий 9,9 15 9,3 14 + 0,6 

середній 34,9 53 34,0 51 + 0,9 

низький 55,2 84 56,7 85 - 1,5 

 

У таблиці нами були представлені узагальнені дані рівнів 

сформованості інтерактивної компетентності засобами суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії майбутніх учителів іноземних мов за мотиваційно-суб’єктним 

критерієм на констатувальному етапі експерименту. 

Для візуального сприйняття отриманих статистичних даних подамо 

дані у графічному вигляді. Отже, для наочного порівняння результатів ми 

графічно представили дані контрольної та експериментальної груп у межах 

констатувального етапу експерименту (див. рис. 1.3). 

 За отриманими даними в ході констатувального етапу експерименту 

ми дійшли висновків, що під час цього етапу педагогічного експерименту зі 

150 майбутніх учителів іноземних мов контрольної групи більшість 

респондентів (85 здобувачів КГ, що становить 56,7%) мають низький рівень 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за мотиваційно-суб’єктним 

критерієм, і в експериментальній групі – 84 учасники (55,2%) мають 

відповідний рівень. Це складає більшість респондентів від загальної 

кількості. 
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Рис. 1.3. Рівні сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за 

мотиваційно-суб’єктним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Відповідно до середнього рівня майже однаковий рівень 

продемонстрували майбутні вчителі іноземної мови, що становить 34,0% у 

контрольній групі та 34,9% – в експериментальній. На жаль, найнижчі дані 

були отримані за високим рівнем сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов за мотиваційно-

суб’єктним критерієм, а саме в контрольній (9,3%) та експериментальній 

групах (9,9%).  

За умовами проведення експериментально-дослідної роботи всі групи 

респондентів, тобто і контрольної, і експериментальної, повинні мати 

приблизно однакові рівні сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних на початку експериментально-дослідної 

роботи. Звідси нами було визначення відсоткову різницю між контрольною 

та експериментальною групами за кожним рівнем. Отже, зазначимо, що на 

високому рівні різниця між групами становить усього +0,6%, майже такі дані 
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нами було отримано і на середньому рівні, а саме + 0,9%. На низькому рівні 

різниця між групами – 1,5%. Утім, така різниця є в межах допустимого. 

Ми переходимо до здійснення опису отриманих даних щодо рівнів 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за наступним критерієм змістово-

когнітивним, який передбачав сформованість таких показників, як наявність 

теоретичних (педагогічних, психологічних, методичних) знань; а також 

наявність інтерактивних умінь та навичок майбутніх учителів іноземних мов 

до використання суб’єкт-суб’єктних технологій.  

Щодо визначення стану сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за 

змістово-когнітивним критерієм у ході констатувального етапу 

експериментальної роботи відбувалось за допомогою методу анкетування та 

експертної оцінки, яка передбачала безпосередню участь професорів, 

доцентів та викладачів іноземних мов університетів, які брали участь в 

експериментальній роботі, виступивши в ролі експертів. Для здійснення 

цього етапу експериментальної роботи розроблено спеціальну авторську 

анкету з визначення теоретичних знань респондентів (психолого-

педагогічних і методичних), а також теоретичних знань щодо інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов до використання суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в процесі викладання іноземних мов (див. додаток В). 

Відповідно до розробленої анкети експерти мали встановити рівень знань 

майбутніх учителів іноземних мов, тобто респондентів відповідно до 

високого, середнього або низького рівнів. Результати триманих даних 

представлено нижче у вигляді зведеної таблиці 1.5.    

Ми можемо пояснити цей факт тим, що освітній процес відбувається 

систематизовано в університеті, тому ми отримали переважно позитивні дані 

на цьому етапі. 
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Таблиця 1.5 

Загальні рівні сформованості інтерактивної компетентності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов 

(за змістово-когнітивним критерієм) на констатувальному етапі 

експерименту 

 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна 

група (ЕГ) 152 особи 

Контрольна група 

(КГ) 150 осіб 

Різниця 

(%) 

% абс. % абс. 

високий 12,5 19 12,0 18 + 0,5 

середній 45,4 69 46,7 70 - 1,3 

низький 42,1 64 41,3 62 + 0,1 

 

Отже, нами було з’ясовано, що середній рівень продемонстрували в ЕГ 

45,4% респондентів і 46,5% респондентів – у КГ. мали приблизно однаковий 

рівень сформованості показників за змістово-когнітивним критерієм. Наочне 

відображення отриманих даних представлено на рисунку 1.4.  

 

Рис. 1.4. Рівні сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за 

змістово-когнітивним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту 
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Відповідно до рис. 1.4 зазначимо, що лише 12,0% в КГ і 12,5% в ЕГ у 

респондентів було зафіксовано високий рівень, що ми пояснюємо цей факт 

удалою організацією освітнього процесу в закладах вищої освіти.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, зупинимося на характеристиці отриманих даних за 

третім критерієм під назвою інтерактивно-технологічний, який відповідно 

представлений в нашому дослідженні такими показниками, як наявність 

суб’єктної позиції, мобільності, адаптивності в різних проявах інтеракції та 

вміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної компетентності. На 

цьому етапі експериментальної роботи нами було використано інтерактивні 

завдання (див. додаток Г).   

Таблиця 1.6 

Загальні рівні сформованості інтерактивної компетентності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов 

(за інтерактивно-технологічним критерієм) на констатувальному етапі 

експерименту 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна 

група (ЕГ) 152 особи 

Контрольна група 

(КГ) 150 осіб 

Різниця 

(%) 

% абс. % абс. 

високий 11,2 17 10,7 16 + 0,5 

середній 36,2 55 34,7 52 + 1,5 

низький 52,6 80 54,6 82 - 2,0 

 

Спираючись на отримані дані, подані в таблиці 1.6, зазначимо, що 

наявний рівень сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів відповідно до третього – інтерактивно-технологічного, фактична 

більшість респондентів мають середній рівень, а саме: 72 респонденти, що 

становить 48% у КГ від загальної кількості респондентів, та 71 студент 



85 
 

(46,7%) в ЕГ від загальної кількості респондентів щодо сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Отже, на 

високому рівні було виявлено 15 респондентів (10,0%) КГ і 16 респондентів 

(10,5%) ЕГ, що підтверджує той факт, що лише незначна кількість майбутніх 

учителів іноземних мов спрямована на використання інтерактивної 

діяльності в професійній діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Зазначимо, що ступінь розбіжності також становить досить незначну 

міру і складає від +0,5% (за високим рівнем) до –1,3% (за середнім рівнем).  

Відповідно до логіки нашого наукового дослідження ми подаємо 

візуальне представлення рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

за інтерактивно-технологічним критерієм у контрольній та 

експериментальній групах за результатами констатувального етапу 

експериментального дослідження. Результати подано на рисунку 1.5.   

 

Рис. 1.5. Рівні сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за 

інтерактивно-технологічним критерієм на констатувальному етапі 

експерименту 
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Урешті, здійснюючи аналіз діагностики рівнів сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, охарактеризуємо отримані дані за четвертим 

критерієм, тобто суб’єктно-рефлексивним, за такими показниками: здатність 

до самооцінювання інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії; уміння корегувати власну педагогічну діяльність. У якості 

експериментальних методик на констатувальному етапі експерименту 

використано такі діагностики: Анкета самооцінки власної діяльності 

(модифікація тесту Л. Войчук) (див. додаток Д) та питальник з 

рефлексивності (А. Карпов) (див. додаток Е).  

За отриманими даними в ході констатувального етапу педагогічного 

експерименту ми дійшли висновків, що майбутні вчителі іноземних мов 

володіють високим рівнем здатності до самооцінювання власної 

інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що сприяє 

формуванню навичок адаптивності в різних педагогічних ситуаціях. Ці 

респонденти мають високий рівень інтеракції, здатність незалежно від певної 

педагогічної ситуації вміти організувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію в 

процесі викладання іноземних мов (див. таблицю 1.7).  

Таблиця 1.7 

Загальні рівні сформованості інтерактивної компетентності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх учителів іноземних мов 

(за суб’єктно-рефлексивним критерієм) на констатувальному етапі 

експерименту 

Рівні 

сформованості 

Експериментальна 

група (ЕГ) 152 особи 

Контрольна група 

(КГ) 150 осіб 

Різниця 

(%) 

% абс. % абс. 

високий 13,8 21 12,7 19 + 1,1 

середній 38,2 58 36,6 55 + 1,6 

низький 48,0 73 50,7 76 - 2,7 

 

Отже, було зафіксовано 72 студенти (48,0%) КГ і 72 респонденти 

(47,4%) ЕГ. У цих студентів середній рівень здатності до самооцінювання 
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інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії та вміння 

корегувати власну педагогічну діяльність. 

З низьким рівнем інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за суб’єктно-

рефлексивним критерієм виявлено на констатувальному етапі експерименту 

в КГ 76 респондентів, що склало 50,7%, і 73 респонденти, що склало (48,0%), 

ЕГ від загальної кількості респондентів. У більшості майбутніх учителів 

іноземних мов, на жаль, спостерігається здатність до самооцінювання 

інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. У них було 

констатовано відсутність умінь корегувати власну педагогічну діяльність. 

Вони можуть використовувати та спиратися на шаблонні та стандартні 

форми організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

На середньому рівні перебувають 55 учасників (36,6%) КГ та 58 

(38,2%) – ЕГ. У цих респондентів виявлено середній рівень умінь корегувати 

власну педагогічну діяльність засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Вони 

можуть використовувати інтерактивні технології викладання іноземних мов у 

практичній педагогічній діяльності, утім не завжди можуть швидко і 

мобільно застосувати інтерактивні технології. У деяких випадках стримано й 

неактивно адаптуються в нових умовах, що ускладнює організацію суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, що впливає на якість освітнього процесу.   

Високий рівень інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за суб’єктно-

рефлексивним критерієм було зафіксовано лише в 19 респондентів КГ 

(12,7%) та 21(13,8%) – ЕГ. Такі студенти могли з легкістю оцінити власну 

педагогічну діяльність і швидко усунути недоліки в організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. Вони активно використовували інтерактивні технології 

в процесі викладання іноземних мов.  

Отже, ступінь розбіжності також становить досить незначний ступінь 

між експериментальними групами і складає за високим рівнем +1,1%; 
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середнім +1,6% та низьким –2,7%, що не впливає на якість проведеної 

експериментальної роботи.  

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі дослідження нами було здійснено ґрунтовне 

теоретичне вивчення проблеми формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а 

також визначено реальний стан сформованості зазначеної компетентності в 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

1. У ході наукової роботи визначено основні поняття дослідження: 

«компетенція», «компетентність», «інтерактивна компетентність», 

«інтерактивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов», 

проаналізовано різні варіанти їх тлумачення в науково-педагогічному 

просторі; теоретично обґрунтовано сутність і структуру інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, яка знаходить своє відображення в таких структурних 

компонентах, як: стимулювально-мотиваційний, інформаційно-когнітивний, 

процесуально-діяльнісний, оцінно-рефлексивний. 

2. Термінологічний аналіз зазначених вище дефініцій дозволив 

запропонувати власне визначення поняття «інтерактивна компетентність 

майбутніх учителів іноземних мов». Ми розуміємо інтерактивну 

компетентність майбутніх учителів іноземних мов як професійно важливу 

якість особистості майбутнього вчителя іноземної мови, яка виявляється в 

готовності і здатності ефективно організувати інтерактивну взаємодію на 

основі отриманих знань, умінь і навичок з іноземної мови.  

3. У результаті проведення діагностики стану сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на сучасному етапі встановлено та обґрунтовано 

чотири критерії інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов, а саме: мотиваційно-суб’єктний, змістово-когнітивний, інтерактивно-
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технологічний, суб’єктно-рефлексивний. Мотиваційно-суб’єктний критерій 

характеризується наявністю в майбутніх учителів прагнення до опанування 

професійними знаннями, інтерактивними вміннями та навичками, що 

забезпечують подальшу успішну суб’єкт-суб’єктну взаємодію на практиці. 

Наступний критерій – змістово-когнітивний – характеризує рівень 

пізнавальної активності майбутніх учителів іноземних мов щодо формування 

інтерактивної компетентності, яка спрямована на розкриття потенційних 

можливостей, розширення самоосвіти та інтерактивності здобувачів освіти 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Третій критерій – інтерактивно-

технологічний – ґрунтується на вмінні майбутніми вчителями іноземних мов 

організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 

спрямовану на формування інтерактивної компетентності. Останній 

критерій – суб’єктно-рефлексивний – ґрунтується на здатності майбутніх 

учителів іноземних мов до самооцінювання інтерактивної діяльності 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а також на вмінні корегувати власну 

педагогічну діяльність. Змістовно охарактеризовано рівні сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов.  

4. Аналіз результатів констатувального етапу експерименту дозволив 

нам визначити проблемне поле дослідження, за допомогою якого 

встановлено необхідність у науковому обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. Узагальнення отриманих даних у ході констатувального 

етапу педагогічного експерименту за всіма критеріями (мотиваційно-

суб’єктний, змістово-когнітивний, інтерактивно-технологічний, суб’єктно-

рефлексивний) дозволило встановити, що на констатувальному етапі: по-

перше, між контрольною та експериментальною групами не встановлено 

суттєвих відмінностей (від 0,5 % до 2,7%); по-друге, у переважній більшості 

респондентів контрольної та експериментальної груп було зафіксовано 

низький рівень сформованості інтерактивної компетентності. 
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5. Ми дійшли висновків, що наявність у значної кількості респондентів 

низького рівня сформованості інтерактивної компетентності свідчить, що 

викладачі університетів не використовують на практиці в достатньому обсязі 

досить потужний потенціал навчального предмета «Методика викладання 

іноземних мов» для оволодіння майбутніми вчителями іноземних мов 

знаннями та вміннями з підвищення власного рівня інтерактивної 

компетентності, формування в останніх розуміння потреби особистісної та 

професійної саморефлексії, уміння самостійно корегувати власну педагогічну 

діяльність.  

По-друге, освітній компонент «Освітні технології. (Методика 

викладання іноземної мови», з одного боку, потребує певної корекції 

(особливо в межах теоретичного, методичного та практичного складників 

предмета); з іншого – потребує розробки окремого освітнього компонента за 

вільним вибором студентів, у якому було відображено:  

− у межах теоретичного складника освітнього компонента доцільно 

доповнити темами, які розкриватимуть можливості формування інтерактивну 

компетентність майбутніх учителів засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

− методична підготовка з іноземної мови має передбачати 

оволодіння майбутніми вчителями іноземних мов уміннями самостійно 

здійснювати самооцінювання інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії та вміння корегувати власну педагогічну діяльність; 

− практична частина викладання методики навчання іноземним мовам 

має базуватись на засадах компетентнісного підходу, який спряв оволодінню 

майбутніми вчителями інтерактивними вміннями з максимальною 

націленістю на розкриття власного потенціалу в педагогічній діяльності. 

Організація професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов має 

передбачати: застосування інтерактивних технологій, спрямованих на 

організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками освітнього процесу. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

ЗАСОБАМИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

2.1. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії 

 

У першому розділі дисертаційної праці розкрито сутність і подано 

характеристику основних понять наукової роботи, а саме: «інтеракція», 

«компетентність», «інтерактивна компетентність» у сучасному науковому 

дискурсі, нами було досліджено наукові підходи до формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в контексті актуальної педагогічної проблеми, 

визначено критерії, показники й рівні сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов та проаналізовано стан 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

За логікою нашого дослідження наступним кроком було здійснення 

наукового обґрунтування та теоретичної розробки педагогічних умов, які 

сприяють формуванню інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

У межах нашого дослідження було обрано за основу теоретичні 

положення наукового досвіду вітчизняних дослідників. Отже, наукове 

обґрунтування, розробка та впровадження педагогічних умов у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, зокрема, 

базується на науковому досвіді відомих учених, їхнього бачення організації 

та реалізації професійної підготовки майбутніх учителів (Н. Волкова, 
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С. Головко, М. Демченко, Т. Назарова, О. Пєхота, І. Підласий, Є. Полат, 

Г. Селевко, С. Сисоєва, В. Стрельніков, С. Харченко, А. Хуторськой та ін.); 

та професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (І. Зимня, 

Т. Кокнова, С. Шехавцова та ін.; розробка ефективних педагогічних умов 

щодо покращення процесу професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов (О. Бескорса, С. Перова ін.). 

Перш ніж розпочати розробку безпосередньо педагогічних умов 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вважаємо за необхідне детально 

проаналізувати змістовне наповнення поняття «педагогічна умова». 

У контексті розвитку професійного потенціалу майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі фахової підготовки К. Гнатик трактує поняття 

«педагогічні умови» як взаємопов’язаний і взаємодіючий комплекс заходів 

освітнього процесу, що ефективно впливає на формування всіх структурних 

складників досліджуваного феномену [59, с. 113].  

І. Філімонова розглядає педагогічні умови як сукупність об’єктивних 

можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних 

можливостей педагогічного процесу, що забезпечує успішне досягнення 

поставленої мети [222, с. 197]. Науковиця акцентує увагу на особливостях 

реалізації педагогічних умов, що повинна здійснюватися як планомірна 

робота з уточнення закономірностей освітнього процесу, що забезпечує 

можливість перевірки результатів науково-педагогічного дослідження.  

Дещо іншу думку було висловлено українським науковцем В. Рейдайло 

щодо визначення поняття «педагогічні умови». Отже, учений пояснює, що їх 

можна розглядати як сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин освітнього 

процесу, від впливу яких залежить досягнення поставлених дидактичних 

завдань [191, с. 267].  

Науковці-педагоги вважають, що зовнішні умови є результатом 

функціювання політичної, соціально-економічної, освітньої та інших систем 

зовнішнього середовища суспільства, а внутрішніми педагогічними умовами 
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вважають умови відповідного педагогічного процесу та становлять 

сукупність педагогічних заходів, що забезпечують ефективне рішення цих 

завдань [87, с. 85].  

Цікаву й нестандартну думку щодо визначення педагогічних умов 

висловив відомий український педагог сучасності Є. Хриков, який порівнює 

педагогічні правила з педагогічними умовами, які в обох випадках 

орієнтують діяльність педагогів на реалізацію тієї або тієї мети та 

використання тих чи тих засобів. Проте науковець зауважує, що відмінність 

між правилами та умовами полягає в тому, що правила мають 

загальнодидактичний або загальновиховний характер, тобто охоплюють 

більш значну частину педагогічної дійсності, орієнтовані на всіх 

педагогічних працівників, а педагогічні умови мають локальний характер, 

вони спрямовані на вирішення вузьких педагогічних цілей та окремі, 

невеликі групи педагогічних працівників [229]. На наш погляд, учений 

досить влучно відмітив цю відмінність, утім педагогічні умови дійсно, в 

нашому випадку, будуть спрямовані на формування лише інтерактивної 

компетентності і саме майбутніх учителів іноземних мов, тому в нашій 

роботі нам не потрібно охоплювати всіх педагогічних працівників і весь 

освітній процес, а лише певну частину професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов.  

На основі наведених думок ми будемо дотримуватися думки, що 

педагогічні умови – це сукупність зовнішніх та внутрішніх чинників 

педагогічного процесу, що забезпечують досягнення студентами необхідного 

рівня сформованості певного виду професійної компетентності, а з іншого – 

сприяють підвищенню рівня ефективності професійної підготовки.  

Узагальнення теоретичних засад, що було здійснено в першому розділі 

дисертаційної роботи, а також детальне вивчення та характеристика поняття 

«педагогічні умови» дозволило нами визначити та обґрунтувати зміст 

педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Усе це стало 
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підґрунтям для розробки педагогічних умов формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. Отже, нами були визначені такі: 

 забезпечення позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземних 

мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію; 

 змістово-методичне забезпечення процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі фахової підготовки; 

 реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і здобувачів 

шляхом поєднання різних інтерактивних форм і методів освітнього 

процесу для підвищення ефективності формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  

Перша умова – забезпечення позитивної мотивації в майбутніх 

учителів іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює суб’єкт-

суб’єктну взаємодію.  

У контексті обґрунтування першої педагогічної умови сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії ми вважаємо за необхідне закцентувати увагу на 

особливостях стимулювання мотивації майбутніх учителів до інтерактивної 

діяльності. Отже, подальше теоретичне обґрунтування цієї педагогічної 

умови вимагає дослідити засади розвитку стимулювання мотивації в 

професійній підготовці.  

Як зазначає О. Рогульська, педагогічні умови функціюють у системі та 

взаємозумовлюють одна іншу. Науковиця пропонує оптимальні педагогічні 

умови для підготовки майбутніх учителів іноземних мов: 1) підвищення 

мотивації до професійної діяльності та формування професійних ціннісних 

орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов через використання 

інтерактивних технологій; 2) використання особистісно зорієнтованих 

технологій у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов; 
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3) упровадження різних видів практики та позааудиторної роботи для 

набуття досвіду майбутньої професійної діяльності; 4) створення і підтримка 

освітньо-креативного середовища для формування готовності майбутніх 

учителів іноземних мов до професійної діяльності; 5) розвиток професійної 

рефлексії в майбутніх учителів іноземних мов [193, с. 237]. Безперечно, такі 

педагогічні умови сприяють удосконаленню освітнього процесу, створенню 

певного механізму суб’єктної діяльності майбутніх учителів іноземних мов, 

що сприятиме накопиченню знань і життєвого досвіду, а також допоможуть 

стимулювати інтерактивно-суб’єктну активність. 

На думку науковців сучасності, існують два шляхи формування 

мотивації: опосередкований, тобто через комунікативну мотивацію, і 

безпосередній, шляхом стимулювання пошукової діяльності студентів у 

мовному матеріалі [77, с. 235]. У нашому випадку ми вважаємо, що ці два 

види мотивації відбуваються такими шляхами: 1) опосередкований шлях, 

ґрунтується на стимулюванні суб’єкт-суб’єктної мотивації і шляхом 

стимулювання інтерактивно-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 

іноземних мов.  

Як уважають дослідники, щоб викликати інтерес у майбутніх учителів 

іноземних мов до іншомовного матеріалу, необхідно: 

– по-перше, звести до мінімуму часовий розрив у роботі над мовним 

матеріалом і його застосуванням у мовленні з матою визначення мовленнєвої 

перспективи застосування лексичного матеріалу;  

– по-друге, віддавати перевагу настанові щодо роботи над мовним 

матеріалом, цілеспрямованості мовного характеру, що формує мовну 

перспективу;  

– по-третє, мовний матеріал, який має засвоюватися на занятті, слід 

орієнтувати на конкретну тематику, оскільки різні теми вносять плутанину в 

ситуацію та негативно впливають на мовлення [Там само, с. 235].  

Дещо нестандартний і цікавий погляд на мотивацію висловили 

українські дослідниці Н. Сердюк та Н. Марченко, які вважають, що іноземна 
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мова стає доступною за всіма видами засобів масової інформації. Тому 

завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати ці мотиви й розвивати їх, 

більше того, не допустити зниження інтересу учнів до самого процесу 

навчання, заохотити учнів до самостійного пошуку, викликати бажання 

спілкуватися у позаурочний час [203, с. 463]. Для досягнення цієї мети 

необхідно підвищити мотивацію настільки, щоб наблизити мовну діяльність 

до реальної взаємодії, що дасть можливість використовувати мову як засіб 

взаємодії з представниками інших мов і культур.  

На думку М. Нечепоренко, мотивація навчання займає серед чинників, 

які зумовлюють ефективність освітнього процесу, провідне місце. Навчальна 

мотивація визначається специфічними чинниками: особливостями того, хто 

навчається; рівнем професійної компетентності викладача; організацією 

педагогічного процесу; специфікою навчального предмета [154, с. 105]. 

Основними чинниками, які впливають на формування позитивної мотивації 

до навчання, є: зміст навчального матеріалу, організація навчальної 

діяльності, її колективні форми, оцінка навчальної діяльності, стиль 

педагогічної діяльності викладача.  

Як стверджують сучасні науковці, мультимедійні технології, 

інтерактивні технології та інтегровані технології сьогодні є найбільш 

ефективними для забезпечення підвищення мотивації студентів на заняттях. 

Упровадження інноваційних технологій значно покращує якість презентації 

навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує 

зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, 

створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами. 

Інтеграція проєктів у процес вивчення іноземної мови сприяє більшій 

умотивованості та самостійності студентів. Така діяльність, яка дозволяє 

проявити свою індивідуальність та вміння брати на себе відповідальність за 

своє навчання [11, с. 13].  

Для нашого дослідження є принципово важливим твердження 

Б. Коломійця, який розглядає поняття мотивації з позиції самоосвіти 
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майбутніх учителів іноземних мов і визначає його як процес формування 

мотивів, залежно від інтелектуальних та індивідуально-психологічних 

особливостей студентів, під впливом різних чинників, які активізують, 

регулюють і спрямовують поведінку студентів на сумлінне та якісне 

виконання самоосвітніх завдань [113, с. 320]. 

Інтерактивна освіта вибудовується в логіці розвитку нових технологій, 

інтерактивних способів взаємодії людини з навколишнім технічним та 

соціальним середовищем, нових вимог до особистості, що пред’являються 

ринком праці та державно-громадським замовленням на освіченість та 

професіоналізм. Однією з головних характеристик такої освіти є 

інтерактивністm [132, c. 3].  

Інтерактивність властива сучасному суспільству та різним видам 

взаємодії в соціальних та інформаційних системах завдяки масовому 

поширенню інформаційних та мультимедійних технологій, підвищенню 

інтелектуальності систем та технологій, новим культурним укладам, 

сформованим на основі різноманітних методів та прийомів обробки та 

аналізу інформації, що використовуються як у професійній, так і у особистій 

сферах. Людина знаходиться в центрі різноманітних інтерактивних 

взаємодій, ініціатором яких вона найчастіше сама і є. Навколо людини 

виникає інтерактивне середовище, яке залежно від технологічного розвитку 

суспільства та гуманітарного знання стає соціальним, комунікативним, 

освітнім, предметно-розвивальним, що визначає характер взаємодії та 

можливостей для спілкування та діяльності суб’єктів цього середовища [132, 

c. 2].  

Лінгвістичне тлумачення слова «інтерактивність» у словнику 

української мови свідчить: 

ІНТЕРАКТИВНІСТЬ, -ності, ж. 1. Властивість за знач. 

інтерактивний. // Здатність взаємодіяти або знаходитися а режимі діалогу з 

ким-небудь (людиною) або з чим-небудь (наприклад, комп’ютером). 2. У 
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системах обробки інформації – характеристика системи або режиму роботи, 

для яких притаманним є відгук на команди, що вводить оператор [213]. 

Зауважимо, що поняття «інтерактивність» визначається в багатьох 

працях як міждисциплінарне поняття, тому є об’єктом наукового 

дослідження лінгвістів, педагогів, методистів, митців, дизайнерів, 

культурологів, програмістів, соціологів та ін.  

В українській школі інтерактивні підходи до навчання почали 

використовувати на початку XX сторіччя. Ми погоджуємося з думкою 

С. Сисоєвої, що інтерактивність є центральним моментом у соціальному 

аспекті освіти, і сама по собі повинна бути первинною метою будь-якого 

освітнього процесу, тим зворотнім зв’язком між учнем і викладачем, який 

необхідний для того, щоб освіта розвивалася і покращилася [206, c. 9].  

Л. Варга пропонує такі види інтерактивності в освітньому процесі: 

‒ інтерактивність зворотного зв’язку (уможливлює формулювання 

запитань, одержання відповіді або контроль процесу засвоєння навчального 

матеріалу);  

‒ часова інтерактивність (дає змогу самостійно визначати початок і 

тривалість процесу навчання, а також темп та швидкість засвоєння 

навчального матеріалу);  

‒ порядкова інтерактивність (допомагає студентові вільно обирати 

черговість використання фрагментів інформації);  

‒ змістова інтерактивність (дає студентові змогу змінювати, 

доповнювати або зменшувати обсяги інформації);  

‒ творча інтерактивність (виявляється у створенні студентами 

продуктів креативної діяльності ‒ вебпроєкту, вебсайту, електронних тестів, 

вправ тощо) [34, c. 45].  

Ми вважаємо, що інтерактивне навчання в сучасній освіті є одним із 

провідних напрямів активного соціально-психологічного навчання. Воно 

відповідає психологічних особливостям учням та його педагогічним 

закономірностям навчання. 



99 
 

У сучасній педагогіці поняття «активне» і «інтерактивне» навчання 

часто використовують як синоніми, однак це не тотожні поняття, а 

різнорівнені, тому потребують подальшого аналізу для їх структуризації та 

розведення. 

Українська педагогиня-науковиця О. Пометун поділяє навчання на три 

основні його моделі: 

1. Пасивна модель навчання 

Учень виступає в ролі «об’єкта» навчання, повинен засвоїти й 

відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом підручника тощо – 

джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать 

методи, за яких учні лише слухають і дивляться (лекція-монолог, читання, 

пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування). Учні зазвичай не 

спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань. 

2. Активна модель навчання 

Такий тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють 

пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень є «суб’єктом» навчання, 

виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем. Основні методи: 

самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання 

від учнів до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення. 

3. Інтерактивна модель навчання 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», 

де «inter» – взаємний і «act» – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до 

взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціально форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою успішність, 

інтелектуальну спроможність [183, с. 8 – 9]. 

Зазначимо, що інтерактивність проходить крізь призму історії 

педагогічної освіти. У методиці викладання іноземних мов інтерактивні 

методи навчання почали поширюватися у 20-ті роки. Сучасна методика 

викладання іноземних мов усе більше спрямована на застосування 
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інтерактивного підходу до навчання мови як різновиду комунікативного 

підходу. Використання інтерактивного підходу в методиці викладання 

іноземних мов передбачає переорієнтацію взаємодії учнів з учителем на 

активну взаємодію один з одним, у результаті чого активність учнів значно 

підвищується в освітньому процесі. 

Як стверджує Т. Бичківська, інтерактивне навчання є формою 

діалогового навчання, тобто інтерактивність – це здатність взаємодіяти чи 

знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або ким-небудь. На її 

думку, суть інтерактивного навчання полягає в тому, що процес викладання 

іноземних мов відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. 

Тобто це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання в 

співпраці), де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 

навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони 

знають, уміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій із застосуванням іноземних мов, 

використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу 

обставин та відповідної ситуації. Реалізація інтерактивності в методиці 

викладання іноземних мов  ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, 

виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці і взаємодії [21, c. 49].  

У сьогоденні все більшої популярності набуває дистанційна форма 

навчання. При створенні та проєктуванні дистанційних курсів поняття 

інтерактивності є однією з життєво важливих характеристик для систем 

дистанційного навчання. За допомогою сучасних комп’ютерних технологій 

учасники можуть вступати в інтерактивний усний чи письмовий чи усний 

діалог з реальним партнером, крім того, ув режимі реального часу 

комп’ютерні тeлeкoмунiкaцiї дoзвoляють активний обмін повідомленням між 

користувачем інтернету та інформаційною системою. Безперечними 

перевагами використання інтерактивних пристроїв і засобів під час 

комп’ютерного навчання є здатність ефективного управління освітнім 

процесом, можливість повертатися на початкові етапи, самостійне 
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регулювання швидкістю вивчення й засвоєння навчального матеріалу, 

забезпечення неперервної взаємодії у вигляді діалогу між користувачем та 

комп’ютером тощо.  

С. Сисоєва висловила слушну думку, що інтерактивність у системах 

дистанційного навчання – це спеціально організована педагогічна взаємодія 

між тими, хто навчається, та навчальними ресурсами або між тими, хто 

навчається, поміж собою. Така педагогічна взаємодія в комп’ютерному 

розвивальному середовищі дає можливість роботи з навчальними 

матеріалами і можливість спілкування з усіма учасниками освітнього 

процесу на основі використання сучасних інформаційних технологій. Вона 

дозволяє зменшити відчуття ізоляції й анонімності, що виникають у процесі 

дистанційного навчання, які часто призводять до незадоволення, неякісного 

виконання завдань у режимі дистанційного навчання і навіть відмови від 

навчання за дистанційною формою. 

Науковиця підкреслює, що інтерактивність у системі дистанційного 

навчання повинна розглядатися з двох точок зору – технічної (визначається 

відбором засобів взаємодії між тим, хто навчається, та викладачем; тим, хто 

навчається, і товаришами по навчанню; тим, хто навчається, та навчальними 

ресурсами) і педагогічної (визначає метод оцінювання знань, а також 

можливості щодо педагогічного впливу системи дистанційного навчання). 

Таким чином, розробка інтерактивних засобів для дистанційного навчання 

дорослих забезпечує не тільки взаємодію з навчальними ресурсами, а 

й міжособистісну взаємодію [206, с. 42 – 44]. 

З позиції соціології, інтерактивність – одна з ключових категорій 

соціологічного аналізу, що описує різноманіття соціальних взаємодій на 

різних рівнях: міжособистісному, груповому, інституціональному. 

Інтерактивність як соціальна взаємодія структурується в кількох полях: 

обміну інформацією, об'єктами, почуттями; інтерпретацій; виробництва 

вражень; типізації та стандартизації повідомлень (мови, позицій взаємодії). 
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Інтерактивність як характеристика соціальних комунікацій у сучасній 

соціології більшою мірою використовується для опису взаємодій у світі 

телекомунікацій, де до явищ інтерактивності належать комп’ютерні ігри, 

електронна пошта, он-лайн спілкування в інтернеті, телефонна чи інтернет-

участь глядачів у телепрограмах (інтерактивні опитування, голосування), 

технології віртуальної реальності та ін. [216, с. 377]. 

Потужний розвиток цифрових технологій наприкінці XX ст. – на 

початку XXI ст. зумовив появу поняття «інтерактивність» у програмуванні, 

інформатиці, системі телекомунікацій, мистецтві, дизайні тощо.  

Найвищий рівень інтерактивності набуває все більшої актуальності в 

програмуванні. Будь-які комп’ютерні технології побудовані на взаємодії 

системи і людини. Інтерактивність є суттєвою частиною комп’ютерної  

механіки. Використання інтерактивних форм і методів підвищує інтерес до 

вивчення інформаційно-комунікаційних технологій та забезпечує його 

ефективне й успішне застосування в освітньому процесі. 

Л. Варна зауважує, що в традиційному освітньому процесі 

інтерактивність розглядають як взаємодію суб’єктів навчання завдяки 

їхньому безпосередньому контакту. У разі навчання із застосуванням ІКТ 

користувач активно взаємодіє з носієм інформації, виконує на свій розсуд її 

відбір, змінює темп засвоєння навчального матеріалу. На її думку, 

інтерактивність доцільна в тому випадку, коли студент має свободу вибору 

навчальних дій. Володіючи змогою вільно опановувати знання, майбутні 

вчителі активно обстоюють особисті позиції в освітньому комунікативному 

просторі, що слугує своєрідним способом професійної самореалізації, сприяє 

ґрунтовному засвоєнню фахової інформації [ 34, c. 42 – 44]. 

Отже, поняття «інтерактивність» слід розглядати як процес комунікації 

і дії. Під час комунікації інтерактивність є здатністю спілкуватися, 

висловлювати свої погляди, дізнаватися і ділитися думками один з одним у 

навчальному електронному середовищ;  
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б) змістово-методичне забезпечення процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі фахової підготовки; 

Теоретично обґрунтовуючи та розробляючи педагогічну умову, яка 

пов’язана із змістовно-методичним забезпеченням формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, ми звернулися до 

детального змісту освітніх програм, які були задіяні в межах нашого 

науково-дослідного експерименту, зокрема, освітня програма 014 Середня 

освіта, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка, за спеціальністю: «Мова і 

література (англійська)», освітньої кваліфікації Бакалавр освіти. Мова і 

література (англійська).  

Отже, ми орієнтувалися на те, що мають знати й уміти майбутні 

вчителі в процесі інтерактивної підготовки, та на реальну сформованість 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у ході 

констатувального етапу експерименту. Отже, в ході констатувального етапу 

експерименту нами було виявлено недостатню сформованість інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, саме тому в процесі формулювання й обґрунтування 

педагогічних умов нашу увагу було зосереджено саме на змістово-

методичному забезпеченні, яке відображає цілісність і поетапність процесу 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови. На нашу думку, для виявлення потенційних можливостей формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови ми 

вважаємо за необхідне здійснити детальний аналіз освітніх програм і 

навчальних планів експериментальних університетів. Для вирішення цього 

завдання ми в першу чергу ознайомилися з освітніми програмами за цією 

спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови і 

літератури) та вивчили їхні навчальні плани, мали бесіди із гарантами 

освітніх програм, здобувачами вищої освіти та стейкхолдерами.  
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У межах освітніх програм та навчальних планів визначено перелік 

освітніх компонентів, які вивчають здобувачі вищої освіти із зазначеної 

спеціальності, а також відображено розподіл освітніх компонентів, кредитів і 

годин  за семестрами протягом усього періоду навчання в університеті. Нас 

цікавить саме фахова підготовка, у межах якої майбутні вчителі іноземної 

мови набувають інтерактивну компетентність, тому ми зосередимо нашу 

увагу на цьому аспекті. 

Здійснюючи порівняльний аналіз освітніх програм, відзначимо, що 

мета освітньої програми полягає в підготовці кваліфікованого вчителя 

англійської мови та зарубіжної літератури, здатного вирішувати складні 

нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру 

в галузі англійської філології та методики викладання іноземної мови і 

зарубіжної літератури в середній школі; формування фахових 

компетентностей і практичних навичок, необхідних для виконання 

професійних функцій на високому рівні. Незважаючи на те, що ані в меті, ані 

в програмі компететностей немає прямої настанови щодо формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мов, нами було 

виявлено, що освітня програма передбачає формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови: загальні компетентності 

(3К7 – Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності 

та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до 

досягнення спільної мети (лідерська компетентність). ЗК8 – Здатність до 

критичного осмислення світових тенденцій, складних процесів та явищ у 

системі середньої освіти і застосування комплексних підходів до їх аналізу та 

прогнозування); фахових спеціальних компетентностей (ФК1 – Здатність 

моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання 

учнів. ФК2 – Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання та використовувати інновації у професійній діяльності. ФК3 – 

Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів; ФК6 – Здатність 

реалізовувати ефективні підходи (особистісно зорієнтований, діяльнісний, 
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компетентнісний) до викладання іноземної мови на підставі передового 

вітчизняного й міжнародного досвіду.  

У програмних результатах навчання формування інтерактивної 

компетентності представлено такими: 

– знаннями: ПРН1. Знає сучасні філологічні й дидактичні засади 

навчання іноземної мови та зарубіжної літератури. ПРН2. Обізнаний із 

елементами теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в 

професійній сфері та методами їхньої реалізації. ПРН5. Знає державний 

стандарт загальної середньої освіти, навчальні програми з іноземної мови та 

зарубіжної літератури для ЗНЗ та практичні шляхи їхньої реалізації в різних 

видах урочної та позаурочної діяльності. ПРН6. Має творчо-критичне 

мислення, творчо використовує різні теорії й досвід (вітчизняний, 

закордонний) у процесі вирішення соціальних і професійних завдань; 

– уміннями: ПРУ1. Уміє працювати з теоретичними та науково-

методичними джерелами (зокрема цифровими), видобувати, обробляти й 

систематизувати інформацію, використовувати її в освітньому процесі. 

ПРУ2. Володіє комунікативною мовленнєвою компетентністю з української 

та іноземної мови (лінгвістичний, соціокультурний, прагматичний 

компоненти відповідно до загальноєвропейських рекомендацій із мовної 

освіти), здатний удосконалювати й підвищувати власний компетентнісний 

рівень у вітчизняному та міжнародному контексті. ПРУ6.Володіє 

методиками білінгвального й інтегрованого навчання мови та фахового 

змісту, дидактикою багатомовності та методикою паралельного вивчення 

споріднених мов, методикою роботи в гетерогенному (змішаному) 

навчальному середовищі; методами й діагностуванням навчальних досягнень 

учнів з іноземної мови та зарубіжної літератури; уміє здійснювати 

педагогічний супровід самовизначення учнів, підготовки до майбутньої 

професії. ПРУ12. Уміє здійснювати, оцінювати та корегувати навчально-

виховний процес у закладах освіти в умовах мінливого освітнього 

середовища;  
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– комунікацією: ПРК3. Організовує навчально-виховний процес у ЗНЗ, 

співпрацю учнів (вихованців), ефективно працює в команді (педагогічному 

колективі освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях). ПРК4. 

Забезпечує діалог культур у процесі вивчення іноземної мови та зарубіжної 

літератури, створює умови для міжкультурної комунікації; 

– автономією і відповідальністю: ПРА1. Здатний учитися впродовж 

життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час 

навчання кваліфікацію. ПРА2. Здатний аналізувати й вирішувати соціально 

та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на підставі 

сформованих ціннісних орієнтирів, визначати власну соціокультурну 

позицію в полікультурному суспільстві, бути носієм і захисником 

національної культури. 

Ми також ознайомились із навчальними планами цих спеціальностей, 

отримавши яку здобувачі вищої освіти отримують кваліфікацію вчителя 

іноземної мови і літератури.  

Нами були зроблені висновки, що саме в переліку компонентів 

освітньо-професійної програми та її логічна послідовність надає нам 

можливість визначити, в межах яких освітніх компонентів відбувається 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови. По-перше, нами було виявлено той факт, що саме в межах професійної 

підготовки відбувається формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови; по-друге, визначено конкретно, у межах 

яких освітніх компонентів це відбувається, а саме: ОК5. Педагогіка з 

основами педагогічної майстерності (9,0 кредитів ЕСТS); ОК13. Освітні 

технології (методика викладання зарубіжної літератури. Методика 

викладання англійської мови) (6,0 кредитів ЕСТS); ОК18. Педагогічна 

практика (виробнича) (15 кредитів ЕСТS).  

У результаті змістовного аналізу освітньої програми і навчального 

плану ми дійшли висновку про те, що в освітній програмі не тільки 

недостатня кількість кредитів щодо формування інтерактивної 
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компетентності майбутніх учителів іноземної мови, а відсутність певних 

педагогічних умови щодо формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови сприяла тому, що ми отримали такі 

результати в ході констатувального етапу експерименту.  

На нашу думку, у переліку освітніх компонентів повинні міститься 

освітні компоненти за вибором здобувачів вищої освіти, які спрямовані на 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, тобто такий освітній компонент 

необхідно розробити й упровадити.  

Отже, аналіз змісту освітніх програм, навчальних планів провідних 

університетів України дає підстави для висновку щодо недостатньої 

розробленості проблеми змісту інтерактивної підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (із зазначенням 

мови і літератури), а також щодо відсутності прямого висвітлення цього 

аспекту в освітніх програмах.  

в) реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і здобувачів 

шляхом поєднання різних інтерактивних форм і методів освітнього процесу 

для підвищення ефективності формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови. Освітній процес становить складну 

єдність і сукупність навчального, виховного та самоосвітнього процесів, 

спрямованих на досягнення спільної мети, вирішення завдань освіти, 

виховання й розвитку особистості відповідно до державних освітніх 

стандартів. Цей процес передбачає протяжність у часі, різницю між вихідним 

і кінцевим станом учасників цього процесу, технологічність, що забезпечує 

зміни суб’єктів. 

У центрі освітнього процесу перебуває пізнавальна діяльність учня, 

його вчення, його постійний рух до пізнання все більш глибоких і суттєвих 

зв’язків і залежностей між досліджуваними процесами та галузями наукових 

знань, широкого кола явищ, процесів. Цей процес становить багатопланову 

взаємодію, що включає взаємодію вчителя й учня, взаємодію учнів між 
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собою та міжособистісну взаємодію, яка може по-різному впливати на 

організацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Ефективність навчально-виховного процесу знаходиться в прямій 

залежності від ефективності взаємодії його суб’єктів. Будь-яка особистість 

може бути об’єктом навчання й виховання лише тоді, коли вона разом з тим є 

суб’єктом цього навчання й виховання, які все більше стають самоосвітою й 

самовихованням. Звичайно, формування особистості здійснюється в процесі 

засвоєння людської культури, але таке засвоєння не заперечує, а, навпаки, 

передбачає самостійну й усе більш активну навчальну діяльність кожного 

учня, його взаємодію з усіма учасниками начально-виховного процесу [44, 

с. 77]. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія – це систематичне, постійне здійснення 

комунікативних дій учителя, що мають на меті викликати відповідну реакцію 

з боку учня; це вплив на самого учня, причому викликана реакція викликає, 

своєю чергою, реакцію взаємодії. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія завжди 

демократична й базується на прийнятті індивідуальних інтересів партнерів. 

Предметом навчальної діяльності є інша людина, яка володіє власною 

активністю, і тому вона не може бути нічим іншим як взаємодією [42, c. 56]. 

У методиці викладання англійської мови суб’єкт-суб’єктна взаємодія 

відкриває широкі перспективи для вдосконалення всієї системи освіти, для 

поглиблення професіоналізму, для формування нової концепції взаємодії 

суб’єктів навчально-виховного процесу в цілому. У межах цієї взаємодії між 

двома сторонами навчальної діяльності складаються певні взаємини. Вони 

можуть бути взаєминами співпраці, уваги, турботи, а можуть бути 

взаєминами домінування, диктату, вимог, тобто авторитарними. У 

методичному плані взаємодія визначає саме існування навчальних і виховних 

процесів, з ними пов’язані цілі і зміст, методи і форми діяльності, мотиви 

поведінки і рушійні сили навчально-виховного процесу. Здатність до суб’єкт-

суб’єктної взаємодії означає універсальну особливість учителя, характерну 

для виконання його функцій у навчально-виховному процесі впливати на 
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інших людей у спільній з ними діяльності. Від здатності вчителя 

організувати спільну діяльність залежить можливість досягти бажаних 

результатів, а також комфортність освітнього процесу [171, с. 387]. 

Зміст навчально-виховної діяльності передбачає активну участь учнів у 

цій діяльності, оскільки включає творчу переробку отриманої інформації з 

метою більш глибокого її засвоєння. Так, сучасна соціокультурна ситуація, 

для якої характерні підвищений інтерес до розвитку особистості учня, його 

інтелектуальної свободи, розкриття його творчого потенціалу, формування 

критичності й самокритичності, активності та ініціативності, зумовлює новий 

підхід, пов’язаний із організацією суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі 

вчитель – учень [249, с. 42]. 

Педагогічні наука сьогодні розглядає учня як суб’єкта змін, 

співучасника навчально-виховного процесу, як творчу особистість, а не як 

об’єкта зовнішніх дій та впливів. Розглядаючи освіту як процес прилучення 

до соціокультурної діяльності, оволодіння її змістом і способами, учитель усе 

більш схильний до розгляду навчально-виховного процесу як спільної 

продуктивної діяльності його суб’єктів. Основна ідея полягає в тому, що 

процес виховання й навчання не є механічною сумою впливів вихователя на 

активність учнів. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія включає правильне 

співвідношення і педагогічного впливу, і його активного сприйняття, власну 

активність вихованця, яка виявляється у відповідних впливах на самого себе 

й на вчителя. Характер прояву активності суб’єктів навчально-виховного 

процесу в навчальній і позанавчальній діяльності може бути різним, і звідси 

можуть спостерігатися різні варіанти взаємодії. 

При організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії гостро постає питання про 

те, чому належить провідна роль у взаємодії: зовнішнім стимулам або 

внутрішнім умовам. Відзначаються три різні позиції з цього питання. Перша 

позиція, коли у взаємодії відводять провідну роль зовнішнім впливам, 

друга – коли підкреслюється і врівноважується значення і зовнішніх, і 
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внутрішніх умов, третя – коли стверджується у взаємодії активність 

особистості, яка розвивається. 

У педагогічній науці розроблено різні підходи до проєктування 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії з орієнтацією учнів на ціннісно-особистісні 

установки, комунікацію творчого характеру, методики включення учнів у 

ситуації спільної діяльності, де проєктується спільний пошук рішення 

творчих завдань, самозвіт у групі про особистісний внесок у загальні 

досягнення, спілкування на основі пошуку особистісного сенсу діяльності в 

різних навчально-виховних ситуаціях. 

Узагальнюючи підходи й позиції щодо досліджень суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, можна виділити два основних напрями її проєктування в 

індивідуальній діяльності кожного педагога: перший – «суб’єкт – педагог – 

суб’єкт – учень» і другий – «суб’єкт – педагог – об’єкт – учень». Якщо в 

першому випадку йдеться про взаємодію, то в другому – про вплив на учнів у 

навчально-виховному процесі [103, с. 88]. На думку більшості дослідників, 

перший напрям означає прийняття особливостей, цілей, мотивів, позиції, 

інтересів партнерів взаємодії і спілкування та обмін ними в ході спільної 

діяльності. Водночас у навчально-виховному процесі більшість ситуацій 

проєктується за другим напрямом, тобто педагоги враховують індивідуальні 

особливості учнів, їхні інтереси та мотивацію, стимулюють їхній розвиток, 

але частіше виконують усе це самі без включення самих учнів у 

проєктування їхньої взаємодії з іншими учасниками навчально-виховного 

середовища. 

Для організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному 

процесі необхідно проєктувати умови, що сприяють: 

 активному включенню всіх учасників навчально-виховного 

процесу в обговорення й виконання дій при прийнятті рішень на різних 

етапах організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

 дослідницької позиції всіх суб’єктів навчання; 
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 об’єктивації поведінки, що передбачає отримання постійного 

зворотного зв’язку; 

 партнерського спілкування, що означає визнання і прийняття 

цінності особистості кожного, його думки, інтересів, особливостей, прагнень, 

перспективи особистісного зростання [35, c. 53]. 

На основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії плідно протікає діяльність 

учителя й учня, яка постійно перебуває у взаємовпливі й переплетенні між 

собою. Саме в цих умовах і відбувається взаємодоповнюваність і 

взаємозбагачення їхньої діяльності. Багатство навчального-виховного 

процесу створюється глибокою ерудицією вчителя, його майстерністю в 

організації самостійної діяльності учня. І саме тут відбувається єдина, що 

зливається зі своїми цілями й мотиваціями, суб’єкт-суб’єктна діяльність. 

Учитель, спираючись на активність і самостійність учня, цілком 

покладається на його творчі можливості й прогнозує підсумки. Перед учнем 

відкриваються привабливі перспективи вчитися із захопленням, вступати в 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію, не дотримуватися шаблонів, а включати свій 

життєвий досвід, відшукувати не одне, а відразу кілька рішень. 

Процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії будується на основі взаємної 

довіри: довіри вчителю, який уводить учня у світ складних взаємин, і довіри 

вчителя до учня, до його можливостей зрозуміти і проникнути в ці взаємини. 

Це – стосунки взаєморозуміння, прагнення йти один одному назустріч і 

спільно осягати істину, яка породжує потребу спілкування з учителем і 

глибоке почуття задоволення від усвідомлення власних можливостей. На цій 

основі виникає потреба в спілкуванні, що створює цінне довірче ставлення, 

яке забезпечує добробут навчально-пізнавальної діяльності та спілкування 

загалом. 

Особливою характерною рисою учасників навчально-виховного 

процесу є їхня здатність до діалогійного мислення і спілкування при 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії на уроках англійської мови. 
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Створення наукової концепції діалогійних відносин належить відомому 

філософу зарубіжжя М. Бахтіну [127, с. 127]. 

Для розуміння сенсу проєктування діалогу в навчально-виховному 

процесі слід виділити кілька значущих положень: 

• діалог може бути реалізований при наявності різних смислових 

позицій (діалогійних відносин) із приводу певного об’єкта розгляду; 

• для діалогу необхідно сформульоване ставлення до вислову; 

• для формування свідомості розуміння предмета вивчення та його 

обговорення недостатньо отриманих знань, необхідно висловити до них своє 

ставлення; 

• у діалогійних відносинах існують дві форми діалогу (внутрішній і 

зовнішній), для яких важливо створювати певні умови їх виникнення. 

При створенні умов для внутрішнього діалогу необхідно проєктувати 

ситуаційні завдання такого характеру: 

• вибір рішення із альтернатив; 

• вирішення проблемних ситуацій; 

• пошук суджень на конкретний факт або явище; 

• вирішення завдань невизначеного характеру (що не мають 

однозначного вирішення); 

• висунення гіпотез і пропозицій [248, с. 270]. 

Для створення умов для зовнішнього діалогу проєктуються: 

• запитальний образ спілкування; 

• обмін думками, ідеями або позиціями; 

• дискусії, колективна генерація ідей, опанування ідей, пропозицій 

і доказів; 

• аналіз ідей і гіпотез; 

• творчі майстерні [Там само, с. 271]. 

Зазначимо, що проєктування діалогійного спілкування передбачає 

установку на відкритість позицій його учасників. Якщо вчитель не робить 
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відкритої позиції, діалог порушується і має штучний характер, коли форми і 

внутрішній зміст спілкування не узгоджуються. 

Взаємозумовленості діяльності вчителя й учня сприяє, на думку 

видатного педагога В. Віненка, створення необхідних ситуацій, де вчитель 

відшукує більш досконалі шляхи своєї роботи, які спираються на знання, 

задуми учня, прагнення до його творчої діяльності. Це ситуації, у яких учень: 

• захищає свою думку, наводить до її захисту аргументи, докази, 

використовує набуті знання; 

• ставить питання, з’ясовує незрозумілі смисли, заглиблюється з 

їхньою допомогою в процес пізнання; 

• ділиться своїми знаннями з іншими учнями; 

• допомагає товаришеві у скрутному становищі, пояснює йому 

незрозумілий матеріал; 

• виконує завдання, розраховані на читання додаткової літератури; 

• прагне знайти не єдине рішення, а кілька самостійно знайдених; 

• виконує різні види завдань, переважно творчого типу; 

• аналізує власні дії; 

• доповнює свою діяльність елементами гри, а також художніми та 

іншими видами діяльності; 

• демонструє зацікавленість у мовному спілкуванні, на основі 

якого й відбувається формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії [42, с. 59]. 

Цілеспрямована, активна, свідома діяльність учня, що виконує 

навчально-пізнавальні завдання, створює внутрішню схильність до суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі. Під час навчання й 

виховання весь процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії набуває для учня 

особистої значущості та забарвлюється яскравими переживаннями: подивом 

перед власними відкриттями, радістю самостійного просування й 

задоволенням від своїх придбань. Подібна діяльність формує почуття власної 

гідності, яке, безсумнівно, зміцнює сам процес становлення суб’єкт-

суб’єктних взаємин у навчально-виховному процесі. У цих умовах 



114 
 

формуються цінні прояви активності й самостійності, які при стійкому 

зміцненні суб’єктної позиції можуть стати особистісними якостями. 

В умовах, коли учні мають можливість здійснювати повну 

самостійність, учитель, однак, не перестає залишатися носієм стимуляції 

самих взаємин, носієм високої ерудиції, еталоном організації навчальних дій, 

зразком мовних форм діяльності. І як суб’єкт діяльності учнів учитель є 

прикладом морально-етичних норм спілкування і сприяє організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія передбачає доцільну організацію 

спілкування учасників навчально-виховного процесу: становлення відносин 

співпраці і взаємодопомоги, широкий обмін новою інформацією між його 

учасниками, взаємний процес, прихильність учнів до дій учителя, 

співпереживання в радості пізнання, співучасть у вирішенні проблемних 

питань і пізнавальних завдань, прагнення прийти один одному на допомогу в 

ускладнених ситуаціях [64, с. 45]. 

Категорія суб’єкт-суб’єктної взаємодії може бути розглянута з різних 

позицій, зокрема й з позицій активності вчителя та учня в рамках стилю 

відносин. У цьому випадку, коли в центрі уваги знаходиться поєднання 

вимогливості й поваги з боку вчителя до учня, виділяють: 

• авторитарний стиль відносин, коли прояв ініціативи й активності 

вчителя відбувається на шкоду ініціативи й активності учня; 

• демократичний стиль, коли шукають оптимальне рішення 

активності вчителя й учня; 

• ліберальний стиль, коли ініціатива й активність учня домінують у 

взаємодії. 

Також можна визначити стиль відносин залежно від прояву вольових 

початків у взаємодії: 

• автократичний (коли не береться до уваги особистість учня); 

• владний (коли вчитель намагається встановити свою владу над 

учнем); 
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• демократичний (поєднання влади із розвитком ініціативи з боку 

учня); 

• ігнорований (непослідовний). 

В основі організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між учасниками 

навчально-виховного процесу відомий зарубіжний педагог М. Виноградова 

виділяє низку принципів: 

1. Принцип діалогійності суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників 

навчально-виховного процесу. Реалізація цього принципу дозволяє вчителю 

опанувати певний рівень готовності до діалогу із учнем, що пов’язано із 

формуванням відповідної спрямованості учня, засвоєнням ним необхідних 

знань, розвитком значущих умінь, актуалізацією найважливіших 

властивостей його особистості (комунікативних, організаторських, 

креативних та інших). 

2. Принцип індивідуалізації навчання. Цей принцип конкретизує 

«технологічний бік діалогу». У практиці роботи індивідуалізація навчання 

пов’язується, перш за все, з індивідуальним підходом до учнів у навчально-

виховному процесі, що враховує мотиви його навчання, рівень розвитку 

пізнавальної сфери та особистісні характеристики. 

3. Принцип рефлексивності. У контексті гуманізації освіти принцип 

рефлексивності є одним із базових принципів організації суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Зміна взаємин учителя й учня, суті їхньої взаємодії в процесі 

навчання може відбуватися тільки в умовах глибокого осмислення «Я» в 

сьогоденні та майбутньому і стосується обох учасників навчально-виховного 

процесу.  

4. Принцип стимулювання активності і творчості учня (принцип 

креативності). Цей спосіб організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя і 

учня в навчально-виховному процесі дає можливість вчителю сформувати 

активну, суб’єктну позицію учня, а також прийняти інших учасників як 

активних, повноправних суб’єктів взаємодії в цьому процесі [43, с. 89]. 
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Зазначимо, що процес організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

навчально-виховному процесі має внутрішньосуперечливий, неоднозначний 

характер у навчально-виховному процесі. Часто виникають протиріччя через 

наявність різних мотивів поведінки учнів, розбіжності їхніх прагнень або 

цінностей, невміння визначати свої дії або регулювати свою діяльність 

відповідно до діяльності інших учасників. 

Однією із основних причин невдач і неефективності праці вчителя є 

невміння будувати методично-доцільну суб’єкт-суб’єктну взаємодію з 

учнями. Задоволення стосунками із учителем, навпаки, викликає бадьорий 

настрій учнів, життєрадісність і сприяє розвитку творчої активності, 

продуктивності пізнавальної діяльності. Переведення навчально-виховного 

процесу на рівень особистісної взаємодії означає перетворення на 

співробітництво суб’єктів цього процесу. 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія між учасниками навчально-виховного 

процесу може виявлятися у вигляді співробітництва, коли обома сторонами 

досягаються взаємна згода і солідарність у розумінні цілей спільної 

діяльності і шляхів її досягнення, а також у вигляді суперництва, коли успіхи 

одних учасників спільної діяльності стимулюють або гальмують більш 

продуктивну та цілеспрямовану діяльність інших її учасників. 

Аналіз наукової літератури показав, що саме відносини 

співробітництва найефективніше сприяють розвитку учнів як суб’єктів 

діяльності та становленню активної життєвої позиції вихованців загалом, 

оскільки категорія «співпраця» становить складну єдність: 

а) форми перспективного взаємозв’язку, заснованого на 

взаєморозумінні та взаємопереживанні; 

б) способу організації спільної діяльності, тобто «на рівних», що 

передбачає прояв самостійності, активності та організованості; 

в) форми взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, коли праця 

ґрунтується на взаємопідтримці та взаємодопомозі, тобто вміння учнів 
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працювати разом і між собою, і з учителем при об’єднанні зусиль і 

узгодженості дій. 

Співпраця – це найвищий рівень узгодженості позицій у діяльності, що 

сприяє організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному 

процесі [69, с. 285]. Серед основних ознак співпраці виділяють: 

− цілеспрямованість (прагнення до спільної мети); 

− умотивованість ( зацікавлене ставлення до спільної діяльності); 

− цілісність (взаємопов’язаність учасників діяльності); 

− структурованість (чіткий розподіл функцій, прав, обов’язків); 

− узгодженість (узгодження дій учасників діяльності); 

− результативність (здатність досягати бажані результату); 

− організованість (планомірність діяльності, здатність до 

управління та самоврядування) [Там само, с. 290]. 

Здатність до співпраці відпрацьовується поступово в різних ситуаціях 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі. Співпраця не є 

самоціллю, вона налагоджується для того, щоб той, кого навчають, набував 

знання та способи діяльності, досвід спілкування й соціальної активності. 

Співпраця необхідна для того, щоб учень умів працювати у великому 

колективі, малій групі і, якщо необхідно, індивідуально. Важливими 

ознаками співпраці є: 

− усвідомлення спільної мети, яка мобілізує суб’єктів навчально-

виховного процесу, прагнення до її досягнення, взаємна 

зацікавленість у цьому, позитивна мотивація діяльності; 

− висока організація спільної навчальної праці учасників навчально-

виховного процесу, їхні спільні зусилля, взаємна відповідальність за 

результати діяльності; 

− активно-позитивний, гуманістичний стиль взаємин учнів і вчителів 

при вирішенні навчальних завдань, заснований на взаємній довірі, 

доброзичливості і взаємодопомозі при ускладненнях і навчальних 

поразках; 
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− методика навчання англійської мови, яка стимулює інтереси учнів, 

їхню самостійність, практичну й інтелектуальну ініціативи, 

творчість, та виключає примус, монополію вчителів на 

інтерпретацію знань, пасивне сприйняття учнями готової інформації; 

− взаємодія учнів один із одним, їхнє ділове спілкування й колективна 

відповідальність за результат спільної праці [62, с. 51]. 

Отже, співпраця в навчанні розуміється не тільки як допомога учневі 

при вирішенні складних навчальних завдань та як об’єднання зусиль 

учителів і учнів на уроках англійської мови, а й як самостійний колективний 

труд учнів, виконання завдань, що вимагають постійних або тимчасових 

контактів із навчально-виховним середовищем. При такому розумінні 

співпраці йдеться про суб’єкт-суб’єктну взаємодію, яка зміцнена взаєминами 

взаємного інтересу і довіри. 

У контексті інтерактивної підготовки до професійно-педагогічної 

діяльності майбутніх учителів С. Шехавцова зазначає, що необхідно 

враховувати певну послідовність і поетапність у процесі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії між викладачем університету і студентом, наприклад: від 

максимальної допомоги студентові у вирішенні певних педагогічних завдань 

і педагогічних ситуацій до поступового нарощування студентами власної 

активності, до повної саморегуляції в процесі навчання [244, с. 264].  

Один із напрямів, відповідно до ідей якого можна проєктувати суб’єкт-

суб’єктну взаємодію, – є гуманістичні теорії. У цих теоріях, на відміну від 

теорій, заснованих на соціальних потребах і культурно-соціальному розвитку 

особистості учня, основний акцент зроблено на двох індивідуалістичних 

потребах учня: потреби позитивного ставлення, яка задовольняється в нього, 

коли він відчуває схвалення від інших і любов, та потреби самоповаги, яка 

розвивається в міру задоволення першої. 

Категорія співпраці у свідомості з’єднана з категорією гуманізації 

освіти. Центром гуманізації є взаємодія суб’єктів навчально-виховного 
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процесу. Гуманізація взаємин учителів вирішує такі взаємопов’язані 

завдання: 

• створення стосунків довіри між учителями та учнями; 

• забезпечення співпраці в прийнятті рішень між учасниками 

навчально-виховного процесу; 

• актуалізація мотиваційних ресурсів навчання; 

• розвиток у вчителя особистісних установок, найбільш адекватних 

у гуманістичному навчанні; 

• допомога вчителям і учням в особистісному розвитку [214, 

c. 120]. 

У побудові гуманістичного навчання важливу роль відіграють 

особистісні установки викладач. У якості основних установок викладача 

американський учений-педагог К. Роджерс виділяє: 

• «відкритість» викладача власним думкам, почуттям, 

переживанням, а також здатність відкрито виражати їх у міжособистісному 

спілкуванні із учнями; 

• вираження внутрішньої впевненості викладача в можливостях і 

здібностях кожного здобувача, яке багато в чому збігається з тим, що 

прийнято називати «педагогічним оптимізмом», «опорою на позитивні якості 

вихованця»; 

• бачення викладачем поведінки здобувача, оцінка його реакцій, 

дій, вчинків з погляду самого здобувача, так зване «емпатичне розуміння» 

[194, с. 319]. 

У ситуаціях, коли вчитель розуміє і приймає внутрішній світ 

здобувачів, природно поводить і, відповідно до власних внутрішніх 

переживань, доброзичливо ставиться до здобувачів, він створює всі необхідні 

умови для гуманістичного спілкування. 

Отже, за останні роки різко зріс інтерес дослідників до категорії 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Найбільш активно ця категорія досліджується у 

зв’язку із завданням аналізу її організації в освітньому процесі; у межах 



120 
 

викладання англійської мови як взаємопов’язана діяльність її суб’єктів, у 

ході якої будуються і змінюються форми співпраці та спілкування. Суб’єкт-

суб’єктна взаємодія передбачає найвищий рівень активності особистості і 

викладача, і того, хто навчається, багатство й різноманітність їхніх 

взаємозв’язків, взаємин, породжуваних процесом досягнення цілей спільного 

освітньої діяльності. Гуманістично зорієнтований освітній процес може бути 

процесом суб’єкт-суб’єктної взаємодії здобувача і вчителя тільки тоді, коли 

обидва учасники постають як рівноправні, у міру своїх знань і можливостей, 

партнери. 

 

 

2.2. Упровадження розроблених педагогічних умов формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

 

У попередньому підрозділі нашої роботи обґрунтовано та теоретично 

розроблено педагогічні умови формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що 

дозволило визначити стратегію формувального етапу експерименту. Нами 

були розроблені педагогічні умови для здійснення саме цього етапу 

експериментальної роботи: 

– першою педагогічною умовою є забезпечення позитивної мотивації в 

майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію; 

– другою педагогічною умовою було визначено змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі 

фахової підготовки; 

– третьою педагогічною умовою була реалізація суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача і здобувачів шляхом поєднання різних інтерактивних 
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форм і методів освітнього процесу для підвищення ефективності формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  

Відзначимо, що процес професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов має цілісний та системний характер, оскільки відбувається в 

єдиному освітньому просторі ЗВО, то й упровадження запропонованого 

комплексу педагогічних умов під час проведення формувального етапу 

педагогічного експерименту відбувалося інтегровано. 

Утім, у межах нашого дослідження ми розглянемо впровадження 

кожної окремо педагогічної умови, намагаючись детально описати специфіку 

її впровадження в процесі формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Отже, упровадження першої педагогічної умови забезпечення 

позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної 

діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну взаємодію, було спрямовано на 

стимулювання мотиваційного компонента інтерактивної компетентності, а 

саме: мотивації до формування інтерактивної компетентності – прагнення до 

опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями та 

навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці; усвідомлення потреби в організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Стимулювання внутрішньої мотивації майбутніх учителів іноземних 

мов та потреби до опанування матеріалу відбувається через включення 

здобувачів вищої освіти у вирішення широкого кола питань у ході 

використання індивідуальних і групових форм роботи засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. Усе це спряло засвоєнню необхідного обсягу знань і 

максимальному використанню навчального часу через постійну підтримку з 

боку викладача. 

Задля забезпечення цієї педагогічної умови нами було розроблено 

мотиваційно-інтерактивну методику для майбутніх учителів іноземних мов, 

мета якої – мотивувати здобувачів до інтерактивної діяльності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  
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У межах мотиваційно-інтерактивної методики розроблено та 

впроваджено комплекс навчальних інтерактивних вправ в освітній процес 

закладів вищої освіти, які брали участь у науково-експериментальній роботі. 

Загалом розроблена мотиваційно-інтерактивна методика для майбутніх 

учителів іноземних мов складалася з трьох блоків:  

1. Функції та ролі вчителя іноземної мови. The roles of the teacher. 

2. Мотивація на уроці. Motivational in the classroom 

3. Мікро- і макромотивація: кейс-стаді. Micro- and macro-motivation: 

case studies. 

Детально опишемо перший блок (The roles of the teacher) мотиваційно-

інтерактивної методики, який, своєю чергою, містив три інтерактивні вправи, 

які ґрунтувалися на організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем 

університету і майбутніми вчителями іноземної мов: 1. Introduction – what 

different roles do teachers play? 2. Roles and Activities. 3. Roles in a Lesson Plan. 

1.1 Introduction – what different roles do teachers play? 

 Work in groups, with a facilitator in each group 

 Brainstorm and come up with a list of the different roles that teachers 

play in and out of the classroom. 

 Each group facilitator gives feedback to the rest of the class. 

 Compare your list to the trainer’s list. 

Перша вправа була спрямована використання групової інтерактивної 

діяльності майбутніх учителів, які повинні були завдяки таким методам, як 

brainstorm, feedback, comparison and ranging, обговорити в групах важливі 

питання щодо ролі вчителя та різних ролей учителя іноземної мов, які він 

повинен виконувати на уроці з іноземної мови. У всіх групах була 

можливість отримати feedback від викладача та від учасників з інших груп. В 

останньому завданні необхідно було порівняти список ролей учителя, які 

були запропоновані кожною групою із списком, що був складений 

безпосередньо викладачам або лектором. 

1.2. Roles and activities 
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Work in groups. Complete the tables below with activities that you think are 

associated with each role.  

Check your ideas with the whole class and with your trainer. 

Завдання другої інтерактивної вправи – на основі розробленого списку 

ролей учителя іноземної мов, що було здійснено в попередньому завданні, 

визначити, яку діяльність повинен здійснити вчитель для того, щоб виконати 

певну роль у процесі викладання іноземної мови. Це завдання також 

передбачало групову форму роботи майбутніх учителів іноземних мов. 

1.3 Roles in a lesson plan. 

 Read the first two stages of a lesson plan below.  

 Look again at the roles in  

 What different roles would a teacher need to take to accomplish this 

part of the plan? 

Topic: Brainstorming and evaluating at meetings 

Aims: 

 To discuss the advantages and disadvantages of brainstorming as a technique 

for generating ideas. 

 To teach some useful phrases for making suggestions, agreeing and 

disagreeing. 

 To provide practice and feedback of the situations of brainstorming and 

evaluating ideas. 

1. Lead-in 

Writе the following questions on the board. Students discuss the questions in 

pairs and then share their ideas with the class. 

a. Have you ever taken part in a brainstorming meeting? 

b. How does brainstorming work?  What are the rules? 

c. When is brainstorming most effective? When would it be the wrong technique to 

use? 

d. Are there any problems with brainstorming a technique? 

Discus ideas with the whole class. 
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2. Reading 

Explain the task (filling the gaps in a reading about brainstorming with phrases). 

Students discuss the ten phrases in pairs. You could also discuss the phrases 

with the class, to make sure they fully understand all the words (e.g. apprehension, 

an illusion, a contribution, to withhold sth) but be careful to avoid confirming or 

rejecting students’ ideas until after they have read the text. 

Ask students to read the text and fill in each gap with one phrase. 

Discus answers with the class. 

Students then read the text to write the phrases in the gaps. They compare 

answers in pairs before feeding back to the class. Use this opportunity to check for 

vocabulary problems with the text (e.g. to prevent sb from doing sth, to challenge 

sth, an assumption, to work in practice, to bother to do sth, selfish, praise, 

demotivating, sensible, to encourage sth, to contribute, to judge sth, to avoid doing 

sth, judgement, a facial expression, slight, to express an idea, to get distracted, to 

meet objectives, random, concrete criteria, to assess sth). Finally, students cover 

the text and discuss what they remember about the ten phrases. After a few 

minutes, open up the discussion to include the whole class. 

Остання вправа першого блоку мотиваційно-інтерактивної методики, 

яку ми запропонували майбутнім учителям іноземної мови, була спрямована 

на визначення ролі вчителя на різних етапах проведення уроку відповідно до 

плану уроку. Викладач з респондентами обговорює питання, які записані на 

інтерактивній доці: 

 Чи брали ви участь коли-небудь в мозковому штурмі? 

 Як працює технологія мозкового штурму на практиці? Які правила? 

 У яких випадках використання мозкового штурму найбільш ефективно 

в освітньому процесі? 

 Коли мозковий штурм може бути обрано як неправильну технологію в 

освітньому процесі? 

 Чи існують які-небудь проблеми з використанням технології мозкового 

штурму?  



125 
 

У межах виконання цієї вправи респондентам було запропоновано 

групову роботу: по-перше, з обговорення переваг і недоліків методу 

brainstorm як інтерактивної технології; по-друге, як презентувати новий 

лексичний матеріал з іноземної мови на основі використання зазначеної 

технології; по-третє, як на практиці забезпечити зворотний зв’язок у ситуації 

мозкового штурму та оцінити ефективність запропонованих ідей. Такі 

питання обговорювалися спочатку в групах респондентів, а потім між 

учасниками всієї академічної групи.  

Другий блок (Motivational in the classroom) мотиваційно-інтерактивної 

методики для майбутніх учителів іноземної мови був спрямований на 

розвиток мотивації на уроці іноземної мови в майбутніх учителів іноземної 

мови щодо організації інтерактивної діяльності. 

2.1 Simple motivational techniques. 

 Work in pairs 

 Look at the key words on this page 

 How do you think each key word relates to the ideas of motivation 

(i.e. biological, extrinsic and intrinsic motivation)? 

 Do you think all of these techniques are useful for all learners, or 

should we restrict them to small learner classes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

competitive 

games 

fun 

humor 

winning 

points and 

stickers 

spontaneity races 

making videos 

project work 
praise 

challenges 

creativity 

treasure hunts 

experiments 
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Перша вправа другого блоку була спрямована на роботу по парах 

респондентів, інтерактивним завданням яких було визнати й дійти висновків 

щодо того, які мотиваційні технології (гумор, переможні бали, дух змагання, 

креативність, розваги, призи, постери, створення відео, проєкти тощо) можна 

застосовувати на уроці відповідно до вікової категорії учнів.  

2.2. Gamification. Gamification is the technique of applying the principles 

of games to non-game contexts. Examples: 

 Many retailers offer points cards, where customers earn points by spending 

lots of money. 

 One reason why social networking has become popular is that people like 

collecting ‘likers’, ‘retweets’, ‘friends’, ‘followers’, ‘comments’, etc. The more we 

receive, the better we feel, and the more addicted we become to our social 

networks. 

 Auction websites turn buying into a game: the winner is the person who pays 

most money, but the thrill comes from buying (or nearly buying) a bargain. 

There are countless ways of gamifying everyday activities, but the three 

most common are:  

 Some sort of point system – a way of competing against yourself and against 

others  

 A social element – sharing your experience with others 

 Fun – the experience has to be enjoyable. 

Друга вправа другого блоку мотиваційно-інтерактивної методики 

вміщувала текст для респондентів про використання технології гейміфікації в 

контексті викладання іноземної мови і як зазначена технологія сприяє 

competitions 
making 

posters 
realia (real 

objects) 
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підвищенню мотивації. Після опрацювання тексту респондентами було 

запропоновано відповісти на запитання і висловити власну думку щодо цієї 

технології.  

1. Which of these classroom activities are not examples of gamification? Які 

із запропонованих прикладів не є прикладом технології гейміфікації? 

a. Students carry out mechanical experiments as part of project work. Учні 

проводять механічний експеримент у межах проєктної роботи.  

b. During a brainstorming activity, teams get points for each original idea. 

Протягом мозкового штурму кожна з команд отримує бали за кожну 

оригінальну ідею. 

c. The class plays Scrabble as way of building and revising vocabulary. Учні 

грають у гру «Ерудит» як засіб поповнення і збагачення словникового запасу.  

d. During a role play, students try to use as many fixed expressions as 

possible. Під час рольової гри учні намагаються якомога більше 

використовувати усталені вирази. 

2. Can you think any other examples of gamification in the classroom? Чи 

можете ви навести ще приклади гейміфікації на уроці? 

3. Can you think any other examples of gamification in real life? Чи можете 

ви навести будь-які приклади гейміфікації в реальному житті? 

Третя вправа другого блоку мотиваційно-інтерактивної методики 

включала безпосередньо приклад гри. 

2.3 An example of gamification: snake game 

Респондентами необхідно було прочитати про гру під назвою «Змія» 

для використання на уроці з іноземної мови. Далі респонденти повинні були 

надати відповіді на запитання. Гра мала на меті повторення лексичного 

матеріалу після прослуховування аудіоскрипту і виконання завдань на 

розуміння. Респондентам знадобилися власні копії сценарію. 

У власній копії аудіоскрипту респондентам необхідно було 

підкреслити всі слова та фрази, які вони захотіли виділити, та потрібно 

пронумерувати їх у порядку появи. Респонденти намалювали на дошці сітку з 
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точками, пронумерованими відповідно до ваших ідентифікаційних номерів. 

Числа повинні були розташовані у вигляді трикутної сітки (на основі 18 

елементів). Респондентів було поділено приблизно на три-чотири команди і 

призначено кожній команді колір. Вони переглянули свої копії аудіоскрипту, 

щоб підкреслити цікаві, складні або корисні слова та фрази. Інакше кажучи, 

вони спробували передбачити, які слова виділив викладач. Далі перша 

команда обрала число (наприклад, 11). Було поставлено цій команді 

запитання, щоб отримати підкреслене слово або фразу в сценарії викладача, 

що відповідає цій цифрі. Отже, якщо команда підкреслила слово 

«підривати», було поставлене запитання: «Яке дієслово в сценарії означає 

«зробити щось слабшим»?» Команді респондентів надано п’ять секунд, щоб 

вони надали відповідь. Утім, була врахована лише їхня перша відповідь. 

Якщо вони надавали правильну відповідь, було намальовано коло їх числа 

кольором цієї команди. Якщо вони не надавали правильної відповіді (або не 

відповідали), переходили до наступної команди. Команди респондентів 

могли обирати той самий номер, якщо хотіли, або інший, при цьому викладач 

просив кожну команду називати по одному числу та відповідати на 

запитання для цього числа. Було використано різнокольорові ручки, щоб 

намалювати кола навколо чисел, які виграє кожна команда. Там, де два кола 

одного кольору знаходилися поруч, вони з’єднувалися, утворюючи форму, 

яка називається «змія». У кінці гри перемогла команда з найдовшою змією. 

 

 

 

 

 

Questions 

1. Which team is the winner of the game? 

2. What is the short-term aim of this game – what language do the students 

learn? 

1                  2                   3                   4                     5   

          6                  7                    8                    9 

 10             11                 12                   13                   14 

        15                16                    17                  18  
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3. What is the long-term aim of the game – what techniques do you learn? 

4. What would be a good strategy for the beginning of the game? 

5. What is a good strategy for the later stages of the game? 

6. What, if anything, should students write on their scripts while they are 

playing the game? 

7. How could the game be adapted for another situation where the teacher 

wants to check a large number of items, like a set of homework exercises or an 

error correction worksheet? 

8. How long does it take for a teacher to plan and set up a game like this?  

9. What other grid sizes are possible (i.e. how many items can you include)? 

Отже, у межах другого блоку мотиваційно-інтерактивної методики 

нами були використані в ході формувального етапу експериментальної 

роботи такі форми роботи, як парні, групові, індивідуальні.  

Ми переходимо до детального аналізу третього блоку запропонованої 

методики для забезпечення позитивної мотивації в майбутніх учителів 

іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію. Третій блок присвячений роботі в парах респондентів з 

використанням технології кейс-стаді.  

3.1. Micro- and macro-motivation: case studies. Work with a partner. 

Look at the two case studies. 

The blue boxes on the left describe the people’s macro- (large-scale) 

motivation, i.e. the general reasons why they are studying English. 

 What can you say about each person’s instrumental and integrative 

motivation? 

The yellow boxes in the middle represent the people’s micro- (small-scale) 

motivation, i.e. what motivates or demotivates them during and between lessons. 

The green boxes on the right show the result of that micro-motivation. 

 What do you think happened in the yellow boxes, leading to the result in the 

green boxes? Make notes of your ideas in the yellow boxes. 
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Респондентам потрібно було визначити макромотивацію і 

мікромотивацію, а також передбачити результат. На основі запропонованого 

тексту про різні види мотивації респондентам необхідно було дійти висновку 

про три види мотивації: зовнішню, внутрішню та біологічну. Такі види 

інтерактивної діяльності передбачали вправи 3.1, 3.2 і 3.3, які були 

спрямовані на інтеракцію респондентів у межах виконання цих вправ, 

оскільки вони потребували обговорення й уміщували неоднозначність 

відповіді в ході виконання завдань. Виконання таких вправ сприяло розвитку 

мотивації в респондентів до опанування професійними знаннями, 

інтерактивними вміннями та навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-

суб’єктну діяльність (див. рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Three types of micro-motivation: prediction 

Work in pairs. What do you think these types of micro-motivation mean? 

 intrinsic motivation 

 extrinsic motivation 

 biological drive. 

 

Macro-motivation 

Andrzej is an engineer. 

He needs to learn English in 

order to get a promotion at 

work. He also wants to learn 

English for his hobby as a 

model aeroplane builder – he 

has many friends in this 

community around the world, 

but finds it hard to express 

himself. 

 

 

 

Micro-motivation 

 

 

 

 

 

 

 

  

Berna is a successful accounts 

assistant. She doesn’t have any 

contact with English at work and 

doesn’t expect to need English in 

the future. She doesn’t have any 

English-speaking friends or 

contacts. She’s attending an 

English course because her 

employer is paying for the 

lessons and they take place 

during working hours, so she 

gets a break from work. 

 

 

 

Result 

Andrzej doesn’t 

participate fully in his 

English classes, and 

rarely does his 

homework. His 

English isn’t getting 

better and he’s 

thinking of giving up 

his English lessons. 

Berna works very hard 

during her lessons and 

is making excellent 

progress. 
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3.3. Micro-motivation: reading 

Complete the text with words and phrases from the box (див. таблицю 2.2)  

Таблиця 2.2 

Small-scale or 1. ____________ -the motivation to carry 

out specific actions – can be divided into three broad areas. 

The simplest such motivation is our 2. _________ This is 

what makes us want to eat, to be comfortable, to look good 

in front of other people etc. For those of us, like teachers, 

who want to increase motivation, there’s not much we can 

do about biological drives, although we easily 3. 

___________ people if we don’t respect those drives. At a 

higher level, for those who want to motivate others. 4. 

__________ involves using a combination of rewards and 

punishments. A well-known metaphor is called the 5. 

____________ if we want to persuade our donkey to move, 

we can offer him a carrot as reward or we can hit him the 

stick if he refuses. This approach is widely used in families, 

in schools and businesses, with most people agreeing that 6. 

___________ are more effective than 7. ___________ . 

However, research has shown that, at best, rewards and 

punishments may often be ineffective in changing behavior, 

and at worst, may actually damage motivation. 

The best form of motivation appears to be 8. __________ 

i.e. motivation to perform a task because it is fun or 

satisfying for its own sake, not because of what it might 

lead to in terms of 9. _____________ The best example is 

games: we play games because they are enjoyable. In fact, 

if you try to reward someone for playing a game (e.g. by 

paying them an hourly fee), they will start to see the 

activity as 10. ___________ and will try less hard and 

achieve worse results. In language teaching, this discovery 

has led to the recent growth of 11.  _____________: using 

the principles behind games to make learning intrinsically 

motivating. 

biological drive 

carrot-and-stick 

approach 

carrots 

demotivate 

extrinsic motivation 

intrinsic motivation 

gamification 

micro-motivation 

rewards and 

punishments  

sticks 

work 

 

 

 

 

Досить цікавою для респондентів виявилася вправа 3.4, яка 

передбачала обговорення респондентами проблем, які виникають щодо 

біологічних і психологічних мотивацій, оскільки саме біологічні потреби 

впливають на інші види мотивацій в освітньому процесі. Респондентам 
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запропоновано список біологічних потреб учнів, які можуть виникнути в 

межах освітнього процесу, унаслідок чого їм необхідно було визначити, чи 

дійсно мають такі біологічні потреби вплив на мотивацію учнів в освітньому 

процесі, і яким чином учитель повинен вирішити цю проблему або що 

вчитель має зробити, щоб задовольнити потребу учня й отримати позитивний 

ефект задля здійснення подальшого освітнього процесу. Респонденти 

повинні були в парах обговорити про можливе існування негативних ефектів 

у конкретних біологічних потребах або позитивний ефект, якщо він є, або 

обидва ефекти. І наостанок, респонденти повинні були визначити, яким 

чином слід уникати негативних ефектів.  

3.4. Biological drives 

Look at this list of biological drives, i.e. things that motivate all humans. 

Some are physical, some are psychological. With a partner, discuss whether each 

drive can have a negative effect in the classroom (i.e. if something is wrong or 

missing), a positive effect (i.e. if something is present) or both. What can the 

teacher do to avoid or manage the negative effects? (див. таблицю 2.3). 

Таблиця 2.3 

 Negative 

effect 

The teacher 

can… 

Positive 

effect 

The drive to eat and drink, to 

avoid hunger and thirst 

Yes – a 

student who is 

hungry or 

thirsty can’t 

concentrate 

… allow time 

for breaks, 

possibly allow 

food and 

drink in the 

classroom 

Probably no 

significant 

positive 

effect 

The drive to be warm but not too 

hot: cool but not too cold 

   

The drive to be comfortable, to 

avoid pain 

   

The drive to see and hear clearly    

The drive to understand and to be 

understood 
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The drive to be in control    

The drive for respect and status 

among peers 

   

The drive to be attractive to 

potential partners 

   

The drive to rest and sleep, to 

avoid tiredness 

   

The drive to move, to avoid 

inaction 

   

The drive to be sociable, to make 

friends 

   

3.5. Extrinsic motivation in the classroom 

Read these teacher comments. Find examples of extrinsic motivation. Would you 

classify the techniques as rewards or punishments? 

What are the dangers in the way these teachers use motivation? (див. рис. 2.3). 

Teacher 1                                                          Teacher 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher 3                                                                    Teacher 4 

  

 

Teache 

 

 

I have a rule that my 

students aren’t allowed to 

use bilingual dictionaries – 

it’s much better if they 

check the meanings of 

words only in English. If I 

catch someone translating a 

world. I take their 

dictionary from them until 

the end of the class. 

We have an English – only 

rule in the class. If I hear 

anyone using their own 

language. I give them extra 

homework. They soon learn 

that they need to use 

English! 

 

I’m an in-company trainer. 

The company where I teach 

has a rule that employees can 

only get promoted if they get 

good results from their 

English tests. When that rule 

was introduced, it made a 

huge difference to how hard 

people worked on their 

When we have tests. I try to 

make it a bit more 

motivating by rewarding 

good work. If the average 

score for the whole class is 

over 70%. I let them watch 

a video for the rest of the 

lesson. If it’s below 50%. I 

make them do grammar 

exercises for the rest of the 

lesson. 
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3.6. Extrinsic and intrinsic motivation: case studies 

Look at these pairs of case studies. In each pair, which teacher uses extrinsic 

motivation? Which teacher uses intrinsic motivation? Which do you think is more 

effective? 

What are some possible criticisms of the intrinsic motivation techniques? 

(див. таблицю 2.4). 

Таблиця 2.4 

Pair 1: Writing All students have to do four 

assessed writing tasks per 

semester, and these all 

count towards their final 

grade. 

We never do more than four 

writing tasks per semester – 

my students hate writing so 

they’d complain too much 

We do loads of writing in my 

course – usually at least one or 

two short texts per week. I also 

encourage my students to keep 

diaries of what they’ve learned 

in a particular week, but iWe 

never check this writing or give 

them grades. Some of them also 

write funny instruction manuals 

for everyday activities, like 

‘how to eat breakfast’. Their 

writing isn’t great, but they 

seem to enjoy it 

Pair 2: Tests We have lost of spelling 

and vocabulary tests, and I 

keep a record of everyone’s 

scores on a chart on the 

wall. They get gold star 

stickers for good results. 

They don’t compete against 

each other, but against 

themselves, for example by 

beating their previous high 

score 

We have lots of spelling and 

vocabulary tests, and all the 

results form part of our 

assessment programme. The 

best students get a better final 

grade, so that helps them to get 

a better job when they finish 

college. Some of them are 

really excellent, but some are 

terrible, and they don’t seem to 

be getting any better! 

 

Останні два завдання останнього третього блоку були спрямовані на 

розвиток зовнішньої мотивації майбутніх учителів іноземної мови. Щодо 

вправи 3.5 виконання її респондентами передбачало роботу в групах. Їм 

необхідно було визначити в межах запропонованих чотирьох прикладів 

підвищення зовнішньої мотивації вчителями іноземної мови та 
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класифікувати технології за критерієм: винагородження або покарання. 

Респондентам потрібно було обговорити й дійти висновку, у чому полягає 

небезпека використання таких технологій підвищення зовнішньої мотивації.  

Остання вправа 3.6 передбачала роботу респондентів, використовуючи 

технологію кейс-стаді. Парна робота респондентів передбачала виявлення 

визначення, які вчителі використовують внутрішню, а які зовнішню 

мотивацію учнів і яка мотивація найбільш ефективна.  

Перейдемо до розгляду впровадження другої педагогічної умови, яка 

була спрямована на змістово-методичне забезпечення процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі фахової підготовки. У попередньому 

підрозділі нами було здійснено аналіз освітніх програм і навчальних планів 

за спеціальністю 014 Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови і 

літератури). Здійснений компаративний аналіз довів необхідність посилення 

змістового компонента в професійній підготовці майбутніх учителів 

іноземної мови не тільки набуття теоретичних (педагогічних, психологічних, 

методичних) знань, а й інтерактивних умінь та навичок майбутніх учителів 

іноземних мов до використання суб’єкт-суб’єктних технологій. 

Упровадження цієї педагогічної умови відбувалося у два етапи: 1) перший 

етап передбачав оновлення наявних в освітніх програмах освітніх 

компонентів зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (із 

зазначенням мови і літератури); 2) другий етап було зосереджено на розробці 

освітнього компонента за вільним вибором здобувачів вищої освіти 

«Іноземна мова в інтерактивному вимірі».  

Нами було виявлено, що в процесі наповнення змісту навчальних 

дисциплін, а саме: «Іноземна мова та переклад у сфері професійної 

комунікації», «Освітні технології (методика викладання англійської мови. 

Методика викладання зарубіжної літератури)» та ін., було недостатньо 

висвітлено досліджувальні аспекти формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Згідно з логікою 
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викладених висновків і матеріалу нами були внесені зміни до зазначених 

дисциплін, що стимулювало формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Отже, до складу навчально-методичного комплексу, а саме самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти, до освітнього компонента «Освітні 

технології» в межах формування інтерактивної компетентності було надано 

цикл тем для самостійного опрацювання та виконання проєктної роботи 

майбутніми вчителями іноземної мови:  

1. Tasks of the Subject-subject Study 

2. Teachers’ Perspectives 

3. Learners’ Perspectives 

4. The Teaching and Learning Process 

5. Team Members Interaction 

6. Searching for and Processing Information 

7. Presenting Information 

8. Interactive Reading and Listening 

9. Interactive Writing and Written Language 

10.  Interactive Speaking and Spoken Language 

11.  Formative and Summative Assessment  

Наповнення змісту дисциплін «Іноземна мова та переклад у сфері 

професійної комунікації», «Освітні технології (методика викладання 

англійської мови)» активізувало процес формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови. У межах формувального 

етапу експерименту було впроваджено навчальні тренінги, метод «Ділова 

гра», метод «Мозковий штурм» та ін.  

Під час практичних занять респондентам експериментальної групи 

були надані завдання інтерактивного характеру, тобто вони знаходили 

відповіді на проблемні питання, які саме професійні терміни повинен знати 

майбутній учитель іноземної мови, яку шкільну документацію необхідно 

вміти заповнювати, які інтерактивні навички повинен мати компетентний 
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учитель іноземної мови, а також яким чином можна вдосконалювати 

інтерактивну взаємодію. Під час практичних занять респонденти 

презентували вміння моделювати інтерактивні ситуації майбутньої 

педагогічної діяльності (інтерв’ю, бесіда), здатність налагоджувати діалог зі 

співрозмовником, уміння коректно відстоювати власну думку, уміння 

уникати конфліктних ситуацій шляхом знаходження компромісу.  

Другим етапом упровадження другої педагогічної умови формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мов засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії в освітній процес професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови був етап цілеспрямованого формування 

сукупності інтерактивних умінь і навичок на основі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в межах авторського освітнього компонента за вільним вибором 

здобувачів вищої освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі» 

(див. додаток Ж).  

Отже, реалізація цього етапу відбулася під час вивчення розробленого 

нами освітнього компонента «Іноземна мова в інтерактивному вимірі», 

метою якого було формування інтерактивної компетентності засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на практичних заняттях та набуття 

інтерактивних навичок, необхідних для здійснення успішної професійної 

діяльності майбутніми вчителями іноземної мови, а також в оволодінні 

студентами іноземною мовою як засобом спілкування в усній (аудіювання та 

говоріння) і письмовій (читання та письмо) формі у сфері, пов’язаній з 

майбутньою професійною діяльністю студентів;  

Згідно з логікою нашого дослідження нам доцільним було б розкрити 

повний зміст освітнього компонента за вільним вибором здобувачів вищої 

освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі».  

Отже, були розроблені завдання освітнього компонента: 

• послідовне оволодіння інтерактивими навичками, уміннями та 

знаннями; 
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• формування інтерактивної компетентності засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії та застосування на практиці здобутих навичок та вмінь; 

• стимулювання мотивацію до використання інтерактивних 

технологій у практичній діяльності майбутніх учителів іноземної мови; 

• формування інтерактивні вміння працювати в команді; 

• активізація саморозвитку та самовдосконалення майбутніх 

учителів іноземної мови в процесі практичних занять. 

За результатами вивчення освітнього компонента за вільним вибором 

здобувачів вищої освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі» у 

здобувачів повинна бути сформована інтерактивна компетентність 

відповідно до навчальної програми із зазначеної дисципліни. 

Зміст освітнього компонента за вільним вибором здобувачів вищої 

освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі» складається із 14 лекційних і 

16 практичних занять та 150 годин, відведених на самостійну роботу 

здобувачів. Під час виконання самостійної роботи здобувачі мали можливість 

використовувати не лише основну літературу, а й додаткові ресурси (сайти, 

презентації тощо); працювати в зручний час; повертатися до виконаних 

завдань та матеріалу повторно; отримувати консультацію викладача. 

Перший змістовий (лекційний) модуль: 7 лекційних занять (14 год.): 

Тема 1.  General Principles of Teaching and Learning English. 

Тема 2. Task-based Language Learning  

Тема 3. The design of the Foundation Course. 

Тема 4. Writing Practice: From Sentence to Essay Level 

Тема 5.  What to say at the interview (functions and exponents) 

Тема 6. Application Procedure 

Другий змістовий (практичний) модуль: 8 практичних занять (16 год.). 

Тема 1. Motivation for Learing Enterfctive English. 

Тема 2. Tasks and Teaching: an ELC Lesson 

Тема 3. Integrating Group-work with Materials. 

Тема 4. Socializing in Academic and Professional Environments 

Тема 5. Networking in VLE (Virtual Learning Environment) 

Тема 6. Oral presentations (PowerPoins presentations). 
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Тема 7. Writing a motivation letter for an academic course on an exchange student 

programme 

У ході формувального етапу експерименту на лекційних і практичних 

заняттях відбувалося поступове формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови, необхідну для професійного 

становлення. На заняттях здобувачі вдосконалювали інтерактивні навички, 

уміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної компетентності, уміння 

корегувати власну інтерактивну діяльність. Для успішного засвоєння 

матеріалу використовувалися різні засоби інтерактивної взаємодії, а саме: 

навчальні тренінги, web-квести, бінарна робота, різні інтерактивні методи 

(«Мозковий штурм», «Ділова гра» тощо). 

У контексті нашого дослідження нам необхідно висвітлити 

безпосередньо процес, яким чином відбувалося впровадження освітнього 

компонента за вільним вибором студентів «Іноземна мова в інтерактивному 

вимірі» в освітній процес. З позиції освітнього процесу формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови відбулося в 

цілеспрямованій єдності всіх структурних компонентів інтерактивної 

компетентності, а саме: стимулювально-мотиваційного, інформаційно-

когнітивного, процесуально-діяльнісного, оцінно-рефлексивного.  

Стимулювально-мотиваційний компонент ґрунтувався на визначенні 

мети, завдань освітньої діяльності здобувачів; на розвитку мотиваційного 

аспекту освітньої діяльності, який був спрямований на розвиток 

зацікавленості майбутніми вчителями іноземних мов до використання 

інтерактивної діяльності на уроках засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 

стимулювання бажання до оволодіння інтерактивними навичками та 

вміннями. Інформаційно-когнітивна частина освітнього компонента за 

вільним вибором студентів забезпечувала усвідомлення майбутніми 

вчителями іноземної мови змісту навчального матеріалу та його 

актуалізацію. Процесуально-діяльнісний компонент був спрямований на 
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залучення інтерактивних технологій для набуття інтерактивних умінь і 

навичок у респондентів. У межах оцінно-рефлексивного компонента 

відбувалося оцінювання й контролювання засвоєння матеріалу, ступеня 

сформованості інтерактивних умінь і навичок та встановлення причин та 

недоліків, які були виявлені в ході формувального етапу експериментальної 

роботи, а також усунення причин неуспішності респондентів.  

Відповідно до логіки викладу матеріалу дисертації наступним 

завданням нашого наукового пошуку було здійснення упровадження 

останньої, третьої, педагогічної умови – реалізація суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача і здобувачів шляхом поєднання різних інтерактивних 

форм і методів освітнього процесу для підвищення ефективності формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови. 

Упровадження в освітній процес третьої педагогічної умови було 

пов’язане з організацією нестандартних занять зі здобувачами освіти, що 

забезпечувало оволодіння інтерактивними вміннями та навичками, 

необхідними для професійного зростання майбутніх учителів іноземної мови. 

Наведемо кілька прикладів нестандартних занять з дисципліни 

«Іноземна мова в інтерактивному вимірі» з використанням інтерактивних 

технологій для формування та вдосконалення інтерактивних умінь та 

навичок здобувачів освіти. 

Для підвищення ефективності формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови шляхом поєднання різних 

інтерактивних форм і методів нами були розроблені і проведені нестандартні 

заняття. Презентуємо такі практичні заняття, які були апробовані в ході 

формувального етапу експерименту. Одним з таких занять було за темою: 

«Interaction patterns» (Моделі взаємодії). Експериментальна робота на 

інтерактивних практичних занятях передбачала з боку викладачів 

університету зміни їхньої функції, тобто з’являлися нові функції, відповідно 

до яких викладач повинен був спрямовувати й коригувати навчальну 

діяльність респондентів, направляти й надавати рекомендації, організовуючи 
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освітній процес. Наведемо приклад практичного заняття під назвою воркшоп 

(слово англійського походження від слова «worshop»), який складався із 

трьох частин (1) Interaction patterns; (2) Advantages and disadvantages; 

(3) Student’s needs. Викладач на початку практичного заняття поставив мету і 

завдання респондентам, які повинні бути досягнуті наприкінці воркшопу. 

Відповідно до частин воркшопу поставлено три завдання респондентам, які 

передбачали: 1) обговорення і пояснення різних форм роботи, які можуть 

бути запропоновані учням і які можуть бути використані в межах уроку; 

2) здійснення аналізу переваг і недоліків різних видів інтерактивної 

діяльності; 3) визначити потреби студентів у вивченні англійської мови. 

Learner outcomes. By the end the workshop you will be able to: 

 explain the different ways that students can work together in the classroom; 

 analyses the advantages and disadvantages; 

 students` needs of learning English. 

1.1 Interaction patterns 

Work in small groups. Read the following terms and discuss with a partner 

what they mean.  

 Individual work 

 Open pair work  

 Closed pair work 

 Group work 

 Mingle 

 Whole class work 

 

1. Which of these interaction patterns have you used already during these 

teacher development sessions? 

2. Which of these interaction patterns do you classes? Are there any that you 

never use? If so, why not? 
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У процесі виконання цього інтерактивного завдання респонденти 

працювали в групах та виконували бінарну роботу. У групах, створених із 3 –

 4 респондентів, булі обговорені поняття, тобто здійснена спроба подати 

трактування поняттям (індивідуальна робота, відкрита парна (бінарна) 

робота, закрита парна робота, групова робота, спілкування, робота всього 

класу) з точки зору і практичного досвіду респондентів. Після обговорення в 

групах значення запропонованих термінів викладачем були поставлені два 

питання практичного характеру, які потребували від респондентів 

висвітлення власної методичної позиції. Викладачем були сформульовані 

такі запитання: 1. Які з розглянутих моделей взаємодії ви вже 

використовували під час цього практичного заняття? 2. Які з цих моделей 

взаємодії ви вивчаєте? Чи є такі, якими ви ніколи не користуєтесь? Якщо так, 

то чому б ні? Далі респонденти індивідуально в письмовій формі коротко 

відповіли. 

1.2 Advantages and disadvantages 

What are advantages and disadvantages of these different ways of working? 

Work with a partner and write some notes in the table below. 

Now compare your answers with your group. Are they similar/different? Is 

there anything mentioned that you hadn’t considered? (див. таблицю 2.5). 

Таблиця 2.5  

 Advantages Disadvantages 

Individual work   

Pair work   

Group work   

Mingle   

Whole class   
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Наступний етап експериментального практичного заняття передбачав 

досягнення другого завдання респондентами, яке було поставлене 

викладачем на початку заняття, тобто проаналізувати переваги і недоліки 

різних видів інтерактивної діяльності. Викладач спрямовував роботу 

респондентів для отримання ефективних результатів і висновків. Отже, 

питання викладача були такими: 1. Які переваги та недоліки цих різних 

способів роботи? 2. Попрацюйте з партнером і напишіть кілька приміток у 

таблиці нижче.3. Тепер порівняйте свої відповіді зі своєю групою. 4. Вони 

схожі / різні? 5. Чи є щось згадане, що ви не врахували?  

Відзначимо, що, координуючи роботу респондентів, таким чином 

викладач стимулював суб’єкт-суб’єктну взаємодію між ним і респондентами, 

при цьому ініціюючи їхню активну діяльність на практичному занятті, що 

сприяло трансформації респондентів із об’єктів освітнього процесу в 

суб’єктів.  

Переходимо до висвітлення останнього етапу воркшопу на тему 

«Interaction patterns», який був спрямований на визначення потреб стосовно 

вивчення іноземної мови.  

1.3 Student’s needs 

 Communicating in English in these different types of groups can be 

very useful practice for the different situations the students will encounter when 

they finish their studies. 

 Make a list of the different situations where students use English in 

the workplace. How do these correspond to the ways of working described above? 

Compare your notes with a partner. 

Викладач запропонував респондентам проблемні ситуації, які 

потребували обговорення в групах та в парах, наприклад: 1. Спілкування 

англійською мовою в цих різних групах може бути дуже корисною 

практикою для різних ситуацій, з якими студенти зіткнуться після закінчення 

навчання. 2. Складіть список різних ситуацій, коли учні використовують 

англійську мову на робочому місці. Як вони відповідають способам роботи, 



144 
 

описаним вище? Порівняйте свої нотатки з партнером. У ході 

експериментальної роботи було виявлено, що такі інтерактивні форми і 

технології сприяли трансформації респондентів із об’єктів освітнього 

процесу в суб’єктів, тим самим підтверджуючи ефективність суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між учасниками освітнього процесу.  

Наведемо ще один приклад практичного заняття, якe, на наш погляд, 

було одним із вдалих стосовно формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

межах дисципліни «Іноземна мова в інтерактивному вимірі». Такі 

нестандартні заняття мають міждисциплінарний характер, оскільки теми, які 

були запропоновані респондентам на практичних заняттях, з одного боку, 

потребували педагогічного підходу, а з іншого – потребували психологічного 

вирішення поставленої проблеми. Практичне заняття на тему «Dealing with 

difficulties» складалося з двох частин, у кожній з яких були використані різні 

інтерактивні технології такі, як brainstoemimg, case-study та ін. У межах 

першого завдання нами було використано технологію «мозковий штурм». 

Цю інтерактивну технологію у процесі формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови було спрямовано на 

активізацію самостійної інтерактивної діяльності через генерування ідей під 

час вирішення проблемних завдань. Респондентам запропоновано парну 

форму роботи при складанні списку ідей із проблемної тематики: Завдання 1. 

Які проблемні ситуації з учнями ви можете передбачити? Як ви з ними 

будете намагатися впоратися? 2. Поділіться власними історіями з реального 

життя зі своїм партнером. 3. Подивіться на проблеми в лівій колонці нижче. 

Обговоріть зі своїм партнером, як би ви їх вирішили, і заповніть правий 

стовпець своїми рішеннями.  

Part. 2.1 Dealing with difficulties 

1. What kind of problems do you have with your students? How do you deal 

with them? 

2. Share your stories with your partner 
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3. Look at the problems in the left hand column below. Discuss with your 

partner how you would solve them and complete the right hand column with your 

solutions (див. таблицю 2.6). 

Таблиця 2.6  

Проблемні ситуації при суб’єкт-суб’єктній взаємодії  

Classroom problems Possible solutions 

1. Certain learners dominate the others.  

2. Learners are resistant because they 

worry about learning each other’s 

mistakes. 

 

3. Some learners are shy or not 

confident about speaking in English. 

 

4. The learners are of mixed ability.  

5. Learners speak in their mother 

tongue. 

 

6. The class becomes very noisy.  

7. Learners are not used to working 

together and so think it is not the right 

way to do things. 

 

 

Наведемо приклад проведеного заняття із респондентами за допомогою 

технології «Мозковий штурм». На етапі підготовки перед респондентами 

було поставлене проблемне питання: «Як впоратися із проблемами, що 

виникли із учнями на уроках іноземної мови?» Респондентам запропоновано 

список проблем, на які потрібно було знайти ефективне вирішення. Через 

кілька хвилин вони об’єдналися у пари та поділилися своїми ідеями один з 

одним без будь-яких коментарів. Далі їм було запропоновано скласти 

власний список ефективних вирішень проблем. Респондентам було надано 20 

хвилин на складання власного списку вирішення проблем і 20 хвилин на 

обговорення ідей. На етапі аналізу ідей пари здобувачів поділилися власними 

ідеями один з одним. Найкращі ідеї вирішення проблем були зафіксовані на 
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постері. Виконання цього завдання завершилося підбиттям підсумків та 

груповою рефлексією. 

Part. 2.2 Dealing with difficulties 

 Your trainer will give you some common problems and solutions to 

do with these different ways of grouping students. Work in pair to match them. 

 Are there any other problems that you think you might have with any 

of these ways of working? 

 Work together with the other participants to come up with solutions 

for these. 

Остання частина нестандартного заняття була присвячена рефлексії, 

оскільки саме рефлексивний компонент сприяв формуванню в майбутніх 

учителів іноземної мови інтерактивно-рефлексивних навичок і вмінь. 

Вчитель запропонував респондентам згадати інтерактивні дії, які вони 

виконували в цьому модулі та подумали над відповідями: 

1. Наскільки впевнено ви відчуваєте, використовуючи інтерактивні 

завдання зі своїми учнями? 

2. Чи корисні вам критерії розробки інтерактивних завдань? Чому? 

3. З якими труднощами ви, ймовірно, зіткнетеся при розробці власних 

інтерактивних завдань? 

4. Яку підтримку ви маєте для вирішення цих проблем? 

Part 2.3. Reflections and task 

1. Think back to the interactive activities you did in this module. Make some on:  

1. How confident do you feel about using interactive tasks with your 

students? 

2. Do you find the criteria for designing іnteractive tasks helpful? Why? 

3. What kind of challenges are you likely to face when designing your own 

intaractive tasks? 

4. What kind of support do you have to address those challenges? 

Завдання, яке завершувало експериментальне практичне заняття, мало 

проєктне спрямування, тому на цьому етапі було задіяно метод проєктів.  
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2. Bringing it all together 

Using the skills and knowledge gained in this module, design two interactive 

tasks for your students, which may be used in your classroom soon. The tasks may 

relate to any suitable context, and focus on any skills, genres and functions. 

Remember to make the task purpose clear. Bring your tasks to the next workshop 

for discussion. 

Усі респонденти отримали проєктне завдання, а саме, використовуючи 

навички та знання, які були отримані в цьому модулі, їм потрібно було 

спроєктувати два інтерактивні завдання для майбутніх учнів, які незабаром 

можуть бути використані у вашій майбутній педагогічній діяльності. 

Завдання могли стосуватися будь-якого відповідного контексту та бути 

зосереджуваними на будь-яких навичках, жанрах та функціях. Респондентам, 

по-перше, необхідно було чітко сформулювати мету і завдання, по-друге, 

безпосередньо розробити завдання. Зроблені креативні завдання потрібно 

було принести на наступний семінар для обговорення. 

Загалом зауважимо, що в процесі проведення нестандартних 

практичних занять відбулася активізація інтерактивної діяльності 

респондентів. Продуктивність цього процесу забезпечили завдяки 

упровадженню освітнього компонента за вільним вибором здобувачів вищої 

освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі» та оновленням уже наявних 

освітніх компонентів в освітній програмі. У межах зазначених освітніх 

компонентів відбувалося поєднання різних інтерактивних форм і методів 

освітнього процесу засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що забезпечувало 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови, удосконалення організації та методичного забезпечення для здобувачів 

вищої освіти. Респонденти були активно задіяні у різноманітних формах 

роботи, аудиторних та нестандартних заходах з використанням різних 

інтерактивних методів, що сприяло підвищенню рівня сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  
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2.3. Оцінка ефективності впровадження педагогічних умов 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

 

У попередніх підрозділах дисертаційної роботи нами було проведено 

констатувальний етап експерименту, який дозволив з’ясувати рівень 

ефективності формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Під час констатувального етапу експерименту нами було з’ясовано, що 

більшість респондентів згідно з мотиваційно-суб’єктним, змістово-

когнітивним, інтерактивно-технологічним, суб’єктно-рефлексивним 

компонентами мають середній та низький рівні сформованості інтерактивної 

компетентності. Більшість майбутніх учителів іноземної мови не відчувають 

прагнення до опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями 

та навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці; деякі з респондентів не мають умінь організовувати систематичну 

й цілеспрямовану суб’єкт-суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування 

інтерактивної компетентності. Проте з’ясовано той факт, що в респондентів 

спостерігається певний інтерес до вдосконалення інтерактивної 

компетентності з урахування власних потреб, не розуміючи значущості 

набуття інтерактивних навичок та здібностей у майбутній професійній 

діяльності вчителя іноземної мови. Нами було визначено, що таке ставлення 

здобувачів зумовлено низкою причин: по-перше, недостатньо уваги 

приділено формуванню інтерактивної компетентності у змісті освітньої 

програмі та окремих освітніх компонентів; відсутні освітні компоненти за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти, які б передбачали оволодіння 

майбутніми вчителями іноземної мови знаннями і вміннями зі сфери 

формування саме інтерактивної компетентності, їх усвідомлення та 

впровадження на практиці; методи та прийоми недостатньо спрямовані на 
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суб’єкт-суб’єктну взаємодію між здобувачами та викладачами через 

використання саме інтерактивних форм, методів та технологій. 

Після аналізу констатувального етапу експериментальної роботи щодо 

виявлених недоліків нами були розроблені педагогічні умови формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії як сукупність форм, методів та технологій, які 

застосовують у процесі здійснення освітньої діяльності в закладах вищої 

освіти з метою підвищення ефективності формування інтерактивної 

компетентності. 

Відповідно до структури інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії нами були 

визначено такі педагогічні умови: 

– першою педагогічною умовою є забезпечення позитивної мотивації в 

майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію. 

– другою педагогічною умовою було визначено змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі 

фахової підготовки; 

– третьою педагогічною умовою було реалізація суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладача і здобувачів шляхом поєднання різних інтерактивних 

форм і методів освітнього процесу для підвищення ефективності формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  

За логікою нашого дослідження наступним кроком педагогічного 

експерименту був формувальний етап, відповідно до завдань дослідження 

здійснено впровадження розроблених педагогічних умов у практику закладів 

вищої освіти, які брали участь в експериментальній роботі, таких як 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»; Миколаївський 
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національний університет імені В. О. Сухомлинського; Криворізький 

державний педагогічний університет. 

Отже, цей підрозділ буде присвячено аналізу результатів 

експериментальної роботи з упровадження в освітній процес університетів 

педагогічних умов формування інтерактивної компетентності під час 

вивчення освітніх компонентів.  

Для виявлення якісних і кількісних показників сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії нами було апробовано комплекс діагностичних 

методик. Відзначимо, що на формувальному етапі експерименту ми 

використовували ті самі методики діагностики рівня сформованості 

інтерактивної компетентності, які були використані на констатувальному 

етапі. Такий підхід забезпечив експериментальну роботу об’єктивністю, 

логічністю й обґрунтованістю. Усі методики діагностики було наведено і 

представлено в підрозділі 1.3 та в додатках за всіма розробленими 

критеріями. 

Відповідно до використаних методик щодо першого критерію ми 

можемо констатувати ефективність процесу формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, а саме їхньої потреби в підвищенні рівня інтерактивних 

здібностей респондентів. Отримані результати відображено в таблиці 2.7.  

Порівняльний аналіз результатів контрольного і формувального етапів 

експерименту свідчить, що на початку експерименту здобувачі і контрольної 

(56,7%), і експериментальної (55,2%), мали досить низький рівень мотивації 

до інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а також 

потребу до опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями та 

навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці.  
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Таблиця 2.7 

Порівняльний аналіз результатів діагностики мотиваційно-

суб’єктного критерію контрольної та експериментальної груп на 

контрольному та формувальному етапах дослідження 

Критерії та рівні 

КГ  (150 осіб) ЕГ (152 особи) 

До експ. Після 

експ. 

До експ. Після 

експ.  

% осіб % осіб % осіб % осіб 

м
о

т
и

в
а

ц
ій

н
о

-

су
б

’є
к

т
н

и
й

 

Високий 9,3 14 
10,8 16 

9,9 15 
22,8 35 

Середній 34,0 51 
44,8 

67 

 

34,9 53 
58,2 88 

Низький 56,7 85 44,4 67 55,2 84 19,0 29 

 

Значне посилення потреби до опанування професійними знаннями, 

інтерактивними вміннями та навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-

суб’єктну діяльність, на мотивацію до інтерактивної діяльності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, на наш 

погляд, вплинули експериментальна робота викладачів, яка була спрямована 

на формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мов, а також використання інтерактивних технологій (web-квестів, методів 

«Мозковий штурм», «Ділова гра» тощо) на нестандартних заняттях,  

спрямованих на вдосконалення інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів та до підвищення потреби та мотивації здобувачів щодо 

формування їхньої власної інтерактивної компетентності. 

Виходячи з результатів порівняльного аналізу, ми можемо 

стверджувати про ефективність упровадження педагогічних умов 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови, про що свідчать узагальнені результати педагогічного експерименту, 

які представлені на рисунку 2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

за мотиваційно-суб’єктним критерієм після експерименту 

 

Отже, на початку експерименту в експериментальній групі на низькому 

рівні перебувало 55,2%, а після експерименту – 19,0%; на середньому рівні 

кількість збільшилася від 34,9% до 58,2%; на високому рівні після 

формувального етапу експерименту було зафіксовано 22,8%, на відміну від 

показників на констатувальному етапі – 9,9%. Водночас дані контрольної 

групи респондентів, які були отримані, були помітно нижчі, а саме: на 

високому рівні в КГ дані змінилися від 9,3% до 10,8%, на середньому – від 

34,0% до 44,8%, на низькому рівні зафіксовано зміни – від 56,7 до 44,4%.  

Отримані результати рівнів сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови за мотиваційно-

суб’єктним критерієм дають підстави стверджувати про впливовість цього 

критерію на інші компоненти досліджуваного явища. Отже, після 

формувального етапу педагогічного експерименту ми спостерігали в 

респондентів експериментальної групи стійке бажання до розвитку вмінь 

організовувати інтерактивну діяльність, що необхідно для майбутньої 



153 
 

педагогічної діяльності, налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 

прагнення до участі в різних видах тренінгах, воркшопах та обміну досвідом 

з колегами тощо. 

Отже, як було зафіксовано, у майбутніх учителів іноземної мови 

мотивація до оволодіння інтерактивною компетентністю була вища, ніж у 

респондентів контрольної групи, то за отриманими даними після 

формувального етапу експерименту загальний рівень за всіма критеріями 

також був значно вищий. 

Переходимо до розгляду результатів за наступним змістово-

когнітивним критерієм рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови на контрольному етапі педагогічного 

експерименту. Так, у респондентів контрольної групи суттєвих змін за 

змістово-когнітивним критерієм не відбулось. Ми пояснюємо це тим, що 

професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови здійснювалась за 

традиційною освітньою програмою і наповнення змісту додаткових освітніх 

компонентів у навчальному плані не було передбачено.  

Таблиця 2.8 

Порівняльний аналіз результатів діагностики змістовно-когнітивного 

критерію контрольної та експериментальної груп на контрольному та 

формувальному етапах дослідження 

Критерії та рівні 

КГ  (150 осіб) ЕГ (152 особи) 

До експ. Після 

експ. 

До експ. Після 

експ.  

% осіб % осіб % осіб % осіб 

зм
іс

т
о

в
о
-

к
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

Високий 12,0 18 
15,2 23 

12,5 19 
24,4 37 

Середній 46,7 70 
50,0 75 

45,4 69 
62,0 94 

Низький 41,3 62 34,8 52 42,1 64 13,6 21 

 

Після упровадження в експериментальній групі освітнього компоненту 

за вільним вибором студентів «Іноземна мова в інтерактивному вимірі», а 
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також оновлення змісту освітніх компонентів освітньої програми 014 

Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови і літератури) помітно 

збільшився рівень знань, умінь і навичок у сфері інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови, що забезпечило 

позитивну динаміку результатів експерименту. Отже, під час 

констатувального етапу експерименту було зафіксовано на низькому рівні в 

ЕГ 42,1%, то після впровадження педагогічних умов цей показник знизився 

до 13,6%; водночас збільшилась частка респондентів середнього рівня з 

45,4% до 62,0% та високого рівня з 12,5% до 24,4%. У майбутніх учителів 

іноземної мови відбулися суттєві зміни в рівнях сформованості інтерактивної 

компетентності за змістово-когнітивним критерієм між КГ і ЕГ. Якщо після 

формувального етапу експерименту в ЕГ на високому рівні було зафіксовано 

24,4% респондентів, то в КГ лише 15,2%; на середньому рівні в ЕГ склало 

62,0%, то в КГ мали 50,0% респондентів; низький рівень в ЕГ 

продемонстрували лише 13,6% респондентів, а в КГ – 34,8%. Отже 

порівняльний аналіз зафіксованих даних у КГ і ЕГ свідчить про ефективність 

упровадження в експериментальній групі педагогічних умов. Наочна 

репрезентація результатів представлена на рисунку 2.5. 
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Рис. 2.5. Динаміка рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

за змістово-інтерактивним критерієм після експерименту 

 

За логікою нашого дослідження наступним кроком експериментальної 

роботи було фіксація даних щодо рівня інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за 

інтерактивно-технологічним критерієм. Результати формувального етапу 

експерименту порівняно з даними констатувального етапу експерименту 

представлено в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Порівняльний аналіз результатів діагностики інтерактивно-

технологічного критерію контрольної та експериментальної груп на 

контрольному та формувальному етапах дослідження 

Критерії та рівні 

КГ  (150 осіб) ЕГ (152 особи) 

До експ. Після 

експ. 
До експ. Після 

експ.  
% осіб % осіб % осіб % осіб 

ін
т
ер

а
к

т
и

в
н

о
-

т
ех

н
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

 

Високий 10,7 16 
14,8 22 

11,2 17 
27,2 41 

Середній 34,7 52 
41,0 62 

36,2 55 
45,0 69 

Низький 54,6 82 44,2 66 52,6 80 27,8 42 

 

Як і в порівняльному аналізі результатів, за передніми критеріями 

контрольного і формувального етапів експерименту отримані дані, які 

свідчать, що на початку експерименту більшість респондентів і контрольної 

(54,6%), і експериментальної груп (52,6%) мали низький рівень 

сформованості інтерактивної компетентності згідно з третім критерієм. 

Після впровадження в освітній процес педагогічних умов формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 
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суб’єкт-суб’єктної взаємодії результати в здобувачів експериментальної 

групи значно змінилися. Отже, на початку експерименту в ЕГ мали високий 

рівень 11,2%, а після експерименту – 27,2%; на середньому рівні результат 

збільшився з 36,2% до 45,0%; на низькому рівні під час експерименту було 

зафіксовано зміни з 52,6% на 27,8% здобувачів після формувального етапу 

педагогічного експерименту. Водночас за даними контрольної групи 

респондентів була зафіксована така ситуація: високий рівень – від 10,7% до 

14,8%, середній рівень – від 34,7% до 41,0%, а низький рівень розвитку 

інтерактивної компетентності зменшився від 54,6% до 44,2%. Наочна 

репрезентація результатів динаміки рівнів сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії представлена на рисунку 2.6. 

 

Рис. 2.6. Динаміка рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

за інтерактивно-технологічним критерієм після експерименту 

 

Останнім кроком експериментальної роботи була фіксація даних щодо 

рівня інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за суб’єктно-рефлексивним критерієм. 
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Результати формувального етапу експерименту порівняно з даними 

констатувального етапу експерименту представлено в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Порівняльний аналіз результатів діагностики суб’єктно-рефлексивного 

критерію контрольної та експериментальної груп на контрольному та 

формувальному етапах дослідження 

Критерії та рівні 

КГ  (150 осіб) ЕГ (152 особи) 

До експ. Після 

експ. 

До експ. Після 

експ.  

% осіб % осіб % осіб % Осіб 

су
б

’є
к

т
н

о
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р
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л
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в
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Високий 12,7 19 

13,8 21 

13,8 21 

25,6 39 

Середній 36,6 55 
39,0 58 

38,2 58 
44,8 68 

Низький 50,7 76 47,2 71 48,0 73 29,6 45 

 

За останнім суб’єктно-рефлексивним критерієм нами було здійснено 

порівняльний аналіз контрольного і формувального етапів експерименту та 

отримано дані, які свідчать, що на початку експерименту більшість 

респондентів і контрольної (50,7%), і експериментальної груп (48,0%) мали 

низький рівень сформованості інтерактивної компетентності відповідно до 

останнього, четвертого, критерію. 

Після впровадження в освітній процес педагогічних умов формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії результати у респондентів саме 

експериментальної групи змінилися на більш позитивні. Відтак, на початку 

експерименту в ЕГ мали високий рівень лише – 13,8%, а після 

формувального етапу експерименту – 25,6%; на середньому рівні збільшився 

також з 38,2% до 44,8%; на низькому рівні під час експерименту було 
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зафіксовано зміни з 48,0% на 29,6% від загальної кількості респондентів. 

Водночас за даними контрольної групи в респондентів зафіксовано такі дані: 

високий рівень – від 12,7% до 13,8%, середній – від 36,6% до 39,0%, а 

низький рівень розвитку інтерактивної компетентності зменшився від 50,7% 

до 47,2%. Для наочної презентації отриманих даних стану сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови за останнім 

суб’єктно-рефлексивним критерієм представлено на рисунку 2.7.  

 

 

Рис. 2.7. Динаміка рівнів сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

за суб’єктно-рефлексивним критерієм після експерименту 

 

Отже, під час експерименту було з’ясовано, що відповідно до всіх 

критеріїв і показників у респондентів експериментальної групи порівняно з 

контрольною групою спостерігалася більш позитивна динаміка змін у 

напрямі розуміння необхідності набуття інтерактивної компетентності в 

межах майбутньої педагогічної діяльності; підвищення мотивації щодо 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії; прагнення до опанування 
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професійними знаннями, інтерактивними вміннями та навичками, що 

забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на практиці.  

Для співставлення результатів констатувального та формувального 

експериментів з формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії ми 

використовували методи математичної статистики, зокрема λ-критерій 

Колмогорова-Смірнова [207].  

Як і критерій Пірсона 2 , критерій λ Колмогорова-Смірнова [207, 

с.142–152] призначений для зіставлення двох розподілів: 1) емпіричного  з  

теоретичним,  наприклад, рівномірним  або нормальним; 2) одного 

емпіричного розподілу з іншим емпіричним розподілом. У нашому 

дослідженні ми співставляємо розподіли експериментальних та контрольних 

груп майбутніх вчителів іноземної мови на початку та по закінченню 

експерименту, тобто порівнюємо емпіричні розподіли. 

Критерій λ Колмогорова-Смірнова дозволяє знайти точку, в якій сума 

накопичених розбіжностей між двома розподілами є найбільшою, і оцінити 

достовірність цієї розбіжності. 

Якщо в критерії Пірсона 2   зіставляються частоти двох розподілів 

окремо за кожним розрядом, то тут зіставляються спочатку частоти за 

першим розрядом, потім за сумою першого і другого розрядів, потім за 

сумою першого, другого і третього розрядів і так далі. Таким чином, ми 

зіставляємо кожного разу накопичені до даного розряду частоти. 

Якщо відмінності між двома розподілами істотні, то в якийсь момент 

різниця накопичених частот досягне критичного значення, і ми зможемо 

визнати відмінності статистично достовірними. Гіпотези, що перевіряються: 

Н0: відмінності між двома розподілами недостовірні; H1: відмінності між 

двома розподілами достовірні. 

Опишемо алгоритм розрахунку критерію λ при зіставленні двох   

емпіричних розподілів [1]. 
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1. Занести в таблицю найменування розрядів ознаки (перший стовпець)  

і відповідні їм емпіричні частоти, отримані в розподілі 1 (другий стовпець) і в 

розподілі 2 (третій стовпець). 

2. Підрахувати емпіричні частості за кожним розрядом для розподілу 1 

за формулою: 

f*е=fе/n1 

де  fе  емпірична частота в даному розряді; 

 п1  кількість спостережень у вибірці. Занести емпіричні частості 

розподілу 1 в четвертий стовпець. 

3. Підрахувати емпіричні частості за кожним розрядом для розподілу 2 

за формулою: 

f*е=fе/n2 

де fе  емпірична частота в даному розряді; 

 n2  кількість спостережень в 2-ій вибірці. 

Занести емпіричні частості розподілу 2 в п’ятий стовпець таблиці. 

4. Підрахувати накопичені емпіричні частості для розподілу 1 за 

формулою: 

iii fff *** 1    

де  f*i-1  частість, накопичена на попередніх розрядах; 

i - порядковий номер розряду; 

f*i - частість даного розряду. 

Отримані результати записати в шостий стовпець. 

5. Підрахувати накопичені емпіричні частості для розподілу 2 за той 

самою 

формулою і записати результат в сьомий стовпець. 

6. Підрахувати різницю між накопиченими частостями за кожним 

розрядом. Записати у восьмому стовпцю абсолютні величини різниці, без їх 

знаку. Позначити їх як d. 
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7. Визначити за восьмим стовпцем найбільшу абсолютну величину 

різниці dmax 

8. Підрахувати значення критерію за  формулою: 

 

де  n1 - кількість спостережень в першій вибірці; 

n2 - кількість спостережень в другій вибірці. 

9. За таблицею критичних значень критерію Колмогорова-Смірнова 

(табл. XI, [207]) визначити, якому рівню статистичної значущості відповідає 

набуте значення λ. У випадку  λемп >1,36, відмінності між розподілами 

достовірні на рівні p < 0,05; у випадку  λемп >1,63, відмінності між 

розподілами достовірні на рівні p < 0,01. 

Вихідні дані для розрахунків критерію бралися з таблиць 2.7-2.10, 

зведені результати розрахунків за описаним вище алгоритмом наведено в 

таблиці 2.11. Зауважимо, що для розрахунків критерію використовувалися 

абсолютна частота; обсяг вибірки контрольних груп – 150 осіб,  

експериментальних груп – 152 особи. 

Таблиця 2.11 

Порівняння розподілів експериментальних та контрольних груп  

майбутніх вчителів іноземної мови за рівнями сформованості 

інтерактивної компетентності до  та після експерименту за λ-критерієм 

Колмогорова-Смірнова 

Критерії 

Порівняння розподілів 

КГ та ЕГ  

до 

експерименту 

КГ та ЕГ 

після 

експерименту 

КГ до  та 

після 

експерименту 

ЕГ до та 

після 

експерименту 

Мотиваційно- 0,122 2,223** 1,039 3,154** 
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суб’єктний 

Змістовно-

когнітивний 

0,067 1,812** 0,577 2,46** 

Інтерактивно-

технологічний 

0,177 1,422* 0,924 2,179** 

Суб’єктно-

рефлексивний   

0,229 1,54* 0,289 1,606* 

Узагальнений 0,115 1,764** 0,693 2,352** 

Примітка. * - відмінності між розподілами значущі на рівні 0,05; ** - на рівні 0,01. 

 

Аналіз результатів розрахунків (табл. А) свідчить про статистично 

незначущу розбіжність на рівні р  0,05  між контрольною та 

експериментальною групою на початку експерименту  за  усіма критеріями, 

включаючи узагальнений (емпіричне значення λемп Колмогорова-Смірнова, 

відповідно, 0,122; 0,067; 0,177; 0,229; 0,115, що не перевищує критичне 1,36).  

Аналогічну картину ми спостерігаємо у порівнянні контрольної групи 

до та після експерименту.  

Навпаки, при порівнянні розподілів контрольної та експериментальної 

групи після експерименту ми отримали значущі відмінності  на рівні 0,05 за 

інтерактивно-технологічним та суб’єктно-рефлексивним критерієм 

(емпіричне значення λемп Колмогорова-Смірнова відповідно 1,422; 1,540, що 

перевищує критичне значення 1,36). Значущі відмінності на рівні 0,01 ми 

отримали за мотиваційно-суб’єктним, змістовно-когнітивним та 

узагальненим критерієм (емпіричне значення λемп Колмогорова-Смірнова 

відповідно 2,223; 1,812; 1,764, що перевищує критичне значення 1,64). 

Таким чином, на констатувальному етапі ми підтвердили нульову 

гіпотезу, про те, що розподіли контрольної та експериментальної групи не 

мають суттєвих розбіжностей за низкою обраних критеріїв. Навпаки, аналіз 
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даних формувального етапу дав змогу підтвердити альтернативну гіпотезу 

про суттєві розбіжності розподілів контрольної та експериментальної груп 

майбутніх вчителів іноземної мови.  Констатуємо  успішність запропонованої 

нами системи педагогічних умов щодо формування  інтерактивної 

компетентності майбутніх вчителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. 

Отже, методами математичної статистики показано, що зміни в 

експериментальній групі в результаті формувального експерименту значущі 

та перевищують за всіма критеріями відмінності в контрольній групі. 

Уважаємо запропоновану в роботі систему формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. 

Отже, отримані результати здійсненого нами педагогічного 

експерименту щодо формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії дозволяють 

зробити низку узагальнювальних висновків: 

- аналіз результатів підсумкового діагностування щодо підвищення 

мотивації стосовно формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

експериментальної групи на контрольному етапі педагогічного експерименту 

засвідчив підвищення частки здобувачів, які досягли середнього й високого 

рівнів сформованості; відбулося підвищення прагнення до опанування 

професійними знаннями, інтерактивними уміннями та навичками, що 

забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на практиці; стійким 

переконанням у значущості інтерактивної компетентності для майбутнього 

вчителя іноземної мови (за мотиваційно-суб’єктним критерієм): за високим 

та середнім рівнем у респондентів експериментальної групи спостерігалося 

збільшення, а  за низьким рівнем – зменшення;  

- позитивна динаміка щодо якості знань, умінь, навичок у сфері 

володіння інтерактивною компетентністю майбутніх учителів іноземної мови  
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(за змістовно-когнітивним критерієм): високий рівень експериментальної 

групи збільшився, а середній і низький рівні зменшилися;  

- аналіз результатів підсумкового діагностування збільшення 

розвитку інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови 

щодо наявності суб’єктної позиції, мобільності, адаптивності в різних 

проявах інтеракції; уміння організувати систематичну й цілеспрямовану 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної 

компетентності (відповідно до третього інтерактивно-технологічного 

критерію): високий рівень у респондентів експериментальної групи 

збільшився, а середній і низький рівень зменшилися; 

- стосовно результатів за останнім суб’єктно-рефлексивним 

критерієм ми також спостерігали позитивну динаміку, тобто збільшення на 

високому і середньому рівнях і зменшення на низькому рівні.  

 

Висновки до другого розділу 

У другому розділі дисертації нами було обґрунтовано педагогічні 

умови формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, якісний і кількісний 

аналіз отриманих результатів та статистична обробка дозволяють нам 

зробити такі висновки узагальнювального характеру: 

1. Науково-педагогічний аналіз літератури з проблеми формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії надав нам підстави для розробки педагогічних 

умов, які були спрямовані на відображення структури та сутності 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.  

2. Визначено такі педагогічні умови, від яких залежить ефективність 

освітнього процесу, спрямованого на формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії:  
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- першу педагогічну умову було сформульовано як забезпечення 

позитивної мотивації в майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної 

діяльності, яка стимулює суб’єкт-суб’єктну взаємодію (набуття мотивації до 

інтерактивної діяльності засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії; прагнення до 

опанування професійними знаннями, інтерактивними вміннями та 

навичками, що забезпечують успішну суб’єкт-суб’єктну діяльність на 

практиці); 

- другу педагогічну умову було визначено як змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі 

фахової підготовки (наявність теоретичних (педагогічних, психологічних, 

методичних) знань; наявність інтерактивних умінь та навичок майбутніх 

учителів іноземних мов до використання  суб’єкт-суб’єктних технологій); 

- третю педагогічну умову було обґрунтовано як реалізацію 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і здобувачів шляхом поєднання різних 

інтерактивних форм і методів освітнього процесу для підвищення 

ефективності формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови (уміння організувати систематичну й цілеспрямовану суб’єкт-

суб’єктну взаємодію, спрямовану на формування інтерактивної 

компетентності; здатність до самооцінювання інтерактивної діяльності 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Реалізація й упровадження зазначених 

педагогічних умов відбулися в межах формального етапу педагогічного 

експерименту.  

3. Реалізація педагогічних умов відбувалася комплексно, оскільки 

освітній процес здійснювався цілісно і системно в єдиному освітньому 

просторі шляхом поєднання різних інтерактивних форм і методів, які нами 

були впроваджені, а також розробці низки нестандартних воркшопів, на яких 

були використані такі форми, як індивідуальна робота, відкрита парна 

(бінарна) робота, закрита парна робота, групова робота, спілкування, робота 

всієї групи; інтерактивні технології (brainstoemimg, case-study та ін.). 
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4. Аналіз результатів підсумкового діагностування сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії експериментальної групи на контрольному етапі 

педагогічного експерименту засвідчив позитивну динаміку за всіма 

критеріями.  

5. Загалом за результатами впровадження педагогічних умов ми 

можемо свідчити про позитивну динаміку, оскільки на кінцевому етапі 

експерименту низький рівень мотиваційно-суб’єктного критерію в ЕГ сягав 

всього 19,0% респондентів (порівняно з 44,4% у КГ); низький рівень за 

змістово-когнітивним критерієм становив у експериментальній групі 13,6% 

респондентів (порівняно з результатами КГ: 34,8%); низький рівень за 

інтерактивно-технологічним критерієм дорівнював 27,8% респондентів 

(порівняно з 44,2% респондентів у КГ); низький рівень за суб’єктно-

рефлексивним критерієм дорівнював 29,6% респондентів (порівняно з 47,2% 

респондентів у КГ). Загалом за результатами проведеного 

експериментального дослідження у ЕГ 52,5% респондентів 

продемонстрували середній рівень сформованості інтерактивної 

компетентності, а в КГ 43,7% опитаних, високий рівень в ЕГ 

продемонстрували 26,2% здобувачів порівняно з КГ 13,7% респондентів.  

Достовірність статистичних даних, отриманих у процесі науково-

дослідної роботи щодо визначення рівня сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, обраховано за допомогою критерію Пірсона 2. 

Отже, спираючись на результати проведеного педагогічного 

експерименту, ми дійшли висновку про ефективність упровадження 

педагогічних умов сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення й практичне 

розв’язання наукової проблеми формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що 

дозволило обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність 

педагогічних умов, яка забезпечує реалізацію цього процесу. Результати 

експериментального дослідження дозволили сформулювати низку 

узагальнювальних висновків відповідно до завдань наукової роботи: 

1. Проаналізовано формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії як 

актуальної педагогічної проблеми й виявлено, що формування інтерактивної 

компетентності компетентності є комплексною багатоаспектною науковою 

проблемою й потребує узагальнення та систематизації теоретичних та 

практичних знань, умінь та навичок задля пошуку шляхів удосконалення 

освітнього процесу вищих освітніх закладів для ефективної професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови для вдосконалення та 

використання набутих інтерактивних умінь та навичок у подальшій 

професійно-педагогічній діяльності. 

2. На підставі комплексного аналізу наукової літератури з проблеми 

формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної 

мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії висвітлено підходи до 

тлумачення ключового поняття «інтерактивна компетентність майбутніх 

учителів іноземної мови», яку ми розуміємо як професійно важливу якість 

особистості майбутнього вчителя іноземної мови, яка виявляється в 

готовності і здатності ефективно організувати інтеракцію на основі 

отриманих знань, умінь і навичок з іноземної мови в процесі суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між викладачем і майбутніми вчителями іноземної 

мови. 
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3. Поліфункційний характер досліджуваного феномену дозволив 

виокремити та обґрунтувати такі структурні компоненти інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови: стимулювально-

мотиваційний, який пов’язаний з усвідомленням майбутніми вчителями 

іноземних мов важливості стимулювальних та мотиваційних аспектів 

суб’єкт-суб’єктної діяльності, стимулюванням бажання до саморозвитку в 

організації інтерактивної діяльності; інформаційно-когнітивний становить 

систему теоретичних знань щодо викладання іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії; процесуально-діяльнісний представлений 

комплексом умінь і навичок майбутніх учителів іноземних мов, якими 

повинен володіти в процесі викладання іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, а також використовуючи технології інтерактивного 

навчання у професійно-педагогічній діяльності; оцінно-рефлексивний 

характеризується здатністю майбутніх учителів іноземних мов до аналізу 

результатів професійної діяльності, пов’язаної з організацією суб’єкт-

суб’єктної взаємодії з використанням інтерактивних технологій у майбутній 

професійній діяльності; можливістю здійснювати рефлексію своєї поведінки, 

виявляти спрямованість на самоосвіту і саморозвиток. 

4. Проаналізовано формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії як 

актуальної педагогічної проблеми й виявлено, що формування інтерактивної 

компетентності є комплексною багатоаспектною науковою проблемою й 

потребує узагальнення та систематизації теоретичних та практичних знань, 

умінь та навичок задля пошуку шляхів удосконалення освітнього процесу 

вищих освітніх закладів для ефективної професійної підготовки майбутніх 

учителів іноземної мови для вдосконалення та використання набутих 

інтерактивних умінь та навичок у подальшій професійно-педагогічній 

діяльності. 

3. Досліджено сучасний стан сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-
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суб’єктної взаємодії. Обґрунтовано й розроблено критерії сформованості 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови: 

мотиваційно-суб’єктний, змістово-когнітивний, інтерактивно-технологічний, 

суб’єктно-рефлексивний. Описано рівні та показники сформованості 

досліджуваної компетентності (високий, середній, низький).  

4. У результаті констатувального етапу експерименту з’ясовано, що 

респонденти і контрольної, і експериментальної груп мають досить низький 

та переважно середній рівні сформованості інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії. У 

результаті було доведено необхідність розробки й упровадження 

педагогічних умов, які б спряли ефективному процесу професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови. 

5. Першу педагогічну умову (забезпечення позитивної мотивації в 

майбутніх учителів іноземних мов до інтерактивної діяльності, яка стимулює 

суб’єкт-суб’єктну взаємодію) було впроваджено завдяки розробленій 

авторській мотиваційно-інтерактивній методиці із використанням комплексу 

навчальних інтерактивних вправ для майбутніх учителів іноземних мов, що 

складалася з трьох блоків: 1. Блок був присвячений функціям та ролі вчителя 

іноземної мови (The roles of the teacher); 2. Блок висвітлював специфіку 

мотивація на уроці (Motivational in the classroom); 3. Блок характеризував 

мікро- і макромотивацію (Micro- and macro-motivation: case studies).  

6. Упровадження другої педагогічної умови (змістово-методичне 

забезпечення процесу формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі 

фахової підготовки) відбувалося у два етапи: по-перше, завдяки оновленню 

наявних в освітніх програмах освітніх компонентів зі спеціальності 014 

Середня освіта. Мова і література (із зазначенням мови і літератури); по-

друге, завдяки розробці і впровадженню освітнього компонента за вільним 

вибором здобувачів вищої освіти «Іноземна мова в інтерактивному вимірі». 
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7. Упровадження третьої педагогічної умови (реалізація суб’єкт-

суб’єктної взаємодії викладача і здобувачів шляхом поєднання різних 

інтерактивних форм і методів освітнього процесу для підвищення 

ефективності формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови) відбулося завдяки використанню інтерактивних технології й 

інтерактивних завдань і вправ, що дозволило нам оптимізувати освітній 

процес: за невелику кількість навчальних аудиторних занять організувати 

роботу з удосконалювання інтерактивної компетентності в межах майбутньої 

професійної діяльності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії. 

8. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи засвідчив 

позитивні зміни в динаміці рівнів сформованості інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в ЕГ. Так, у студентів ЕГ виявлено суттєву динаміку за 

всіма рівнями сформованості інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови, тоді як у КГ динаміка виявилася незначною, що 

підтверджено за допомогою критерію Пірсона 2. Позитивні якісні і кількісні 

зміни є підставою для загального висновку про ефективність запропонованих 

педагогічних умов формування інтерактивної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

Дисертаційна праця не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективу подальшої наукової роботи вбачаємо в дослідженні проблеми 

можливостей дистанційної освіти щодо формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії.  

 

 

 

 



171 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в 

системе высшего педагогического образования. Москва : Просвещение, 1990. 

141 с. 

2. Абрамова О. В., Рябчикова К. М. Стимулювально-мотиваційний 

компонент системи формування міжкультурної компетентності студентів 

спеціальності «дизайн одягу». Наукові записки [Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. 

Серія : Педагогічні науки. 2018. Вип. 173(2). С. 12–15. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__3 (дата звернення: 15.09.2018). 

3. Абульханова-Славская К. А. Проблема определения субъекта в 

психологии. Субъект действия, взаимодействия, познания. Москва : 

Воронеж, 2001. С. 36–53. 

4. Адаменко Е. В. Математические методы в педагогике и 

психологии. – Луганск, Альма-матер, 2008. – 94 с. 

5. Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному 

середовищі вищої школи : кол. монографія / О. В. Акімова та ін. ; Вінниц. 

держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : Нілан, 2015. 179 с. 

6. Айзенбарт М. Сутність понять «компетентність» і «компетенція». 

В сучасній науковій парадигмі. Молодь і ринок. 2017. № 3 (146). С. 88–92. 

7. Акімова О. В. Теоретико-методичні засади формування творчого 

мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : дис. … д-

ра пед. наук : 13.00.04 / ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2010. 43 с. 

8. Аксенова Г. И. Формирование субъектной позиции учителя в 

процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. … наук : спец. 

13.00.01, 19.00.07. Москва, 1998. 44 с. 

9. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : 

підручник. Київ : Либідь, 1998. 235 с. 

10. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. 

Москва : Наука, 1997. 380 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__3


172 
 

11. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : 

Питер, 2001. 384 с. 

12. Андросюк Г. Л., Цепко Т. А. Мотивація як основний чинник 

підвищення ефективності навчання на заняттях з англійської мови. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. 2019. № 62. Т. 2. С. 11–16. 

13. Антюхова С. І. Творчий потенціал майбутнього вчителя 

іноземної мови як психологічна проблема. Психологія творчості. 2015. Т. 12. 

С. 28–38. URL: http://appsychology.org.ua/data/jrn/v12/i21/5.pdf (дата 

звернення: 04.08.2019) 

14. Арістова Н. О. Теоретичні і методичні засади формування 

професійної суб’єктності майбутніх філологів : дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.04 / Національний авіаційний університет. Київ, 2017. 572 с. 

15. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. 

Київ : Довіра, 2007. 205 с. (Словники України). 

16. Безлюдна В. В. Теорія і практика професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних 

закладах України (1948-2016 рр.) : дис. … док. пед. наук : 13.00.01, 13.00.04. 

Рівне, 2018. 520 с. 

17. Безлюдна В. Професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземних мов у системі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. 2016. № 4. С. 178–185. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

pednauk_2016_4_26 (дата звернення: 25.03.2021). 

18. Бей І. Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов до проектної діяльності у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 173. С. 223–227. 

19. Бей І. Ю. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до 

проектної діяльності в закладах загальної середньої освіти: дис. … док. 

філософії : 015. Івано-Франківськ. 2020. 261 с. 



173 
 

20. Бех В. Ф., Шалімова Є. О. Функціональна модель особистості: 

пошук політико-культурних детермінант поведінки : монографія. Київ : Вид- 

во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 255 с. 

21. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : наук.-метод. 

посіб. Київ : ІЗМН, 2004. 204 с. 

22. Бичківська Т. М. Використання інтерактивних методів навчання у 

процесі формування комунікативної компетенції учнів на уроках англійської 

мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія : Філологічна. 2017. Вип. (1). С. 48–52. 

23. Бібік Н. Аналіз суперечностей у запровадженні компетентнісного 

підходу в шкільній освіті. Гірська школа українських Карпат. 2015. № 12–13. 

С. 44–47. 

24. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної 

мови початкової школи : монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. 278 с. 

25. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 

Москва : Просвещение, 1999. 435 с. 

26. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих 

закладах освіти. Київ : Компас, 1997. 64 с. 

27. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. 

Київ : Вересень, 1996. 129 с. 

28. Бориско Н. Ф. Проблеми міжкультурної підготовки майбутніх 

учителів і викладачів іноземних мов. Іноземні мови. 2018. № 1. С. 9–20.  

29. Браткова О. І. Особливості застосування інтерактивних 

технологій у фаховій іншомовній підготовці майбутніх юристів. 

Освітологічний дискурс. 2016. № 1 (13). С. 9–18.  

30. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. 

Москва : Изд-во Ин-та практ. психологии ; Воронеж : НПО Модэк, 1996. 

392 с. 

31. Брушлинский А. В. Субъектно-деятельностная концепция и 

теория функциональных систем. Вопросы психологии. 1999. № 5. С. 110–121. 



174 
 

32. Булах І. Є., Волосовець О. П., Вороненко Ю. В. Система 

управління якістю медичної освіти в Україні : монографія. Дніпропетровськ : 

АРТ-ПРЕС, 2003. 212 с. 

33. Бурова Е. В. Формирование психологической готовности к 

управленческой деятельности будущих специалистов в сфере 

государственного и муниципального управления. Государственное и 

муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика : 

матер. междунар. научно-практической конф. ученых, аспирантов и 

студентов (Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Белгород). 2012. Вип. 5. С. 204–208. 

34. Важинський С. Е., Щербак Т. І.  Методика та організація 

наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2016. 260 с. 

35. Варга Л. І. Формування комунікативної культури майбутніх 

учителів засобами інтерактивних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04. Київ, 2017. 298 с. 

36. Васильева З. Н. Нравственное воспитание учащихся в учебной 

деятельности : науч.-метод. пособие для студентов пед. ин-та и учителей шк.  

Ленинград : ЛГПИ, 2003. 138 с. 

37. Вєрємєєва М. В. Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії як засіб 

формування інтерактивної технології майбутнього вчителя іноземних мов. 

Майбутній науковець – 2017 : матер. всеукр. наук.-практ. конф. 1 груд. 2017 

р., м. Сєвєродонецьк / укладач В. Ю. Тарасов. Сєвєродонецьк : Східноукр. 

нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. С. 700–702. 

38. Вєрємєєва М. В. Педагогічний потенціал суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії в сучасному освітньо-виховному процесі. Романо-германські мови 

в сучасному міжкультурному просторі : зб. матер. Всеукраїнської студ. 

наук.-практ. конф. (22 листопада 2017 року, Полтава – Старобільськ) / за заг. 

ред. Т. А. Кокнової ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». 



175 
 

Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. Вип 1. 

C. 142–144. 

39. Вєрємєєва М. В. Становлення студента як суб’єкта міжкультурної 

комунікації в освітньому процесі. Функціонально-стилістичний потенціал 

романо-германських мов у європейському просторі : зб. матер. 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. (19 травня 2017, м. Полтава – 

Старобільськ) / за заг. ред. Т.А. Кокнової ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

2017. Вип. 1. C. 48–58. 

40. Вєрємєєва М. В. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як невід’ємна 

складова соціокультурного простору. ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. 

Гуманітарні науки : тези доповідей XVII Міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих учених і студентів : [у 2-х т.]. Т. 1 (м. Київ, 4–7 квітня 2017 р.) / [ред. 

кол.: В.М. Ісаєнко та ін.]; Національний авіаційний університет. Київ : НАУ, 

2017. C. 13–14. 

41. Вєрємєєва М. В. Лінгвометодичні умови формування 

інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Ключові проблеми сучасної германської та 

романської філології : матер. III Всеукраїнської наук.-практ. конф. Вісник 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні 

науки. 2018. № 2 (316). С. 238–246. 

42. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / 

уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с. 

43. Виненко В. Г. Общие основы педагогики : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. Заведений. Москва : Дашков и К, 2008. 298 с. 

44. Виноградова Г. А. Климат в педагогическом коллективе и 

субъективное благополучие личности педагога : монография. Тольятти : 

ТГУ, 2010. 190 с. 

45. Витвицкая Л. А. Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса. Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2005. № 10. С. 77–82. 



176 
 

46. Волинець В. О. Мультимедіа: поняття, сутність та сфери 

застосування. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. 

Музикознавство. 2016. Вип. 1. С. 98–102. 

47. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Київ : 

Видавництво «Академвидав», 2007. 615 с. 

48. Волкова Е. Н. Субъектность педагога (Теория и практика) : 

дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07. Москва, 1998. 308 с. 

49. Вольнова Л. М. Інтерактивна компетентність у професійній 

взаємодії фахівця сфери «людина-людина». Сучасні технології розвитку 

професійної майстерності майбутніх учителів : зб. наук. праць за 

матеріалами  IX Всеукр. інтернет-конф., 27 жовтня 2016 р. / відп. ред. В.В. 

Макарчук. Умань : ФОП Жовтий, 2016. С. 37–40.  

50. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / под ред. 

А. М. Матюшкина. Москва : Педагогика, 1995. Т. 3. 368 с. 

51. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування 

готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. 

... д-ра пед. наук : 13.00.04. Луганськ, 2006. 572 с.  

52. Газова Н. А. Содержание и пути формирования коммуникативно-

интерактивной компетенции – важной составляющей профессиональной 

компетентности специалиста-менеджера. Вестник Костромского 

государственного университета имени Н.А. Некрасова: научно-

методический журнал. 2006. Вып. 11 С. 68–73. 

53. Гайдай І. О. Підготовка вчителя-філолога подвійного профілю у 

вищих педагогічних навчальних закладах України (1956-XXI ст.) : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.01. Житомир, 2017. 342 с. 

54. Гаманюк В. А. Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині 

в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : автореф. дис. … 

д- ра пед. наук : 13.00.01 / Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 

2013. 40 с. 



177 
 

55. Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів 

іноземної мови в системі дистанційного навчання університетів Великої 

Британії : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 22 с.  

56. Гевко І. В. Використання інтерактивних технологій в освіті. 

Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова]. Серія: Педагогічні науки. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 2018. Вип. СXХХІХ (139). С. 53–60. 

57. Гейко Ю. В. Формування готовності майбутніх викладачів 

іноземних мов до здійснення дистанційного навчання : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ, 

2014. 20 с. 

58. Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний словник. 

Київ : Національний Академія керівних кадрів культури і мистецтва, 2015. 

439 с. 

59. Гнатик К. Б. Розвиток професійного потенціалу майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : дис. … док. філос. : 

015. Мукачево, 2021. 302 с.  

60. Гнатик К. Структура професійного потенціалу майбутніх 

учителів іноземної мови. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 98– 

101. 

61. Годованець Н. І., Леган В. П. Короткий огляд інтерактивних 

методів навчання іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. № 1 (40). С. 60–

64. 

62. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, 

теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30. 

63. Гончар О. В. Форми педагогічної взаємодії учасників 

навчального процесу в системі вищої школи України. Педагогічні науки : зб. 

наук. пр. Полтава : ПНПУ, 2011. С. 49–54. 



178 
 

64. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : 

Либідь, 1997. 376 с. 

65. Горшкова В.  В. Проблема субъекта в педагогике : учеб. пособие к 

спецкурсу / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. Ленинград : РГПУ, 1991. 77 с. 

66. Гребенюк А. Інтерактивна література як новий феномен 

української культури. Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Філософські науки. 2014. № 18. С. 55–59. 

67. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього 

вчителя (теоретичний та методичний аспекти) : дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.04 / АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. 

Київ, 2000. 520 с. 

68. Гритченко И. А. Критерии, показатели и уровни 

сформированности практико-деятельностной компетентности будущих 

учителей иностранного языка. Вестник Академии знаний. 2014. № 4 (11). 

С. 41–46. 

69. Гришкова Р. Професійна підготовка майбутнього вчителя 

іноземної мови в контексті модернізації педагогічної освіти. Наукові записки 

КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : КДПУ, 2012. 

Вип. 104 (2). С. 309–314. 

70. Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности. Москва : Юнити, 2003. 415 с. 

71. Гузій Н. В. Основи педагогічного професіоналізму : навч. посіб. 

Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. 156 с. 

72. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : навч. посіб. Тернопіль : 

Економічна думка, 2004. 310 с. 

73. Гусак Л. Є. Підготовка майбутніх учителів до асоціативного 

навчання іноземних мов учнів початкової школи : монографія. Луцьк : Вежа-

Друк, 2014. 364 с. 



179 
 

74. Давыдов В. В., Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Младший 

школьник как субъект учебной деятельности. Вопросы психологии. 2002. № 

3-4. С. 14–19. 

75. Дем’янчук О. О. Педагогічні умови формування гностичних 

умінь молодих педагогів у процесі професійної діяльності : автореф. дис. … 

канд. пед. наук. Житомир, 2013. 22 с. 

76. Джагарян Ю. Інтерактивні методи навчання іноземній мові: Case- 

Study. Переваги та недоліки. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство). Кіровоград : КДПУ, 2012. Вип. 104 (2). С. 452–455. 

77. Джеджула О. М., Нечепоренко М. А. Професійно-особистісний 

саморозвиток в контексті актуальних трендів освітньої парадигми 

сучасності : навч. посіб. Миколаїв : Формат, 2018. 169 c. 

78. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. 

Київ: Академвидав, 2004. 351 с. 

79. Дубасенюк O. A., Вознюк О. В. Професійно-педагогічні задачі: 

типологія та технологія розв’язання : навч. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. 

І. Франка, 2010. 272 с. 

80. Дубасенюк О. А. Професійна виховна діяльність педагога: досвід 

порівняльного дослідження : монографія. Житомир : Вид-во ЖДПУ, 2002. 

192 с. 

81. Дудник О. М. Критерії, показники та рівні сформованості 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Вісник 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: 

Педагогічні науки. 2018. № 6 (320). С. 110–115. 

82. Дулинец Т. Г. Становление субъектной позиции учащихся в 

учебном процессе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Красноярск, 

2005. 21 с. 

83. Ермолаева М. В. Субъектный подход в психологии развития 

взрослого человека (вопросы и ответы) : учеб. пособ. Москва : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2006. 200 с. 



180 
 

84. Ефремов О. Ю. Педагогика: Краткий курс. Санкт-Петербург : 

Питер, 2009. 256 с.: ил. (Серия «Краткий курс»). 

85. Європейське Мовне Портфоліо : методичне видання / уклад. О. 

Карп’юк. Тернопіль : Лібра Терра, 2008. 112 с. 

86. Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. Київ : 

Вища шк., 1995. 237 с. 

87. Жданова Г. А., Борисенко Е. Н. Формирование компетентности 

студентов в общении как объект педагогического сопровождения. Известия 

ТулГУ. 2012. № 2. С. 474– 484. 

88. Жернов В. И. Теоретико-методологические основы 

формирования профессионально-педагогической направленности личности 

студента педвуза : монография. Магнитогорск, 1999. 116 с 

89. Жукович-Дородних Н. М. Педагогічні умови формування 

професійних умінь студентів економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації. Вісник НТУУ«КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник 

наукових праць. 2009. № 3(27). Ч. 2. С. 81–85. 

90. Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: 

порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 2008. Вип. 40. С. 63–68. 

91. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання / наук. ред. С. Ю. Ніколаєва ; пер. О. М. Шерстюк. 

Київ : Ленвіт, 2003. 261 с. 

92. Закон України «Про вищу освіту»: наук.-практ. коментар / за заг. 

ред. В. Кременя. Київ : СДМ-Студіо, 2002. 323 с. 

93. Зарічна О. В. Формування готовності майбутніх учителів до 

діалогічного спілкування з учнями у процесі професійної підготовки : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2010. 25 с. 

94. Зєня Л. Я. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх 

учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи : монографія. 

Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. 436 с. 



181 
 

95. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-

целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская 

версия. Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. 42 с. 

96. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. 

Москва : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. 448 с. 

97. Зязюн І. А. Процеси модернізації сучасної педагогічної освіти в 

Україні. Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український 

журнал. Ченстохова ; Київ : AJD, 2006. № VIII. С. 105–115. 

98. Исаев И. Ф. Школа как педагогическая система: основы 

управления. Белгород : Изд-во БелГУ, 1997. 144 с. 

99. Исаков М. В. Показатели и структура субъектности: на материале 

становления профессиональной субъектности у студентов вузов : автореф. 

дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Москва, 2008. 26 с. 

100. Інноваційний розвиток вищої школи: Україна – серед перших або 

відстаючих? Комсомольская правда в Украине. 2016. № 232 (3932/25327).  

101. Калинина Л. В. Формирование интерактивной компетентности 

будущего учителя иностранного языка в процессе профессиональной 

подготовки. Інноваційна педагогіка. Теорія і методика професійної освіти. 

2019. Вип. 10. Т. 2. С 75–78. 

102. Карпова О. О. Дидактичні умови навчання іноземної мови 

майбутніх економістів засобами мультимедійних технологій : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.09. Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2015. 233 с. 

103. Киливник В. Педагогічні умови формування соціокультурної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 2. С. 156–166. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_17 (дата звернення: 11.05.2019). 

104. Кирьякова А. В. Теория ориентации личности в мире ценностей. 

Оренбург : Юж. Урал, 2002. 188 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_17


182 
 

105. Кислова В. А. Формирование интерактивной компетенции 

будущих учителей на занятиях по иностранному языку : дис. … магистра. 

Челябинск, 2020. 135 с. 

106. Кловак Г. Т. Підготовка майбутнього вчителя-дослідника: теорія і 

практика : монографія. Київ : Науковий світ, 2004. 317 с. 

107. Кобзар О. І., Лєшньова Н. О. Рольова гра як засіб підвищення 

мотивації навчання іноземної мови. Викладання мов у вищих навчальних 

закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. 2008. № 12. С. 

126–129. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/3122 (дата 

звернення: 17.03.2018). 

108. Козаченко І. В. Технологічна готовність учителя іноземної мови 

(англійської) до професійної діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. 2015. № 1. С. 146–154. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_20 (дата звернення: 28.03.2021). 

109. Кокнова Т. А. Ефективність деталізації змісту фахової підготовки 

у процесі формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх 

викладачів іноземних мов. Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2020. Вип. 2 (47). С. 57–60. 

110. Кокнова Т. А. Підґрунтя сутнісного походження 

лінгвометодичної компетентні майбутніх викладачів іноземних мов. 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. 

Соціальна робота». 2019. Вип. 1 (44). С. 75–79.  

111. Кокнова Т. А. Проблема становлення професійної підготовки 

викладачів іноземних мов в Україні наприкінці XX на початку XXІ століття 

(1991–2004). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: 

«Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Вип. 2 (43). С. 122–125. 

112. Кокнова Т. А. Специфіка формування лінгвометодичної 

компетентності в розвинутих країнах світу у розрізі профільно-орієнтованих 

18 дисциплін. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка: Педагогічні науки. 2019. № 1 (324). С. 70–78. 



183 
 

113. Кокнова Т. А. Шляхи вдосконалення змісту у контексті 

формування лінгвометодичної компетентності у контексті формування в 

майбутніх викладачів іноземних мов. Вісник Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2020. № 5 (336). С. 

24–34. 

114. Коломієць А. М., Ільчук В. В. Інноваційні підходи до стилю 

педагогічного спілкування викладача вищої школи. Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми. 2014. Вип. 38. С. 319–326. 

115. Кондурар М. В. Понятия «компетенция» и «компетентность» в 

образовании. Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Педагогика, психология. 2012. № 1. С. 189–192. 

116. Конышева А. В. Методика преподавания иностранных языков : 

учеб.-метод. компл. в 2 ч. Новополоцк : Изд-во ПГУ, 2004. Ч. 1. 256 с. 

117. Корніяка О. М. Вивчення розвитку комунікативної 

компетентності студентів. Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ПП «СКД», 2009. Вип.3. 

С. 60–69. 

118. Корчинський С. Моделювання структури образу ідеального і 

реального вчителя на рівні сукупних уявлень у різних суб’єктів педагогічної 

взаємодії : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 420 с. 

119. Костікова І. Теоретико-методичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків, 2009. 469 с. 

120. Костюченко К. Інтерактивні методи як засіб формування 

критичного мислення студентів на заняттях з англійської мови. Наукові 

записки КДПУ. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : 

КДПУ, 2012. Вип. 104 (2). С. 388–391. 



184 
 

121. Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии. Санкт_Петербург : 

Политехника, 2002. 

122. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень : Курс лекцій. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 124 с. 

123. Кухта М. Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної 

діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 16. С. 342–346. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_44 (дата звернення: 

15.03.2020). 

124. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності: 

монографія. Вінниця : Нова книга, 2011. 322 с. 

125. Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: 

теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 4. 

С. 128–135. 

126. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : 

Академия, 2004. 352 с. 

127. Лук’янчук М. В., Найт Н. Ф. Готовність майбутніх учителів 

іноземної мови до професійної діяльності: структура, рівні та критерії. 

Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. №2. 64–73. URL: 

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.10 (дата звернення: 23.09.2021). 

128. М. М. Бахтин как философ / С. С. Аверинцев и др. Москва : 

Наука, 1996. 256 с. 

129. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико- 

методологічний аспект : монографія. Кривий Ріг, 2009. 307 с. 

130. Мартиненко Н. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх 

пілотів до міжкультурної взаємодії. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський 

державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, 

М. А. Бойченко, О. А. Біда та ін.]. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. 

№ 8 (102). С. 230–240.  

http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_44
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.2.10


185 
 

131. Марусинець М. М. Рефлексивна позиція у формуванні 

професійного становлення майбутнього вчителя. Гірська школа українських 

Карпат. 2013. № 8-9. С. 93–97. 

132. Махотин Д. А. Дидактический анализ отношений в 

интерактивном образовании. Интерактивное образование. 2018. №1-2. С. 2–

5. 

133. Махотин Д. А. Интерактивное образование: понятийное поле 

междисциплинарного исследования. 2017. № 1. С. 2–4. 

134. Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : дис. 

… д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-тет. Тернопіль, 

2011. 585 с. 

135. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних 

закладах : підручник / О. Б. Бігіч та ін. ; під кер. С. Ю. Ніколаєвої. 2-е вид. 

Київ : Ленвіт, 2002. 328 с. 

136. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах : підручник / Л. С. Панова та ін. Київ : ВЦ «Академія» , 2010. 328 с. 

137. Микитюк І. А. Організація інтерактивного навчання як засіб 

формування загальнокультурної компетентності студентів у процесі 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої 

школи : зб. наук. пр. / за ред. З. П. Бакум. Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворіз. нац. 

ун-т», 2013. Вип. 38. С. 61–64. 

138. Микитюк С. О. Ресурсний підхід до професійної підготовки 

майбутнього вчителя : монографія. Харків : Монограф, 2012. 342 с. 

139. Місечко О. Є. Формування системи професійної підготовки 

вчителя іноземних мов у педагогічних навчальних закладах України (1900-

1964 рр) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 47 с. 

140. Міщук І. М. Компоненти професійно-педагогічної 

комунікативності вчителя. Advanced technologies of science and education : 

матер. ХІV Міжнар. наук. інтернет-конференції. URL: 



186 
 

http://intkonf.org/mischuk-im-komponenti-profesiyno-pedagogichnoyi-

komunikativnosti-vchitelya/ (дата звернення 30.03.2021). 

141. Модернізація педагогічної освіти в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі : монографія / авт. кол.: Н. М. 

Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко та ін. Київ : Педагогічна думка, 2011. 

232 с. 

142. Морозова М. В. Генезис понять «компетенція» та 

«компетентність» у вітчизняних і зарубіжних психолого-педагогічних 

дослідження. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Педагогічні науки. 2020. № 5 (336). С. 51–60. 

143. Морозова М. В. Поняття «інтерактивність» крізь призму 

педагогічної освіти. Вісник Луганського національного університету Тараса 

Шевченка. Педагогічні науки. 2021. № 6 (344). Ч. 2. C. 182–192. 

144. Морозова М. В. Структурна характеристика інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Вісник Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: 

Педагогічні науки / Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. Вип. 14–15 

(170–171). С. 95–99. 

145. Морозова М. В. Сутність поняття «інтерактивна компетентність» 

у контексті компетентнісного підходу. Вісник Національного університету 

«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки / 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка ; 

голов. ред. М.О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. Вип. 12 (168). С. 50–54. 

146. Морозова М. В. Проблема формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів іноземної мови. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи. 2021. Вип. 56. С. 47–57. 

147. Морозова М. В. Організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в 

системі взаємовідносин «викладач – майбутні вчителі» в процесі вивчення 



187 
 

іноземних мов. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Філологічні науки. 2019. № 2 (325). С. 307–315. 

148. Морозова М. В. Співпраця як один із найвищих рівнів 

узгодженості позицій суб’єктів в процесі вивчення іноземних мов. Романо-

германські мови в сучасному міжкультурному просторі : зб. матер. IV 

Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф. (15 квітня 2019 року, Полтава – 

Старобільськ) / за заг. ред. Т.А. Кокнової ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка». Старобільськ : Вид-ви ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 

2019. С. 84–86. 

149. Морозова М. В. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача і 

майбутніх вчителів іноземної мови в сучасному компетентнісно-

орієнтованому освітньому процесі. ІІІ International scientific conference 

«Modernization of the educational system: world trends and national 

peculiarities» : conference proceedings, February 21th, 2020. Kaunas : 

Izdevniecība «Baltija Publishing», 2020. P. 167–171. 

150. Морозова М. В. Професійне становлення майбутнього вчителя 

іноземної мови як творчого суб’єкта освітньої діяльності. Perspectives of 

world science and education : abstracts of the 6th International scientific and 

practical conference. Osaka : CPN Publishing Group, 2020. P. 595–599. 

151. Морозова М. В. Проектування діалогійного спілкування при 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Modern science and practice : 

Abstracts of XV international scientific and practical conference. Varna, 2020. 

P. 289–291. 

152. Морозова М. В. Інтерактивне навчання у сучасній освіті. Роль 

інновацій як чинника розвитку освітнього простору : матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (Дніпро, 26 березня 2021 р). Дніпро : Міжнародний 

гуманітарний дослідницький центр, 2021. С. 13–15. 

153. Мюллер В. К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 

300 000 слов и выражений. Москва : Эксмо, 2013. 1328 с. 



188 
 

154. Мясищев В. Н. Основные проблемы и современное состояние 

психологии отношений человека. Психологическая наука : в 2 т. Москва : 

Изд-во АПН РСФСР, 1991. Т. 2. С. 93–104. 

155. Нечепоренко М. Мотивація як ключовий фактор формування 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного 

саморозвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2017. № 2. 

С.102–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_2_16 (дата 

звернення: 30.03.2021). 

156. Николаева А. В. Формирование готовности будущих педагогов к 

тьюторскому сопровождению детей при подготовке к школе : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.08. Чебоксары, 2015. 180 с. 

157. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта як філософськ та 

педагогічна категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 

2001. № 1. С. 9–22.  

158. Ніколаєва І. А., Кузьмич О. В., Денисова С. П. Європейський 

вимір формування педагогічної компетенції майбутнього вчителя іноземних 

мов. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2021. Т. 1. № 3. С. 59–66. URL: 

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.10 (дата звернення: 11.12.2021). 

159. Новак І. М. Інтерактивні методи навчання іноземних мов у 

закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка: Теорія і методика 

професійної освіти. 2021. Вип. 32. Т. 1. С. 121–125. 

160. Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. 

Москва : Издательский центр ИЭТ, 2013. 268 с. 

161. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до формування змісту 

освіти. Стратегія реформування освіти України: рекомендації з освітньої 

політики. Київ : К.I.С., 2003. С. 13–39. 

162. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук ; 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2017_2_16
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.1.10


189 
 

Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4- е изд., доп. Москва : ООО 

«А ТЕМП», 2006. 944 с. 

163. Ольховая Т. А., Мазова С. В. Образовательное пространство 

«колледж – вуз» как фактор становления субъектности будущего педагога. 

Психология образования. 2011. № 1 (66). С. 45–50. 

164. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. М. Пєхоти. 

Київ : А.С.К., 2001. 256 с. 

165. Осницкий А. К. Проблемы исследования субъективной 

активности. Вопросы психологии. 1999. № 1. С. 5–20. 

166. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / 

КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Г. Г. Стрелкова, М. М. Федосенко, А. І. 

Замулко, О. С. Іщенко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 120 с. 

167. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у 

вищих навчальних закладах : колективна монографія / за заг. ред. : В. П. 

Андрущенка, В. І. Лугового. Київ : «Педагогічна думка», 2008. 225 с.  

168. Падерно В. В. Формування професійної ідентичності в майбутніх 

фахівців у процесі самостійної англомовної діяльності. Адаптивне 

управління: теорія і практика. Серія: Педагогічні науки. 2016. Вип. 1 (1). 

URL : http://am.eor.in.ua/images/adapt/vol1/16_am_01_paderno_r.pdf (дата 

звернення: 24.11.2021). 

169. Панина Т. С., Вавилова Л. Н.  Интерактивное обучение. 

Образование и наука. 2007. № 6 (48). С. 32–41. 

170. Панькевич О. Педагогічні умови формування культури 

професійної взаємодії майбутніх фахівців соціономічної сфери. Науковий 

вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. 2018. № 2. С. 65–71. 

171. Пассов Е. И. Культуросообразная модель профессиональной 

подготовки учителя: философия, содержание, реализация. Іноземні мови. 

2002. № 4. С. 3–18. 



190 
 

172. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии : учеб. 

пособ. для студ. высш. и сред. учеб. заведений / под ред. С. А. Смирнова. 

Москва : Издат. Центр «Академия», 2000. 512 с. 

173. Педагогічна конституція Європи. Interdisciplinary Studies of 

Complex Systems. 2016. № 8. С. 12–18. 

174. Педагогічні технології : навч. посіб. / О. С. Падалка, А. С. 

Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Т. Шпак. Київ : Укр. енцикл., 1995. 252 с. 

175. Перелік ключових компетентностей, визначений українськими 

педагогами: (за матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту 

ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-рівному», 2004 р.). 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи: бібліотека з освітньої політики : кол. монографія / Н. М. Бібік 

[та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С, 2004. С. 86–92. 

176. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма 

субъектности. Ростов-на-Дону, 2000. С. 8–11. 

177. Петухова Л. Є. Трисуб’єктна дидактика в моделі інноваційного 

розвитку освітніх систем. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / ред. Є. С. Барбіна. 

Херсон : ХДУ, 2014 . Вип. 65. С. 74–80. 

178. Пєхота О. М., Старєва А. М. Особистісно орієнтоване навчання: 

підготовка вчителя : навч.-метод. посіб. Миколаїв : Іліон, 2007. 272 с. 

179. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій : навч. посіб / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. Київ : 

Видавництво А.С.К., 2003. 240 с. 

180. Плигин А. А. Развитие субъектности школьников: от 

методологии к образовательной концепции и технологии. Актуальные 

проблемы психологического знания. 2010. № 3. С. 33–45. 

181. Погорєлова Т. Ю. Педагогічні умови формування професійної 

відповідальності майбутніх менеджерів. Інноваційна педагогіка. 2018. Вип. 7. 

С.153–157. 



191 
 

182. Подосиннікова Г. І. Методична характеристика інтерактивного 

навчання іноземних мов. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 

2012. С. 196–208. (Педагогічний процес: Теорія і практика). 

183. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ, 2007. 

141 с. 

184. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні 

технології навчання : наук.-метод. посіб. / за ред. О. І. Пометун. Київ : 

Видавництво А.С.К., 2004.192 с. 

185. Поскрипко Ю. А, Данченко О. Б. Компетенція і компетентність: 

консенсус. Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». 2019. 

Вип. 3 (55). С. 117–127. 

186. Прихода Т. Е. К определению понятия «интерактивная 

компетентность». Мир науки, культуры, образования. 2009. № 3 (15) С. 218–

221. 

187. Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної 

педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 

р. № 1176. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36816 (дата звернення: 

08.02.2019). 

188. Про затвердження професійного стандарту «Педагог 

професійного навчання» : наказ Мінекономіки від 20.06.2020 р. № 1182. 

URL: https://ips.ligazakon.net/document/ME200568 (дата звернення: 

12.12.2021). 

189. Про затвердження професійного стандарту на групу професій 

«Викладачі закладів вищої світи» : наказ Мінекономіки від 23.03.2021 р. № 

610. URL: 

https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osvi

ti.pdf (дата звернення: 12.12.2021). 

190. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. Відомості 

Верховної Ради. 2017. № 38-39. Ст. 380. URL 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 12.12.2021). 

https://ips.ligazakon.net/document/ME200568
https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/819/81950/610_Vikladachi_zakladiv_vishoyi_osviti.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text


192 
 

191. Радишевська М. М. Формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної 

підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Житомир, 2015. 306 с. 

192. Рейдало В. С. Педагогічні умови формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів української літератури. Наука і освіта. 

2014. № 5. С. 266–271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_50 (дата 

звернення: 15.11.2021). 

193. Рогова Т. В. Професійна підготовка студентів у ВНЗ : її ознаки та 

якість. Педагогіка та психологія. 2017. № 56. С. 294–301. 

194. Рогульська О. О. Підготовка майбутніх учителів іноземних мов в 

умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти: теорія і 

практика : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2019. 511 с. 

195. Роджерс К., Фрейберг Дж. Свобода учиться / науч. ред. и авт. 

предисл. А. Б. Орлов ; пер. с англ. А. Б. Орлова, С. С. Степанова, Е. Ю. 

Патяевой. Москва : Смысл, 2012. 527 с. 

196. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. 

Харків : Основа, 2005. 96 с. 

197. Розумна Т. С. Формування комунікативної компетентності в 

інтерактивному навчанні іншомовного спілкування. Вісник 

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка 

і психологія». Педагогічні науки. 2015. №1 (9). С. 263–268. 

198. Романенко Л. В. Використання інтерактивного навчання у 

професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів. 

Молодь і ринок. Дрогобич : Коло, 2011. № 6 (77). С. 123–125. 

199. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : 

Питер, 2004. 720 с. 

200. Сагантаева С. Х., Салпебаева С. Т.,Тилембаева А. А., Рахманова 

А. М. Формирование интерактивной компетенции при обучении студентов. 

Вестник КазНМУ. 2012. URL: http://surl.li/cipts (дата звернення: 10.09.2021). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_50
http://surl.li/cipts


193 
 

201. Семеног О. М. Професiйна підготовка вчителів української мови i 

лiтератури : монографія. Суми : Мрiя-1, 2005. 404 с. 

202. Семиченко В. А. Проблеми і пріоритети професійної підготовки. 

Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. 2007. Вип. 1. С. 119–127. 

203. Сергеев А.Г. Компетентность и компетенции в образовании: 

монография. Владимир : Изд-во Владимирского государственного 

университета, 2010. 107 с. 

204. Сердюк Н. Ю., Марченко Н. М. Мотивація як складова частина 

професійної спрямованості навчання майбутніх учителів, які вивчають 

німецьку мову як другу іноземну. Молодий вчений. 2016. № 6. С. 462–465. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_116 (дата звернення: 10.09.2021). 

205. Сидорук О. Ю. Формирование интерактивной компетентности у 

будущих преподавателей иностранного языка. Наука і освіта. 2013 № 1-2 : 

Педагогіка і психологія. С. 207–210. 

206. Сикорская Г. П., Савельева Т. В. Интерактивный режим обучения 

студентов в компетентностной парадигме образования. Образование и наука. 

2012. № 6 (95). С. 74–92. 

207. Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-

метод. посіб. / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. 

Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с. 

208. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в 

психологии. – СПб. : ООО «Речь», 2000. – 350 с. 

209. Сікора В. В. Інтерактивна компетентність майбутніх учителів 

фізичної культури: педагогічні умови її формування. Теорія та методика 

навчання та виховання. 2019. № 47. С. 113–122. 

210. Сікора В. В. Шляхи формування інтерактивної компетентності 

майбутніх учителів фізичної культури в освітньому процесі. Педагогіка 

здоров’я : матер. VIII Всеукраїнській наук.-практ. конф. Харків, 2018. С. 611–

614. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_6_116


194 
 

211. Скляренко Н. В. Інтерактивність як принцип організації дизайн-

системи (на прикладі об’єктів зовнішньої реклами). Вісник Харківської 

державної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 2. С. 33–37. 

212. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология развития человека. 

Развитие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособ. Москва : Изд-

во ПСТГУ, 2013. 412 с. 

213. Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Психология человека: Введение в 

психологию субъективности : учеб. пособие для вузов. Москва : Школа-

Пресс, 2005. 384 с. 

214. Словник базових понять з курсу «Педагогіка» : навч. посіб. для 

студ. вищих навч. закл. 2-ге вид., допов. і перероб. / укладач О. Є. Антонова. 

Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2014. 100 с. 

215. Сманцер А. П., Кондрашова А. В. Гуманизация педагогического 

процесса в современной школе: история и современность : учеб.-метод. 

пособие для студентов. Минск : Бестпринт, 2011. 308 с. 

216. Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи професійної 

підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних 

факультетах вищих навчальних закладів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.04. Київ, 2008. 46 с. 

217. Социология : Энциклопедия / сост. А. А. Грицанов и др. Минск : 

Книжный Дом, 2003. 1312 с. 

218. Співаковська Є. О. Система підготовки майбутнього вчителя-

гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному 

середовищі. ScienceRise. Pedagogical Education. 2016. № 9. С. 3039. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_9(5)__8 (дата звернення: 31.10.2021). 

219. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця. 

Київ : Навч.-метод. центр «Консорціум з удосконалення менеджменту освіти 

в Україні», 2006. 302 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671480
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671480
http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_9(5)__8


195 
 

220. Татаринова М. Н. К вопросу о компонентном содержании 

иноязычного образования. Вестник Вятского университета. Педагогика и 

психология. 2014. С. 140–143. 

221. Тютюнник О. В. Зміст і структура професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності 

серед старшокласників. Освіта дорослих як фактор  розвитк дорослої 

людини в умовах сучасних соціальних змін. Черкаси, 2012. С. 143–150. 

222. Федорова Р. З., Махмутова Г. Ф. Компетенция и компетентность 

в современном образовании. Актуальные исследования. 2020. № 5(8). С. 75–

79. 

223. Філімонова І. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

бакалаврів харчових технологій на засадах компетентнісного підходу. 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Педагогічні науки: 

реалії та перспективи. Частина. 2. Київ, 2018. Вип. 60. С. 196–199. 

224. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : 

Академвидав, 2010. 456 с. 

225. Химинець В. В. Інноваційна освітня діяльність. Ужгород : 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. 364 с. 

226. Хом’юк В. В. Системний підхід до формування математичної 

компетентності майбутніх інженерів. Педагогічна освіта: теорія і практика 

: зб. наук. праць. Кам`янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2014. 

Вип. 17. С. 258–263. 

227. Хом’юк В. В. Сутність поняття «педагогічна умова» в контексті 

висвітлення проблеми формування математичної компетентності. The 

generation of scientific ideas : international scientific-practical congress of 

pedagogues and psychologists, the 27th of November, 2014, Geneva 

(Switzerland), 2014. P. 104–109. 

228. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / пер. с англ.; под ред. и 

с предисловием В. А. Звегинцева. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. 259 с. 



196 
 

229. Хомский Н. Язык и мышление / пер. с англ. Б. Ю. Городецкого ; 

под ред. В. В. Раскина, с предисловием В. А. Звегинцева. Москва : Изд. МГУ, 

1972. 123 с. 

230. Хриков Є. М. Педагогічні умови в структурі наукового знання. 

Шлях освіти. 2011 № 2. С. 11–15. 

231. Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как 

дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. 

Проектирование и организация самостоятельной работы студентов в 

контексте компетентностного подхода : межвузовский сб. науч. тр. / под 

ред. А. А. Орлова. Тула : Изд-во Тул. гос. пед. унта им. Л.Н. Толстого, 2008. 

Вып. 1. С.117–137. 

232. Цільмак О. М. Педагогічна компетентність викладача вищого 

навчального закладу : підручник. Одеса : ОДУВС, 2017. 124 с.  

233. Цільмак О. М. Складові структури компетентностей. Наука і 

освіта. 2009. № 1/2 С. 128–134. 

234. Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції 

педагогічної діяльності : монографія / за ред. Г. В. Терещука. Тернопіль : 

ТНПУ, 2006. 275 с. 

235. Чернілевський Д. В. Методологія наукової діяльності : навч. 

посіб. 2-ге вид., допов. Вінниця : АМСКП, 2010. 484 с. 

236. Чичерина Н. В. Интерактивные методы обучения в контексте 

интеграции языкового и медиаобразования. Вопросы современной науки и 

практики / Ун-т им. В. И. Вернадского. Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2008. Т. 1. 

№ 3 (13). С. 76–82. 

237. Чорнобай О. Л. Природа, структура і типологія спілкування 

(комунікації) у професійній діяльності юриста. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : зб. наук. пр. 

2015. № 824. С. 347–356. 

238. Шевчук О. Основні підходи до підготовки майбутніх фахівців 

фінансово-економічного напряму в Україні. Науковий вісник 



197 
 

Мелітопольського державного педагогічного університету. Педагогіка. 

2013. Вип. 2 (11). С. 200–207. 

239. Шехавцова С. О.  Критерії та показники формування суб’єктності 

студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті. Вісник 

Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014 .Вип. 4 (76). С. 104–109. 

240. Шехавцова С. О.  Теоретико-методологічні підходи до аналізу 

уявлень про суб’єктність студентів до професійно-педагогічної діяльності. 

Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. 

В. І. Сипченка. Вип. LXVI. Слов’янськ : ДДПУ, 2013. С. 217–225. 

241. Шехавцова С. О. Особливості стимулювання студентів до 

набуття суб’єктності в ході педагогічної практики. Наука і освіта. Одеса, 

2014. № 7/СXXIV. С. 191–194. 

242. Шехавцова С. О. Принципи формування суб’єктності студентів 

до професійно-педагогічної діяльності. Наукові праці ДонНТУ. Серія 

«Педагогіка, психологія і соціологія». 2014. № 1 (15). Ч. I. С. 137–143. 

243. Шехавцова С. О. Структура педагогічної діяльності в 

професійній підготовці студентів університету. Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна 

робота». 2014. Вип. 34. С. 213–216. 

244. Шехавцова С. О. Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія як 

механізм формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної 

діяльності. Молодь і ринок. Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка, 2014. № 9 

(116). С. 50–54. 

245. Шехавцова С. О. Теоретичні і методичні засади формування 

субєктності майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Старобільськ, 2017. 476 с. 

246. Шехавцова С. О., Вєрємєєва М. В. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в 

освітньому процесі як умова організації навчально-дослідної діяльності 



198 
 

учнів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Педагогічні науки. 2016. №6 (303). Ч. 3. С. 212–219. 

247. Шмир М. Ф. Дидактичні основи реалізації діяльнісного підходу в 

процесі підготовки вчителя іноземної мови : дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.09. 

Тернопіль, 2020. 496 с. 

248. Щербак О. І. Професійно-педагогічна освіта: теорія і практика : 

монографія. Київ : Наук. світ, 2010. 279 с. 

249. Щербинина Ю. В. Речевая агрессия учителя: пути преодоления. Народное 

образование. 2000. № 7-8. С. 270–272. 

250. Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. Москав : 

Просвещение, 2000. 144 с. 

251. Яблоков С. В. Формування загальнокультурної компетентності 

майбутніх учителів іноземної мови засобами інноваційних технологій : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.04. Вінниця. 2017. 298 с. 

252. Яблонська Т. М. Методологія реалізації рольової перспективи як 

стратегії якісної підготовки майбутніх учителів-філологів : монографія. 

Одеса : видавець Букаєв В. В., 2012. 228 с. 

253. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищий 

школі : навч.-метод. посіб. Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. 80 с. 

254. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного 

образования. Москва : Сентябрь, 2006. 176 с. 

255. Яловський П. М., Безносюк О. О. Сутнісна характеристика 

понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність 

учителя музичного мистецтва». Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 11. Т. 3. С. 

170–174. 

256. Brown H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to 

Language Pedagogy. 3rd ed. Pearson Education ESL, 2007. 569 p. 

257. Brown J. D. Understanding Research in Second Language Learning. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 219 p. 



199 
 

258. Brumfit Ch. J. Communicative Methodology in Language Teaching. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1990 166 p. 

259. Bulgakova O., Krymova N., Babchuk O., Nepomniashcha I. Problems 

of the Formation of Readiness of Future Preschool Teachers for Professional 

Activities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2020. № 12 

(2). P. 169–198. URL: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/273 (дата звернення: 

15.11.2021). 

260. Call K. Professional teaching standards : a comparative analysis of 

their history, implementation and efficacy. Australian Journal of teacher 

education. 2018. Vol. 43 (3). P. 93–108. 

261. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ (дата 

звернення: 21.09.2021) 

262. Competency. Macmillan Dictionary. URL: 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/competency (дата 

звернення: 21.09.2021). 

263. Competency. Merriam-Webster. URL: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/competency (дата звернення: 21.09.2021). 

264. Competency. Online Etymology Dictionary. URL: 

https://www.etymonline.com/word/competency#etymonline_v_28464 (дата 

звернення: 21.09.2021). 

265. Competency. Oxford Learner's Dictionaries. URL: 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/competence?q=com

petence (дата звернення: 21.09.2021). 

266. Competency. Collins. URL: 

 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/competency (дата 

звернення: 21.09.2021). 

267. Crookes G., Schmidt R. Motivation: Reopening the Research Agenda. 

Language Learning. 1991. № 41. P. 469–512. 

268. Davis P.,  Rinvolucri M. Dictation: New Methods, New Possibilities. 

Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 122 p. 

https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/273
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/competency
https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency
https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency
https://www.etymonline.com/word/competency#etymonline_v_28464
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/competence?q=competence
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/competence?q=competence
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/competency


200 
 

269. Edberg, H. How negative motivation can help us overcome problems. 

URL: http://www.positivityblog.com/index.php/2008/01/29/how-negative-

motivation-can-help-us-overcome-problems/ (дата звернення: 15.12.2021). 

270. Edemovna A. A. On the formation of innovative-creative competence 

in future English teachers. Psychology and education. 2021. № 58 (2) URL: 

http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2596 (дата 

звернення: 08.10.2021). 

271. EK van J. A., Trim J. M. Vantage. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2001. 187 p. 

272. Fischer B., Fischer L. Styles in Teaching and Learning. Educational 

Leadership. 1979. January. P. 245–254. 

273. Hadley A. Teaching Language Cultural in Context. Boston : Heinle 

and Heinle Publishers, 1993. 532 p. 

274. Harris J., Spina N., Ehrich L., Smeed J. Literature review : Student-

centred schools make the difference. Melbourne : Australian Institute for Teaching 

and School Leadership, 2013. 46 p. 

275. Held D. Globalization theory : approaches and controversies. 

Cambridge : Polity Press, 2007. 273 p. 

276. Kasper G., Kellermann T. Communication Strategies: 

Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives [Applied Linguistics and 

Language Study]. London : Longman, 1997. 416 p. 

277. Kelly M., Grenfell M. European profile for language teacher 

education : a frame of reference. UK, 2004. 45 p. 

278. Lado R. Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for 

Language Teachers. Michigan, 1990. 141 p. 

279. Lonergan J. Video in Language Teaching. Cambridge : Cambridge 

University Press, 1992. 133 p. 

280. McClelland D. Human Motivation. Boston : Cambridge Unversity 

Press, 1988. 676 p. DOI: 10.1017/cbo9781139878289 

http://www.positivityblog.com/index.php/2008/01/29/how-negative-motivation-can-help-us-overcome-problems/
http://www.positivityblog.com/index.php/2008/01/29/how-negative-motivation-can-help-us-overcome-problems/
http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/2596


201 
 

281. Oinam S. Student-Centered Approach to Teaching and Learning in 

Higher Education for Quality Enhancement. Journal Of Humanities And Social 

Science. 2017. Vol. 22. Iss.6. Ver.13. P. 27–30. 

282. Ostrowska U. Aksio Logiczne Podstawy Wychowania. Vol. 1 / Ed. B. 

Sliwerski. Pedagogika: podstawy naukowychowaniu. Gdanks : GWP, 2006. 

P. 391–414. 

283. Parrott M. Task for Language Teachers. A resource book for training 

and development. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 325 p. 

284. Quality Education and Competencies for Life. Workshop 3. 

Background Paper. 2004. 18 p. 

285. Richards J. C., Lockhart C. Reflective Teaching in Second Language 

Classroom. New York : Cambridge University Press, 2007 (first published 1996 ). 

218 p. 

286. Richmond V. P., Wrench J. S., Gorham J. Communication Affect & 

Learning in the Classroom. 4th edition. USA : Creative Commons A-NC-ND 

License, 2020. 254 p. 

287. Rogers C. Freedom to learn for the 80`s. Columbus ; Toronto ; 

London ; Sydney : Ch. E. Merril Publ. Company, A Bell & Howell Company, 

1983. 312 p. 

288. Samovar L. A., R. Porter Intercultural communication. London ; New 

York : Wadsworth Publishining Company, 1997. 467 p. 

289. Stern H. H. Fundamental Concepts of Language Teachers. Oxford : 

Oxford Univ. Press, 1996. 582 p. 

290. Van Lier L. Interaction in the Language Curriculum: awareness, 

authenticity, autonomy. London ; New York: Routledge. 2013. (Applied linguistics 

and language study).  

291. Wallace M. Action Research for Language Teachers. Cambridge : 

Cambridge University Press, 2001. 273 p. 

292. Warschauer M.,  Kern R. Network-based language teaching : Conceps 

and Practice. New York : Cambridge University Press, 2000. 240 p. 



202 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ 

УСТАНОВОК ОСОБИСТОСТІ В МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ 

(О. ПОТЬОМКІНА) 

 

Призначення тесту 

Визначення ступеня виявлення соціально-психологічних установок. 

Інструкція до тесту  

Дайте відповідь на кожне питання «Так», якщо воно правильно описує 

вашу поведінку, і «Ні», якщо ваша поведінка не відповідає змісту питання. 

Тестовий матеріал 

Визначення ступеня виявлення соціально-психологічних установок, 

спрямованих на «альтруїзм – егоїзм», «процес – результат». 

1. Сам процес виконуваної роботи захоплює вас більше, ніж етап її 

завершення? 

2. Для досягнення мети ви зазвичай не шкодуєте сил? 

3. Вам часто говорять, що ви більше думаєте про інших, ніж про 

себе? 

4. Ви зазвичай багато часу приділяєте своїй особі? 

5. Ви зазвичай довго не наважуєтеся почати робити те, що вам не 

цікаво, навіть якщо це необхідно? 

6. Ви впевнені, що наполегливості у вас більше, ніж здібностей? 

7. Вам легше просити за інших, ніж за себе? 

8. Ви вважаєте, що людина спочатку повинна думати про себе, а 

потім уже про інших? 

9. Закінчуючи цікаву справу, ви часто шкодуєте про те, що цікава 

робота вже завершена, а з нею шкода розлучатися? 
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10. Вам більше подобаються діяльні люди, здатні досягати 

результату, ніж просто добрі й чуйні? 

11. Вам важко відмовити людям, коли вони вас про що-небудь 

просять? 

12. Для себе ви робите будь-що з більшим задоволенням, ніж для 

інших? 

13. Ви відчуваєте задоволення від гри, у якій не потрібно думати про 

виграш? 

14. Ви вважаєте, що успіхів у вашому житті більше, ніж невдач? 

15. Ви часто намагаєтеся надати людям послугу, якщо в них 

трапилася біда чи неприємності? 

16. Ви переконані, що не потрібно для будь-кого сильно 

напружуватися? 

17. Ви більш за все поважаєте людей, здатних захопитися справою 

по-справжньому? 

18. Ви часто завершуєте роботу всупереч несприятливій обстановці, 

браку часу, перешкод? 

19. Для себе у вас зазвичай не вистачає ні часу, ні сил? 

20. Вам важко змусити себе зробити щось для інших? 

21. Ви часто починаєте одночасно багато справ і не встигаєте 

закінчити їх до кінця? 

22. Ви вважаєте, що маєте достатньо сил, щоб розраховувати на 

успіх у житті? 

23. Ви прагнете якомога більше зробити для інших людей? 

24. Ви переконані, що турбота про інших часто завдає шкоди собі? 

25. Чи можете ви захопитися справою настільки, що забуваєте про 

час і про себе? 

26. Вам часто вдається довести розпочату справу до кінця? 

27. Ви переконані, що найбільша цінність у житті – жити інтересами 

інших людей? 
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28. Ви можете назвати себе егоїстом? 

29. Буває, що ви, захоплюючись деталями, заглиблюючись у них, не 

можете закінчити розпочату справу? 

30. Ви уникаєте зустрічей з людьми, що не мають ділових якостей? 

31. Ваша відмінна риса – безкорисливість? 

32. Вільний час ви використовуєте для своїх захоплень? 

33. Ви часто під час своєї відпустки або вихідних днів працюєте 

через те, що комусь обіцяли щось зробити? 

34. Ви засуджуєте людей, які не вміють подбати про себе? 

35. Вам важко зважитися використовувати зусилля людини у своїх 

інтересах? 

36. Ви часто просите людей зробити що-небудь з корисливих 

мотивів? 

37. Погоджуючись на будь-яку справу, ви більше думаєте про те, 

наскільки вона вам цікава? 

38. Прагнення до результату в будь-якій справі – ваша відмінна риса? 

39. Ваша відмінна риса – уміння допомогти іншим людям? 

40. Ви здатні докласти максимальних зусиль лише за гарну 

винагороду?  

 

Ключ до тесту 

Варіант Питання 

Процес 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Результат 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Альтруїзм 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Егоїзм 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

 

За кожну відповідь «Так» нараховується 1 бал.  

1. Інтерпретація результатів тесту 
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Орієнтація на процес. Люди більш орієнтовані на процес, менш 

замислюються над досягненням результату, часто запізнюються із 

завершенням роботи, їхня процесуальна спрямованість перешкоджає їхній 

результативності; ними більше рухає інтерес до справи, а для досягнення 

результату потрібно багато рутинної роботи, негативне ставлення до якої 

вони не можуть подолати. 

Орієнтація на результат. Люди, які орієнтуються на результат, – 

найнадійніші. Вони можуть досягати результату у своїй діяльності всупереч 

суєті, перешкодам, невдачам. 

Орієнтація на альтруїзм. Люди, які орієнтуються на альтруїстичні 

цінності, часто на шкоду собі, заслуговують на всіляку повагу. Це люди, про 

яких варто подбати. Альтруїзм – найцінніша громадська мотивація, наявність 

якої відрізняє зрілу людину. Якщо ж альтруїзм надмірно шкодить, він, попри 

те, що може здаватися нерозумним, приносить щастя. 

Орієнтація на егоїзм. Люди з надмірно виявленим егоїзмом 

зустрічаються досить рідко. Відома частка «розумного егоїзму» не може 

нашкодити людині. Більше шкодить його відсутність, причому серед людей 

«інтелігентних професій» це трапляється досить часто. 
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Додаток Б  

АНКЕТА 

Шановний учаснику! Мета анкетування полягає у вивченні динаміки 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за мотиваційно-суб’єктним 

критерієм. Уважно ознайомтесь із запитанням і позначте той варіант 

відповіді відповідно до вашої думки.   

 

№ 

з/п 

Твердження Не 

погоджуюся 

Частково 

погоджуюся 

Повністю 

погоджуюся 

1. Я вважаю, що використання 

інтерактивних технологій 

підвищує ефективність 

викладання іноземних мов  

   

2. Я вважаю, що використання 

засобів суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії у викладанні іноземних 

мов є потребою сьогодення  

   

3. Для мене є важливим уміння 

організувати суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію в процесі викладання 

іноземної мови  

   

4. Я вважаю, що уміння здійснювати 

інтерактивну взаємодію позитивно 

впливають на якість викладання 

іноземних мов 

   

5. Я вважаю, що вміння здійснювати  

інтерактивну комунікацію 

надають можливість учителю 

розвивати власний професійний 

потенціал 
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Додаток В 

АНКЕТА 

 

Шановний учаснику! Анкетування спрямоване на виявлення рівня 

сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії за змістово-когнітивним 

критерієм.  

Назва вищого освітнього закладу ________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Курс _____________ 

1. Інтеракція – це  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Інтерактивна компетентність – це  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Інтерактивна компетентність майбутніх учителів іноземних мов – це  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія в процесі викладання іноземних 

передбачає 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Володіння інтерактивними навичками надає майбутнім учителям 

іноземних мов можливості для 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Чим, на вашу думку, відрізняються методи викладання іноземних 

мов від інтерактивних технологій? Некоректне питання, адже методи можуть 

бути й інтерактивними! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Визначте якості, якими повинен володіти майбутній учитель 

іноземних мов: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. У чому полягає різниця між організацією суб’єкт-об’єктною 

взаємодією і суб’єкт-суб’єктною взаємодією? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Які особливості існують при підготовці до організації суб’єкт-

суб’єктної взаємодії в процесі викладання іноземних мов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Як ви вважаєте, чи потрібно розвивати інтерактивну компетентність 

вчителям іноземних мов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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Додаток Г 

 

           1. При знайомстві з новим курсом для включення адаптивних 

механізмів, відпрацювання навичок прояву інтерактивних емоцій, що 

сприяють процесу професійної адаптації, а також щоб розрядити 

психологічну обстановку – «розтопити лід» – викладач може застосувати 

таку інтерактивну методику. Студентам пропонується розповісти про себе та 

про значущі для нього події з позиції того, що викликало: 

– здивування; 

– інтерес; 

– радість. 

2. Процедура йде по колу і може містити оцінку самопрезентації 

попереднього учасника за тією ж схемою «здивування – інтерес – радість». 

3. Після закінчення процедури можна обговорити групи результати 

самопрезентації, виділити найцікавіший і нестандартний підхід до вирішення 

поставленої проблеми. Виконання цієї процедури вимагатиме вміння 

імпровізувати і від викладача, і від студентів. 

Для розуміння студентами місця креативності у структурі професійно 

значущих якостей, і навіть для оцінки свого рівня креативності можна 

запропонувати виконання наступної вправи. 

  

2. Візьміть аркуш паперу та протягом 5 хвилин дайте не менше 5 

відповідей на кожне із запитань: 

1. Які якості та вміння допомагають вам бути інтерактивною людиною? 

2. Які ваші звички та якості заважають вам проявляти інтерактивність? 

Потім учасники об’єднуються у мікрогрупи по 4 – 5 осіб та 

обговорюють відповіді, за необхідності кожен учасник коментує свої 

відповіді. 
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3. Алгоритм роботи з методу міждисциплінарного джигсо полягає у 

послідовному проходженні таких етапів колективної гри. 

1. Учасникам пропонується для обговорення певна етична проблема, 

вирішення якої становить проблемне поле різних дисциплін та галузей знань 

(наприклад, генна інженерія: добро чи зло для розвитку людства). 

2. З власної ініціативи учасники розбиваються на експертні групи 

(«наукові спільноти») та аналізують цю проблему через призму обраної ними 

дисципліни (екології, фізіології людини, психології, економіки тощо – для 

кожної дисципліни створюється своя експертна група) 

3. Експертні групи висувають вердикт про доцільність впровадження в 

людську практику заявленої на початку гри пропозиції та обґрунтовують свій 

вердикт з позиції цінностей, іманентних до оцінки явищ з позиції обраної 

ними дисципліни. 

4. Представники кожної експертної групи оголошують свій вердикт 

перед іншими експертними групами, тобто. усіма учасниками гри. 

5. Надається час для дискусії: кожна експертна група може поставити 

запитання, які ставить під сумнів позицію представників інших «наук» та їх 

дисциплінарні цінності. Команда, якій було поставлене питання, має право на 

нього відповісти (якщо знає, як). 

6. Учасники гри об’єднуються у нові міждисциплінарні команди, у 

кожній з яких має бути як мінімум один представник із кожної експертної 

групи. Завдання такої команди – знайти оптимальне рішення, яке накладає 

обмеження на небажані дії, які вигідні з одного погляду (наприклад, 

економічного), але не вигідні з іншого (наприклад, антропологічного). 

7. Кожна з міждисциплінарних команд захищає свій проєкт вирішення 

проблеми та за загальним голосуванням вибирається найкращий 

(забороняється голосувати за свою міждисциплінарну команду). 

Досвід застосування міждисциплінарного джигсо в освітньому процесі 

дозволив виділити його переваги. Основна його перевага над іншими 

методами інтерактивної педагогіки полягає в його здатності отримати високу 
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синергію групового спілкування: кожен учасник при виборі своєї експертної 

групи, ймовірно, покладається на свої глибші знання з певної дисципліни 

щодо обізнаності в інших галузях знання. У результаті всі учасники гри, 

демонструючи через перевагу групи свою індивідуальну перевагу пізнанні, 

збагачують один одного своєю глибиною знань та баченням проблеми, яка з 

цієї дисципліни перевершує глибину знань у представників інших 

експертних груп. 
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Додаток Д  

 

Анкета самооцінки власної діяльності 

(модифікація тесту Л. Войчук) 

1. Як ви оцінюєте наслідки своєї роботи за рік, що минув? 

2. Які із завдань вам удалося реалізувати, над чим працюєте тепер 

(працюватимете в наступному навчальному році)? 

3. Що вам удалося зробити з удосконалення власних творчих 

здібностей? 

4. У яких видах роботи ви натрапляєте на труднощі? 

5. Як у своїй художній та професійній діяльності ви спираєтесь на 

допомогу товаришів, викладачів, їхній досвід? 

6. Наскільки творчою особистістю ви себе вважаєте? Чи вважаєте 

взагалі? 

7. Наскільки і як ви використовуєте свій творчий потенціал? 

8.  Які художньо-творчі заходи ви могли б провести на спеціальності? 

9. Що ви могли б порадити для покращення власного рівня освіти? 

 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ! 
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Додаток Е 

Питальник з рефлексивності (А. Карпов) 

ІНСТРУКЦІЯ. Вам належить дати відповіді на кілька тверджень 

методики. У бланку відповідей навпроти номера твердження поставте, будь 

ласка, цифру, відповідну варіанту вашої відповіді:  

1 – абсолютно неправильно;  

2 – неправильно;  

3 – скоріше неправильно;  

4 – не знаю;  

5 – швидше правильно;  

6 – правильно;  

7 – абсолютно правильно.  

 

Текст питальника  

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довгий час думаю про 

неї, прагну з ким-небудь її обговорити.  

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитують, я можу 

відповісти перше, що спало на думку.  

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я 

зазвичай подумки планую майбутню розмову.  

4. Зробивши який-небудь промах, я довго потім не можу відволіктися 

від думок про нього.  

5. Коли я розмірковую над чим-небудь або розмовляю з іншою 

людиною, мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком 

ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі.  

7. Головне для мене – представити кінцеву мету своєї діяльності, а 

деталі мають другорядне значення.  

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось не задоволений мною.  
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9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.  

10. Для мене важливо в деталях представляти хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати важливий лист, якби я заздалегідь не 

склав плану. 

12. Я віддаю перевагу діяти, а не розмірковувати над причинами своїх 

невдач.  

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.  

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти.  

15. Я турбуюся про своє майбутнє.  

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, яка прийшла в голову.  

17. Часом я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

приводячи все нові і нові аргументи на захист своєї думки. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в 

ньому винен, я в першу чергу починаю з себе.  

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обміркувати і зважити.  

21. У мене бувають конфлікти через те, що я часом не можу 

передбачити, якої поведінки від мене чекають інші.  

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби 

подумки веду з нею розмову.  

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 

викликають в інших людях мої слова і вчинки.  

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково 

подумаю, якими словами це краще зробити, щоб її не образити.  

25. Вирішуючи важке завдання, я обмірковую його навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами.  
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26. Якщо я з ким-небудь сварюся, то в більшості випадків не вважаю 

себе винуватим.  

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.  

 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ З цих 27 тверджень 15 є прямими (номери 

тверджень: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25).  

Решта 12 – зворотні твердження. Це необхідно враховувати при 

обробці результатів. Для отримання підсумкового бала слід підсумувати:  

а) у прямих твердженнях цифри, які відповідають варіантам, які обрали 

опитувані студенти;  

б) у зворотних твердженнях – значення, замінені на ті, що виходять при 

перевертанні шкали відповідей. 

Отримані бали слід перевести в стени: 

 

Стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Тестові бали 80 – 100 101 – 107 108 – 113 114 – 

122 123 – 130 131 – 139 140 – 147 148 – 156 ≥  

 

Інтерпретація: 

Більше 7 стенів – високий рівень рефлексивності.  

4 – 7 стенів – середній рівень рефлексивності.  

Менше 4 стенів – низький рівень розвитку рефлексивності 
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Додаток Ж 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 

 

Кафедра романо-германської філології 

(назва кафедри) 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

навчальної дисципліни «Іноземна мова в інтерактивному вимірі» 

(назва дисципліни) 

 

для освітнього рівня бакалавр 

 

напряму / спеціальності(ей)    Середня освіта. Мова і література 

(англійська),  

    Середня освіта. Мова і література (іспанська),  

   Середня освіта. Мова і література (німецька),  

                  Середня освіта. Мова і література (французька) 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

на засіданні кафедри 

Протокол № 3 від 23.10.2019 

 

Завідувач кафедри ___________(підпис) 

 

Перезатверджено: протокол №______ від ____________ 

 

Перезатверджено: протокол №______ від ____________ 

 

Перезатверджено: протокол №______ від ____________ 

 

 

 

Старобільськ – 2019
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1. Назва дисципліни. 

«ІНОЗЕМНА МОВА В ІНТЕРАКТИВНОМУ ВИМІРІ» 

2. Код дисципліни. 

[ФІМ].[Англ_м_СО_16] 

[ФІМ].[Ісп_м_СО_16] 

[ФІМ].[Нім_м_СО_16] 

[ФІМ].[Фран_м_СО_16] 

3. Тип дисципліни. 

За вибором 

4. Рік (роки) навчання.  

3-й 

5. Семестр / семестри. 

2 

6. Кількість кредитів ECTS. 

5,0 

7. Відомості про викладача (викладачів). 

Морозова Маргарита Вячеславівна – викладач кафедри романо-

германської філології,  

e-mail: margaritaveremeeva@gmail.com 

8. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й 

компетенції). 

Мета полягає в формуванні інтерактивної компетентності студентів на 

засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії на практичних заняттях та набуття 

інтерактивних навичок, необхідних для здійснення успішної професійної 

діяльності майбутніми учителями іноземної мови, а також в оволодінні 

студентами іноземною мовою як засобом спілкування в усній (аудіювання та 

говоріння) і письмовій (читання та письмо) формі у сфері, пов’язаній з 

майбутньою професійною діяльністю студентів. 

Завдання дисципліни: 

• послідовне оволодіння інтерактивими навичками, уміннями та 

знаннями; 

• формування інтерактивної компетентності засобами суб’єкт-

суб’єктної взаємодії та застосування на практиці здобутих навичок та вмінь; 

• стимулювання мотивації до використання інтерактивних 

технологій у практичній діяльності майбутніх учителів іноземної мови; 

• формування інтерактивні вміння працювати у команді; 
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• активізація саморозвитку та самовдосконалення майбутніх 

учителів іноземної мови  у процесі практичних занять. 

Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування 

дисципліни). 

Володіння студентами мовними та лінгвокультурними знаннями на 

рівні В1 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

 

9.  Зміст дисципліни. 
 

 

№ 

 

 

Змістові модулі та їхня 

структура 
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Перший модуль 

1 1. Опрацювання матеріалу лекції 1.  

Лекція 1.  General Principles of Teaching 

and Learning English. 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 1. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

2 1. Опрацювання матеріалу лекції 2. 

Лекція 2. Task-based Language Learning. 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 2. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

3 1. Опрацювання матеріалу лекції 3. 

Лекція 3.  The design of the Foundation 

Course. 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 3. 

 

 2   
1

0 
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4 1. Опрацювання матеріалу лекції 4. 

Лекція 4.  Talking Time. 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 4. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

5 1. Опрацювання матеріалу лекції 5. 

Лекція 5.  Writing Practice: From 

Sentence to Essay Level 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 5. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

6 1. Опрацювання матеріалу лекції 6. 

Лекція 6. Tasks and Teaching: an ELC 

Lesson 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 6. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

7 1. Опрацювання матеріалу лекції 7. 

Лекція 7.  Integrating Group-work with 

Materials 

2. Матеріал для самостійного вивчення: 

опрацювання рекомендованої 

літератури. 

3. Відповіді на питання для 

самоконтролю до лекції 7. 

 

 2   
1

0 
 

   

 

8 Практичне заняття 1.  Socializing in 

Academic and Professional Environments 

 

  2  
1

0 
 

   

 

9 Практичне заняття 2. Networking in 

VLE (Virtual Learning Environment) 

 

  2  
1

0 
 

   

 

1

0 
Практичне заняття 3. Oral presentations   2  

1

0 
 

   
 

1

1 

Практичне заняття 4.  What to say at the 

interview (functions and exponents) 

 

  2  
1

0 
 

   

 

1

2 

Практичне заняття 5.  Searching for and 

Processing Information 

 

  2  
1

0 
 

   

 

1

3 

Практичне заняття 6. Presenting 

Information 
  2  

1

0 
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1

4 

Практичне заняття 7. Writing a 

motivation letter for an academic course 

on an exchange student programme 

  2  
1

0 
 

   

 

1

5 

Практичне заняття 8. Application 

Procedure 
  2  

1

0 
 

   
 

 
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

1

80 

1

4 

1

6 
 

1

50 

     

 

10.  Список рекомендованої навчальної літератури. 

Основна навчальна література 

1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В. 

Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. 

закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та 

професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebookin 4 

books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment/ 

С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна ; М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 

2. Cambridge English for Job-hunting (with Audio-CD) / Colm Downes. 

– Cambridge University Press. – 2nd ed., reprinted. – 2009. – 112 p. 

3. English for Specific Purposes (ESP) National Curriculum for 

Universities: Програма з англійської мови для професійного спілкування 

[Text] / Г. Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І. І. Зуєнок [та інші] / Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с. 

Додаткова навчальна література 

1. “Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання”.  Резолюція Ради Європейського союзу 2011 р 

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / 

Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О.Іваніщева, Л.Й.Клименко, 

Т.І.Козимирська, С.І.Кострицька, Т.І.Скрипник, Н.Ю.Тодорова, А.О.Ходцева. 

– К.: Ленвіт, 2005 – 119 с., МОН України (Лист МОН України № 14/18.2_481 

від 02.03.2005 р.). 

3. How to Write a Great CV: Discover What Interviewers Are Looking 

For, Focus on Your Strengths And Perfect Your Presentation / Paul McGee. – How 

To Books. – 2nd ed., illustrated. – 2006. – 176 p. 

4. Learn while you are young / Н.В. Тучина, І.В. Жарковська, Н.О. 

Зайцева та ін. – Харків: Фоліо, 2004. – 336 c. 

5. Pile Louise. E-mailing.Business Communication Skills. – Delta 

Publishing, 2004. – 64 p. 

11.  Технології викладання та атестації. 

Діяльність студента: 

- розуміти висловлювання стосовно особистісної, суспільної, 

професійної освітньої сфер, а також тексти пізнавального та країнознавчого 

характеру; 
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- розуміти зміст висловлювання викладача, носіїв мови в межах 

особистісної, суспільної, професійної, освітньої сфер; виділяти головну і 

другорядну інформації в текстах; 

- розуміти основний зміст повідомлень, оголошень; здобувати 

інформацію за фахом; узагальнювати інформацію, робити на її основі власні 

висновки; 

- розуміти основний зміст газетних, журнальних публікацій 

науково-популярного, публіцистичного стилів; виділяти головну думку; 

- анотувати і реферувати фаховий текст (серію текстів) з метою 

пошуку необхідної інформації (її частини); отримувати необхідну 

інформацію з оголошень, брошур, офіційних документів; 

- чітко та детально висловлюватись з широкого поля тем; виражати 

свою думку з певної проблеми; висловлюватись швидко і спонтанно; робити 

повідомлення відповідно до певної ситуації; висловлювати своє ставлення до 

осіб, подій, явищ; 

- без попередньої підготовки встановлювати і підтримувати 

спілкування зі співрозмовником; ініціювати і завершувати спілкування, 

використовуючи для цього відповідні зразки мовленнєвого етикету; 

ініціювати та підтримувати діалоги; аргументовано доводити свою точку 

зору; 

- свідомо і правильно утворювати речення, необхідні для 

використання у найтиповіших ситуаціях; здійснювати мовленнєві функції, 

вживаючи необхідні вирази та висловлювання; використовувати різні 

стратегії для контакту з представниками інших культур; 

- описувати і порівнювати предмети, явища, дії, характеризувати 

якості; запитувати і надавати інформацію; розпитувати з метою роз’яснення 

й уточнення інформації; надавати необхідні відповіді; приймати або 

відхиляти пропозицію. 

 

Поточний контроль:  

дві письмові модульні контрольні роботи. 

Форма семестрового контролю:  

екзамен. 

12.  Критерії оцінювання (у %). 

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв: 

- письмові модульні контрольні роботи – 40%;  

- результати роботи на практичних заняттях – 40%; 

- самостійна робота – 20%. 

13. Мови викладання. 

Англійська 
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