
УДК УДК 378.011.3-051:80

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ

ОСВІТИ

THE PROBLEM OF FORMING METHODOLOGICAL COMPETENCE OF

STUDENTS OF PHILOLOGICAL SPECIALTIES OF HIGHER

EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Юрійчук Наталія Дмитрівна,

к. педаг. н., доцент, 

доцент кафедри української 

лінгвістики та методики 

навчання ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Григорія Сковороди»

м. Переяслав, Україна

E-mail: nd  711@  ukr  .  net

Анотація. Статтю  присвячено  аналізу  фахової  літератури,  щодо

формування  методичної  компетентності,  наявність  якої  є  важливою  умовою

професійного  становлення  студентів-філологів.  Розглядається  визначення

поняття «методична компетентність», що включає в себе: набуття студентами

філологічних спеціальностей досвіду педагогічної діяльності; засвоєння нових

методичних та педагогічних ідей, освітніх підходів, інтерактивних, технологій;

оволодіння  інноваційними  методами,  формами  і  способами  організації

навчання;  здатність  застосовувати  знання  в  різних  умовах,  уміння  швидко

орієнтуватися у ситуаціях безпосередньої професійної діяльності тощо.
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Annotation. The article is devoted to the analysis of professional literature on

the formation of methodological competence, the presence of which is an important
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condition for the professional development of philology students. The definition of

the  concept  of  “methodological  competence”  is  considered,  which  includes:  the

acquisition by students of philological specialties of the experience of pedagogical

activity;  assimilation  of  new  methodological  and  pedagogical  ideas,  educational

approaches,  interactive,  technologies;  mastery  of  innovative  methods,  forms  and

ways of organizing training; the ability to apply knowledge in various conditions, the

ability to quickly navigate in situations of direct professional activity and the like.

Key  words:  professional  training,  methodological  competence,  students  of

philological specialties, teacher-philologists, pedagogical activity.

Актуалізація проблеми формування методичної компетентності студентів

філологічних  спеціальностей  пов’язана  з  новими  вимогами  у  вищій  школі.

«Випускник  вищого  закладу  освіти,  щоб  бути  конкурентоспроможним  на

сучасному  ринку  праці,  має  володіти  певним  набором  знань  і  особистих

якостей,  а  також  досвідом  їх  застосування,  що  дозволить  йому  виконувати

функціональні  обов’язки.  Тому  одним  із  пріоритетів  у  системі  освіти  є

формування базових компетентностей студентів [1, с. 216]». 

Методична  компетентність  є  однією  з  складових  компетентностей

професійної підготовки майбутніх студентів-філологів, що сприяє постійному

розвитку  професійних  навичок  і  професійної  культури,  вдосконаленню

теоретичної і практичної підготовки.

«Методична  компетентність  включає:  набуття  майбутнім  учителем

української мови і літератури досвіду педагогічної діяльності; засвоєння нових

методичних  та  педагогічних  ідей,  освітніх  підходів  (компетентнісного,

особистісно  зорієнтованого,  комунікативно-діяльнісного,  соціокультурного),

інтерактивних,  розвивальних та  інших технологій;  оволодіння інноваційними

методами, формами і способами організації навчання; здатність застосовувати

знання  в  особливих  умовах,  уміння  швидко  орієнтуватися  у  ситуаціях

безпосередньої професійної діяльності тощо [2, с. 154].

Проблема  формування  професійної  підготовки  майбутнього  вчителя-

філолога  стала  предметом  тривалих  дискусій  науковців  (В. Андрущенко,



Н. Білокур,  В. Бондар,  Б. Гершунський,  І. Зязюн,  О. Мороз,  Н. Голуб,

Н. Дем’яненко, М. Євтух, В. Коваль, О. Семеног, О. Савченко та ін.). 

Окремі  аспекти  методичної  підготовки  вчителів  української  мови  та

літератури  досліджували  О. Біляєв,  М. Пентилюк,  С. Караман,  Т. Симоненко,

Н. Голуб, Н. Остапенко, К. Плиско, Л. Сімоненко та ін. 

Водночас,  проблема  формування  методичної  компетентності  майбутніх

учителів-філологів  у  цілому  досліджена  фрагментарно,  тому  потребує

узагальнення та систематизації. 

Мета  написання  статті. Аналіз  проблеми  формування  методичної

компетентності  у  науковій  літературі,  окреслення  її  ролі  у  розвитку  та

становленні майбутнього вчителя української мови і літератури. 

Реформування  закладів  загальної  середньої  освіти,  зумовлює  зміну

переваг  у  підготовці  майбутнього  вчителя-філолога,  становлення  якого

залежить від умов забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі.

Оскільки  її  завдання  полягає  у  підготовці  висококваліфікованого  фахівця,

конкурентноспроможного  на  сучасному  ринку  праці,  який  володіє  певним

набором  знань  і  особистих  якостей,  а  також  досвідом  їх  застосування,  має

практичні  вміння  і  навички,  що  дозволить  йому  виконувати  функціональні

обов’язки [2, с. 155].

Одним із завдань вищої школи є формування методичної компетентності

студентів  філологічних  спеціальностей  у  системі  всіх  професійних

компетентностей. Оскільки  «в  освітньому  процесі  сучасного  закладу  вищої

освіти першочерговим завданням є професійна підготовка студентів-філологів,

що включає не тільки сукупність знань з професійно орієнтованих дисциплін

(мови, літератури, методики, педагогіки, психології), а й уміння їх практично

використовувати в педагогічній діяльності [3, с. 195].

Розглянемо детальніше особливості  методичної  компетентності  вчителя

української мови та літератури. 

Найголовнішими  складовими  методичної  компетентності  є  знання

теоретичних  аспектів  методики  навчання  мови  та  літератури,  передового



педагогічного  досвіду,  структури  і  змісту  засобів  навчання,  уміння

застосовувати здобуті знання у професійній діяльності тощо.

Методична  підготовка  майбутніх  учителів-філологів  забезпечується

вивченням  низки  дисциплін  у  закладі  вищої  освіти,  зокрема,  методик

викладання  української  мови,  літератури,  зарубіжної  літератури,  спецкурсів,

спецсемінарів тощо. Окрім цього, студенти постійно беруть участь у науково-

дослідній і науково-методичній роботі. 

«Під методичною компетентністю розуміємо сукупність педагогічних та

методичних знань, підходів до навчально-виховного процесу, уміння роботи з

навчально-методичною  літературою,  володіння  різними  методами  і  формами

організації  навчання,  індивідуальних  якостей,  що  функціонує  як  здібність

застосовувати  знання  в  особливих  умовах,  організовувати,  досліджувати,

контролювати  навчальну  діяльність  та  розвиток  учнів  засобами  навчального

предмету, уміння швидко орієнтуватися у ситуаціях безпосередньої професійної

діяльності тощо [2, с. 156]».

За визначенням В. Студенікіної,  методична компетентність – це знання,

вміння і досвідне оцінне ставлення до об’єкта, предмета, змісту та структури

мовознавчої  дисципліни,  уміння  логічно  обґрунтовано  конструювати

навчальний  процес  для  конкретної  дидактичної  ситуації  з  урахуванням

психологічних  механізмів  засвоєння,  з  огляду  на  специфіку  професійної

діяльності словесників [4, с. 89].

Методична  компетентність  майбутнього  вчителя-філолога  становить

єдність  результату  методичної  підготовки,  тобто  сполучення  знань,  умінь  і

навичок педагогічної діяльності, необхідних для ефективної реалізації процесу

навчання мови і літератури та методичного досвіду. 

Методична  компетентність  відображає  здатність  майбутніх  учителів-

філологів застосовувати теоретичний і практичний досвід,  набутий у процесі

педагогічної  діяльності  та  під  час  саморозвитку  особистості,  ефективно

здійснювати  освітню  і  виховну  діяльність,  використовувати  інноваційні

технології навчання тощо.



«Суспільство доручає вчителю своє майбутнє і, звичайно, чекає від нього

застосування найефективніших методів  та  форм передачі  знань учням.  Певні

вимоги  ставляться  й  до  якостей  особистості  самого  педагога,  найбільш

суттєвими  серед  яких  виділяють  такі:  відповідальність,  порядність,

інтелектуальна  довершеність,  моральність,  висока  свідомість,  чесність,

вимогливість, доброзичливість, що забезпечують умови успішності педагогічної

діяльності [5, с. 81]».

Таким чином, методична компетентність відіграє значну роль у системі

професійної  підготовки  майбутніх  вчителів-філологів.  Складові  частини

методичної  компетентності  тісно  взаємопов’язані  з  самореалізацією  та

саморозвитком  особистості  в  навчально-виховному  процесі,  формуванням

творчих  особливостей,  умінням  швидко  реагувати  в  різних  ситуаціях

професійної діяльності тощо. 
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