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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми  та  доцільність  дослідження  зумовлена  динамічним
розвитком суспільства,  що передбачає істотну модернізацію змісту й структури
педагогічної  освіти.  Сьогодення  вимагає  від  педагогів  високого  рівня  фахової
компетентності,  розвиненого  інтелекту,  комунікативних  навичок,  здатності  до
постійної  самоосвіти,  самовдосконалення,  інноваційного  мислення,  ефективної
діяльності в нестандартних ситуаціях та творчої самореалізації. 

Затвердження  Закону  «Про  освіту»  (2017)  та  Закону  «Про  забезпечення
функціонування української мови як державної» (2019) актуалізувало потребу в
розробленні та впровадженні оновленої парадигми освіти, зокрема й філологічної
(людиноцентрованої,  особистісно  орієнтованої),  що  в  свою  чергу  загострило
проблему  впровадження  інноваційних  технологій  у  освітній  процес  сучасних
закладів освіти. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(2013)  прioритeтними  нaпpямaми  дeржaвнoї  oсвiти  є  oсoбистiснa  oрiєнтaцiя
oсвiти,  oнoвлeння  її  змісту,  форм  та  мeтoдiв  організації  освітнього  процесу,
запровадження  освітніх  інноваційних  технологій.  Також  там  зазначено,  що
потрібно  готувати  такі  педагогічні  кадри,  які  зможуть  прaцювaти  нa  зaсaдaх
iннoвaцiйнoгo  пiдхoду  дo  oргaнiзaцiї  освітнього  прoцeсу,  дитинoцентризму,
влaснoгo твoрчoгo бeзпeрeрвнoгo прoфeсiйнoгo зрoстaння. У Концепції розвитку
педагогічної освіти (2018) акцентується увага на підвищенні якості педагогічної
освіти  на  засадах  гуманності,  особистісно  орієнтованої  педагогіки,  розвитку  і
саморозвитку студентів та передбачається використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, методів інтерактивного навчання.

У контексті вищезазначених змін відбувається перехід від форм пасивного
до  активного  навчання,  зокрема  інтерактивного.  Адже сучасну  молоду  людину
важко  зацікавити  лише  традиційними  методами  навчання,  коли  у  світі
інформаційних технологій студент сам може знайти ту чи іншу інформацію, не
виходячи  з  дому.  Наразі  широкодоступним  є  дистанційне  навчання,  яке  надає
студенту  можливість  самостійно  засвоювати  навчальну  програму  та  здобути
освіту вдома. Але живе спілкування педагогів із студентами, вчителів з учнями,
тобто  активне  навчання,  надає  можливість  не  лише  краще  засвоїти  навчальну
програму, а й встановити ефективний зворотній зв’язок, управління, контроль із
боку викладача та самоконтроль.

Сутність інтерактивного навчання здобувачів вищої освіти полягає у тому,
що це парне, групове,  колективне,  чи масове навчання у постійній співпраці, у
якому  всі  учасники  освітнього  процесу  є  рівноправними  суб’єктами,  які
усвідомлюють, як саме і  для чого вони взаємодіють один з одним. Організація
інтерактивного  навчання  передбачає  розв’язання  проблеми  на  основі  аналізу
навчальної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню практичних навичок і
умінь,  створенню  атмосфери  співробітництва,  взаємодії.  Досвід  сьогодення
переконливо  засвідчує,  що  технології  інтерактивного  навчання  сприяють
інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу. 
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На сучасному етапі розвитку освіти стає неможливим викладання дисциплін
традиційно, коли у фокусі освітнього процесу завжди знаходиться викладач. Адже
в умовах реформування вищої освіти в Україні постають принципово нові вимоги
до фахової підготовки вчителя української мови та літератури, на якого покладено
надзвичайно  важливу  функцію  –  формування  національно-мовної,  творчої
особистості, духовного потенціалу молоді. Майбутній учитель української мови та
літератури повинен уміти працювати з будь-якими даними і йти завжди в одну
ногу із сучасними новаціями у освіті.  

Використання технологій інтерактивного навчання у професійній підготовці
майбутнього  вчителя  української  мови  та  літератури  потребує  не  лише
теоретичного ознайомлення із ними, а й перенесення цих технологій у освітнє
середовище  закладу  вищої  освіти,  що  призводить  до  значних  змін  у  житті
академічної  групи, а також додаткових ресурсів для підготовки до такої  форми
взаємодії,  як  студентів,  так  і  викладачів.  Водночас,  потрібно  розуміти,  що
використання технологій інтерактивного навчання не є самоціллю. Це лише засіб,
який  сприяє  створенню  у  закладі  освіти  атмосфери  партнерства,  співпраці,
взаєморозуміння. 

Вимоги  до  професійної  компетентності  вчителя  постійно  змінюються  та
підвищуються,  а  з  утвердженням  гуманістичної  концепції  Нової  української
школи зростає роль особистості  студента і  викладача як індивідуальностей,  що
постійно  співпрацюють,  ведуть  діалог,  використовують  новітні  технології
спілкування.  Нові  завдання  сучасної  освіти  в  Україні,  що  передбачають
гуманізацію та демократизацію освітнього процесу, визначають нові пріоритети
навчання  та  передбачають  формування  ініціативної  особистості,  здатної  до
раціональної творчої співпраці в процесі інтерактивної взаємодії. Формування у
визначений період Нової української школи, а, отже, й симетричних змін у вищій
педагогічній  школі,  передбачає  пошуки  інноваційних  технологій,  які  б
забезпечували цілісність здобутих молоддю фахових компетентностей.

Аналіз наукових та методичних джерел із проблеми дослідження дав змогу
зробити  висновок,  що  досягнути  запланованих  програмних  результатів  можна,
створюючи середовище інтерактивного навчання, використовуючи парні, групові
й колективні форми інтерактивної діяльності. 

Проблеми  модернізації  вищої  освіти  в  Україні  завжди  привертали  увагу
науковців,  зокрема  це  відображено  в  працях  В. Андрущенка,  В. Кременя
(модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу), В. Бондаря,
Л. Вовк  (принципи,  форми  методи  та  засоби  організації  компетентнісного
професійно  орієнтованого  навчання  фахівців),  З. Слєпкань  (особливості
організації освітнього процесу в закладах вищої освіти) та ін.

Заслуговують  на  увагу  праці  А. Алексюка,  Н. Бібік,  Н. Дем’яненко,
М. Євтуха, І. Доброскок, О. Плахотнік, В. Гарапко та ін. 

Окремі аспекти у професійній підготовці та післядипломній освіті вчителя
української мови та літератури висвітлені в дослідженнях Л.Базиль,  В. Гарапко,
В.  Денисенко,  І.Доброскок,   Ю.  Ледняк,  О.  Лисенко,  К.  Климової,  О.Куцевол,
О. Семеног, Г.Токмань, О. Плахотнік,  О.Шапран. Чинне місце належить роботам
провідних українських учених, у яких аналізується власне професійна підготовка
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майбутніх  учителів  до  впровадження  інноваційних  педагогічних  технологій
(І. Богданова,  П. Гусак,  І. Дичківська,  А. Нісімчук,  О. Пєхота,  О. Пометун,
П. Решетніков,  В. Сергієнко,  Ю. Харламов та ін.),  а  застосування інтерактивних
технологій у освітньому процесі було в центрі уваги досліджень О. Єльникової,
Г. Коберник,  О. Коберник,  О. Комар,  Т. Кравченко,  М. Крайня,  Г. Кривчикова,
В. Мельник,  О. Пометун  та  ін.,  які  обґрунтовують  доцільність  застосування
інтерактиву  для  посилення  результативності  процесу  навчання. В  основі
професійної підготовки вчителя, зокрема вчителя української мови і літератури,
лежать  теоретико-методологічні  положення  наукових  праць  науковців
В. Андрущенка,  І. Зязюна,  В. Вікторова,  Г. Єльникової,  Ю. Зіньковського,
О. Ляшенка,  Є. Марченка,  Д. Матроса,  Н. Мельникової,  С. Міхіна,  Д. Полєва,
Т. Семенюк, Т. Скока, В. Супруна, М. Юсупова, Г. Токмань, О. Шапран, тощо.

Теоретичні  аспекти,  пов’язані  з  визначенням  сутності  методів
інтерактивного  навчання,  їх  класифікації,  визначенням  найпоширеніших  і
придатних  їх  видів  для  виконання  навчальних  завдань  набули  висвітлення  у
працях ряду вчених,  зокрема І. Абрамової,  Н. Балицької,  О. Біди,  Г. Волошиної,
О. Єльникової,  Н. Коломієць,  А. Мартинець,  М. Скрипник,  Л. Пироженко,
О. Пометун, О. Січкарук та ін.

На  думку  вчених,  організація  інтерактивного  навчання  передбачає
розв’язання проблеми на основі аналізу навчальної ситуації. Це ефективно сприяє
формуванню практичних навичок і умінь, створенню атмосфери співробітництва,
взаємодії, що в свою чергу переконливо засвідчує, що технології інтерактивного
навчання сприяють інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу. 

Водночас  у  впрoвaджeннi  iнтeрaктивнoгo  нaвчaння  виявлeнo  низку
існуючих суперечнoстей, а саме між: 

 дидaктичним  пoтeнцiaлoм  iнтeрaктивнoгo  нaвчaння  та  нeдoстaтнім
рiвнeм рeaлiзaцiї iнтeрaктивнoгo нaвчaння в прoцeсi вивчення фaхoвих дисциплiн
у пeдaгoгiчних унiверситeтaх;

 рoзвиткoм  тeoрiї  та  прaктики  впрoвaджeння  фoрм  iнтeрaктивнoгo
нaвчaння  в  oсвiтнiй  прoцeс та  нeгoтoвнiстю пeвнoї  чaстини прaцiвникiв  вищoї
oсвiти дo iннoвaцiйнoї дiяльнoстi;

 зaпитoм нa квaлiфiкoвaнoгo вчителя з  укрaїнськoї мoви тa лiтeрaтури,
спрoмoжнoгo якiснo втiлити в життя iдeї сучaснoї рeфoрми шкiльнoї oсвiти,  та
вiдсутнiстю мeтoдичнoгo  зaбeзпeчeння  oргaнiзaцiї  й  здiйснeння  iнтeрaктивнoгo
нaвчaння мaйбутнiх учителiв укрaїнськoї мoви тa лiтeрaтури, їхньoї пiдгoтoвки дo
eфeктивнoгo впрoвaджeння тaкoгo нaвчaння у закладах загальної середньої освіти;

 нoрмaтивними  вимoгaми,  щo  висувaються  дo  сучaснoгo  вчителя
укрaїнськoї мoви тa літeрaтури і станом організації нaвчaльнoгo прoцeсу.

Aнaлiз  цих  супeрeчнoстeй  вказує  на  потребу  розв’язання  прoблeми
впрoвaджeння  iнтeрaктивнoгo  нaвчaння  у  пeдaгoгiчних  унiвeрситeтaх  при
пiдгoтoвцi  вчитeлiв  укрaїнськoї  мoви  тa  лiтерaтури.  Водночас  проблема
підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами
інтерактивного  навчання  спеціально  не  досліджувалася.  Тому все  це  вказує  на
актуальність  означеної  проблематики,  що  зумовила  вибір  теми  дисертаційної
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роботи:  «Підготовка  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури
засобами технологій інтерактивного навчання фахових дисциплін».

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертаційне  дослідження  виконано  відповідно  до  наукової  теми  «Хмаро
орієнтоване  середовище  навчання  майбутніх  учителів» Національного
педагогічного  університету  імені  М.П. Драгоманова  (державний  реєстраційний
номер 0117U004902).

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Університету  Григорія
Сковороди  в  Переяславі  (протокол  №  6  від  11.02.2015 р.)  і  узгоджено  у
Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології
(протокол № 5 від 23.06.2015 р.).

Мета дослідження полягає  в теоретичному обґрунтуванні,  розробленні  й
експериментальній  перевірці  методики  професійної  підготовки  майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін та eкспeримeнтaльній пeрeвiрці мeтoдики рeaлiзaцiї
цих умoв нa прaктиці.

Завдання дослідження:
1. Дослідити стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів

української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових  дисциплін,  а  також  обґрунтувати  теоретико-методичні  засади  їх
впровадження. 

2. Уточнити  сутність  понять  «технологія  інтерактивного  навчання»,
«засоби  технологій  інтерактивного  навчання»,  «підготовка  майбутніх  учителів
української мови та літератури», «готовність майбутніх учителів української мови
та  літератури  до  професійної  діяльності  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін» та їх значущість на сучасному етапі модернізації
освіти.

3. Визначити  критерії,  показники,  схарактеризувати  рівні  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного навчання фахових дисциплін.

4. Розробити  й  обґрунтувати  організаційно-педагогічні  умови ефективної
підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами
технологій інтерактивного навчання до професійної діяльності.

5. Розробити експериментальну модель професійної підготовки майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін.

Об’єкт дослідження –  процес  підготовки  майбутніх  учителів  української
мови та літератури.

Предмет дослідження –  зміст і  структура  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових дисциплін. 

Методи  дослідження: теоретичні: аналіз,  узагальнення  наукової  та
методичної літератури, нормативних документів із проблеми дослідження; аналіз
навчальних  планів  і  програм,  моделювання  із  метою  вивчення  стану  й
теоретичного  обґрунтування  проблеми  дослідження;  емпіричні: цілеспрямоване
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спостереження  й  аналіз  професійної  діяльності  вчителів  української  мови  та
літератури,  зокрема  власного  досвіду  щодо  застосування  технологій
інтерактивного  навчання  у  професійній  діяльності,  анкетування  й  бесіди  зі
студентами,  вчителями,  науково-педагогічними  працівниками  для  визначення
дидактичних  можливостей  технологій  інтерактивного  навчання  та  їх  засобів;
педагогічний  експеримент  (аналітичний,  пошуковий,  формувальний,
узагальнювальний)  з  метою  перевірки  ефективності  запропонованої  моделі
професійної  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури
засобами технологій інтерактивного навчання; статистичні: кількісний і якісний
аналіз показників підготовки майбутніх учителів української мови та літератури
засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін  для
підтвердження вірогідності здобутих результатів дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
 вперше теоретично  визначено  й  експериментально  перевірено

організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів української мови
та літератури засобами технологій інтерактивного  навчання фахових дисциплін
(цілеспрямована організація процесу підготовки майбутніх учителів української
мови та літератури в умовах інтерактивного навчання; наявність відповідного
навчально-методичного та технічного забезпечення; стимулювання студентів до
підвищення  рівня  сформованості  фахових  компетентностей;  спрямованість
змісту  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  на  формування  фахових  компетентностей);  розроблено  систему
критеріїв  (мотиваційний,  когнітивний,  праксеологічний,  комунікативний)  і
показників  для  кожного  з  них,  з’ясовано  рівні  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури засобами інтерактивного навчання (незадовільний,
низький, середній, достатній, високий); побудовано модель підготовки майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури  на  основі  організації  інтерактивного
навчання  фахових  дисциплін,  що  характеризує  сформованість  мотиваційного,
когнітивно-теоретичного, діяльнісно-професійного й рефлексивного компонентів
досліджуваного феномена;

 уточнено: сутність  понять  «технології  інтерактивного  навчання»,
«засоби  технологій  інтерактивного  навчання»,  «підготовка  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових дисциплін у професійній діяльності»; 

 подальшого  розвитку  набули положення  прикладного  характеру
професійно-педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін
(кооперативного  навчання,  колективно-групового  навчання,  ситуативного
моделювання, дискусійних ситуацій, інтерактивних мультимедійних презентацій,
гейміфікації навчання тощо).

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає  у  розробленні  та
впровадженні  в  освітній  процес  спецкурсу  для  майбутніх  учителів  української
мови  та  літератури  «Сучасні  технології  інтерактивного  навчання  у  підготовці
вчителів української мови та літератури» і методичних рекомендацій щодо його
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вивчення  для  студентів  філологічних  факультетів  педагогічних  закладів  вищої
освіти. 

Матеріали та результати дослідження можуть бути використані  у  процесі
професійної  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури,  а
також  під  час  викладання  курсів  спеціальних  дисциплін,  у  науково-дослідній
роботі  студентів,  аспірантів  і  в  системі  підвищення  кваліфікації  учителів
української мови та літератури.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес  Університету
Григорія Сковороди в Переяславі (довідка № 261 від 04.05.2020 р.), Рівненського
державного  гуманітарного  університету  (довідка  №  01-12∕53  від  26.06.2020 р.),
Національного  педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова  (довідка
№ 104  від  19.08.2020 р.),  Бердянського  державного  педагогічного  університету
(довідка  №  57-081633  від  20.08.2020 р.),  Сумського  державного  педагогічного
університету ім. А. С. Макаренка (довідка № 2246/1 від 20.08.2020 р.). 

Особистий  внесок  здобувача.  Основні  ідеї,  теоретичні  положення,
висновки й  рекомендації,  що  наведені  в  дисертації  й  опубліковані  в  наукових
виданнях,  належать  автору.  У  публікації  у  співавторстві  з  В. Сергієнком  [2]
авторський  внесок  полягає  в  обґрунтуванні  передумов  та  методичних  засад
підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами
технологій інтерактивного навчання фахових дисциплін.

Апробація  матеріалів  дисертації.  Основні  положення  та  результати
дослідження  доповідалися  та  обговорювалися  на  науково-практичних
конференціях  різних  рівнів:  міжнародних  –  «Актуальні  проблеми  неперервної
освіти  в  інформаційному  суспільстві»,  присвяченій  185-річчю
НПУ ім. М. П. Драгоманова  (Київ,  29-30.05.2020 р.,  форма  участі  –  заочна),
«Освітні  вимірювання–2015. Світові  освітні тренди.  Реформування зовнішнього
незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» (Одеса, 30.09 –
2.10.2015 р.,  форма  участі  –  очна),  «Практична  психологія  в  інклюзивному
середовищі»  (Переяслав,  21.02.2020 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Інноваційні
арттерапевтичні  технології»  (Переяслав,  12.03.2020 р.,  форма  участі  –  заочна),
«Проблеми  мистецько-педагогічної  освіти:  здобутки,  реалії  та  перспективи»
(Суми,  6-7.05.2020 р.,  форма  участі  –  заочна),  «Актуальні  проблеми  сучасної
психології: шляхи становлення особистості» (Переяслав, 14-16.05.2020 р., форма
участі  –  заочна),  «Етнічність.  Націоналізм.  Глобалізм»  (Переяслав,  18-
19.05.2020 р., форма участі – заочна), «Регіональні культурні, мистецькі та освітні
практики» (Переяслав, 19-21.05.2020 р., форма участі – заочна);  всеукраїнській –
«Основні  напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (Переяслав,
04-05 червня 2020 р., форма участі – заочна); на навчальних тренінгах і семінарах,
проведених у рамках проєкту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної
вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED»
(Переяслав, 15-19.04.2019 р., форма участі – очна).

Публікації. Основні  положення  й  результати  дослідження  висвітлені  в
9 наукових працях (1 – у співавторстві), серед яких: 4 статті у наукових фахових
виданнях,  1  –  у  зарубіжному  виданні,  4  тези  у  збірниках  матеріалів  наукових
конференцій.
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Структура  та  обсяг  дисертації. Дисертація  складається  із  анотацій
українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного
розділу,  загальних висновків, списку використаних джерел (280 найменувань, із
них 35 – іноземною мовою), 14 додатків. Загальний обсяг роботи становить 327
сторінки, із них 172 сторінок основного тексту.  Робота містить 48 рисунків, 25
таблиць на 38 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  і  доцільність  дисертаційної  роботи,

висвітлено  зв’язок з  науковими програмами,  планами,  темами;  визначено  мету,
завдання,  об’єкт  і  предмет,  методи  дослідження;  розкрито  наукову  новизну,
практичне  значення  роботи;  окреслено  особистий  внесок  здобувача  наукового
ступеня  в  опублікованих  у  співавторстві  працях;  наведено  відомості  про
апробацію  та  впровадження  результатів  дослідження,  публікації,  означено
структуру та обсяг дисертації.

У першому  розділі – «Теоретичні  основи  професійної  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін» –  з’ясовані  поняття,  що
стосуються інтерактивного навчання, які використовуються у процесі підготовки
майбутніх учителів української мови та літератури; здійснено порівняльний аналіз
традиційного  та  інтерактивного  навчання,  визначено  методи  інтерактивного
навчання,  які  доцільно  використовувати  при  підготовці  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури;  проаналізовано  проблему  впровадження
інтерактивного  навчання  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  у
науково-методичній літературі та в практиці роботи; розкрито шляхи формування
готовності  майбутніх  учителів  до  викладацької  діяльності  шляхом
урізноманітнення методів інтерактивного навчання фахових дисциплін;  визначено
об’єкт  методики  навчання  фахових  філологічних  дисциплін  та  проаналізовано
освітньо-професійні  та  навчальні  програми  фахових  дисциплін,  зокрема
дисциплін  «Сучасна  українська  літературна  мова»,  «Методика  навчання
української мови» «Методика навчання української літератури».  

Встановлено,  що  традиційне навчання,  що спрямоване на здобуття знань,
умінь  та  навичок,  не  задовольняє  сучасну  молодь.  Характерною рисою такого
навчання є  пояснювально-ілюстративна технологія навчання (викладач пояснює
навчальний  матеріал,  а  студенти  повинні  засвоїти  ту  чи  іншу  інформацію).
Студенти, сприймаючи інформацію, переважно вдаються до заучування, іноді не
зовсім розуміючи зміст навчального матеріалу. 

У  програмі  з  української  мови  та  літератури  Нової  української  школи
зазначено,  що  поруч  із  системою  уроків  учитель  повинен  використовувати
нетрадиційні  форми  навчання  (динaмiчнi  слaйд-лeкцiї,  дидaктичнi  iгри,
лiтeрaтурнi «бoї», iнтeгрoвaнi урoки з української мови та літератури тощо),
рiзнi  фoрми  iндивiдуaльнoї  aбo  групoвoї  дiяльнoстi  учнiв  (звiтнi  дoпoвiдi  зa
рeзультaтaми «пoшукoвoї» рoбoти у підручниках, журнaлах, у мережі Iнтeрнeт,
«Дoпишeмo  пiдручник»,  oбмiн  здобутими  рeзультaтaми,  написання  науково-
дослідних  робіт  тoщo).  Рeкoмeндoвaнi  види  дiяльнoстi  нaлежaть  дo
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iнтерaктивнoгo  нaвчaння  й  ствoрюють  ширoкi  мoжливoстi  для  iнтeнсифiкaцiї
освітньогo прoцeсу, aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнoстi молоді. Це все є вагомим
аргументом  до  застосування  технологій  інтерактивного  навчання  у  освітньому
процесі при підготовці вчителів української мови та літератури в закладах вищої
освіти. 

Зaпрoвaджeння у закладах вищої освіти України iнтeрaктивнoгo нaвчaння
також  умoжливлює  зміни  у  визнaчeннi  місця  й  рoлі  студeнтів  у  освітньому
прoцесі. Студeнт стaє співaвтoрoм i aктивним учaсникoм лeкцiї, сeмiнaрськoгo чи
прaктичнoгo  зaняття,  що  дає  змогу  після  завершення  навчання  в  університеті
стати справжнім сучасним учителем української мови та літератури, який зможе
повністю реалізувати мету навчання української мови: формування національно
свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями і навичками
вільно, комунікативно доцільно користується засобами рідної мови – її стилями
типами,  жанрами  в  усіх  видах  мовленнєвої  діяльності  (аудіювання,  читання,
говоріння, письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.

Також інтерактивне навчання уможливлює підготовку вчителя української
мови  та  літератури,  здатного  до  творчого  мислення,  неперервної  освіти  й
саморозвитку як під час навчання у вищій школі, так і в подальшій професійній
діяльності. 

Інтерактивне  навчання визначено  як  взаємодію  викладача  та  студента  з
метою виконання навчальних завдань. Оскільки, сутність інтерактивного навчання
полягає  у  взаємодії,  то  важливими  чинниками  цієї  взаємодії  є:  присутність
учасників  у  одному  часі  або  / і  просторі  з  метою  забезпечення  особистого
контакту  між  ними;  наявність  спільних  цілей,  спрямованих  на  досягнення
очікуваного результату діяльності,  відповідно до інтересів учасників освітнього
процесу; попереднє планування, поточний контроль та коригування дій учасників
освітнього  процесу;  розподіл  завдань  між  учасниками  освітнього  процесу;
виникнення  та  регулювання  міжособистісних  відносин  між  учасниками
освітнього процесу.

Таким чином, з’ясовано, що  суть інтерактивного навчання полягає у тому,
що освітній процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії усіх його
учасників.  Це  здійснюється  у  формах  співнавчання  чи  взаємонавчання,  де  і
студент, і викладач є рівноправними суб’єктами освітнього процесу. Інтерактивне
навчання  передбачає  використання  рольових  ігор,  професійних  кейсів,  спільне
виконання  завдань  на  основі  колективного  аналізу  обставин  та  ситуації,  що
пропонуються для аналізу. 

Встановлено  переваги  інтерактивного  навчання  перед  традиційним:  у
освітньому  процесі  задіяні  практично  усі  студенти;  студенти  вчаться  спільно
працювати  у  команді;  моделюється  «ситуація  успіху»;  формуються  навички
комунікації  та спілкування; розвиваються вміння відстоювати свою позицію, чи
спосіб розв’язання проблеми.

З’ясовано  характерні  риси  інтерактивного  навчання:  двосторонній
характер  взаємодії;  спільна  (партнерська)  діяльність  викладачів  та  студентів;
спеціальна організація освітнього процесу та різноманітність форм комунікації;
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підвищення  мотивації  до  навчання;  моделювання  ситуацій  схожих  із  реальним
життям; розвиток особистісних рис студентів у ході засвоєння нових знань.

Визначено форми, методи та засоби інтерактивного навчання. Доведено, що
основні дидактичні елементи, що характеризують освітній процес (форми, методи
та засоби навчання) мають вибудовуватись у чітку структуру, яка є технологією
навчання.  Описано  прийоми  та  методи  реалізації  інтерактивного  навчання:
тренінги,  навчальні  дискусії;  ігрові  технології;  інтерактивні  лекції:  проблемні
лекції, лекція-візуалізація, бінарна лекція, лекція-прес-конференція; круглий стіл;
кейси; мозковий штурм.

У  другому  розділі  – «Моделювання  процесу  професійної  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін» –  обґрунтовано  методику
підготовки майбутніх учителів української мови та літератури в процесі навчання
та  виховання,  що  відповідає  вимогам  компетентнісного  підходу;  визначено
критерії,  описано  рівні,  аргументовано  організаційно-педагогічні  умови,
розроблено модель досліджуваного феномена.

Для  усіх  компонентів  професійної  готовності  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  (мотиваційний,  когнітивно-теоретичний,
діяльнісно-професійний  та  рефлексивний)  виокремлено  й  охарактеризовано
мотиваційний,  когнітивний,  праксеологічний  та  комунікативний  критерії,  які
визначено як сукупність ознак, що дають можливість оцінити якість навчальних
досягнень майбутніх учителів української мови та літератури. Для кожного з цих
критеріїв  охарактеризовано  рівні  їх  сформованості:  незадовільний (жоден
показник не проявився на рівні прийнятному для позитивної оцінки),  низький –
відповідає  першому  таксономічному  рівню  «знання»;  середній –  «знання,
розуміння  та  використання»;  достатній –  «знання,  розуміння,  використання,
аналіз та синтез»,  високий – відображає сформованість показників відповідно з
усіма шістьма рівнями таксономії Блума (знання, розуміння, використання, аналіз,
синтез, оцінювання).

Визначено  організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів
української мови та літератури як сукупність обставин, які сприяють ефективній
організації освітнього процесу підготовки майбутніх учителів української мови та
літератури у закладах вищої освіти із урахуванням потреб суспільства, інтересів
та  можливостей  студентів  до  майбутньої  професійної  діяльності:  організація
процесу підготовки майбутніх учителів української мови та літератури в умовах
інтерактивного навчання, яка полягає в тому, що освітній процес у закладах вищої
освіти  відбувається  за  умов  постійної  та  активної  взаємодії  всіх  студентів  та
викладача, де і студент, і викладач є рівноправними суб’єктами навчання. 

Визначено  низку  організаційно-педагогічних  умов підготовки  майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін, а саме: 

 цілеспрямована  організація  процесу  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури в умовах інтерактивного навчання; 

 наявність  відповідного  навчально-методичного  та  технічного
забезпечення; 
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 стимулювання  студентів  до  підвищення  рівня  сформованості  фахових
компетентностей; 

 спрямованість  змісту  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури на формування фахових компетентностей.

Виокремлено  оптимальні  компоненти  навчально-методичних  комплексів
інтерактивного навчання фахових дисциплін майбутніх учителів української мови
та  літератури:  анотацію  до  дисципліни  та  вказівки  щодо  послідовності
використання  матеріалів  навчально-методичного  комплексу;  робочу  навчальну
програму  дисципліни  та  силабус;  конспект  лекцій,  що  містить  теоретичний
матеріал дисципліни та відповідає робочій програмі; методичні рекомендації для
підготовки до практичних занять; методичні матеріали для виконання самостійної
роботи  студентів;  завдання  для  вхідного,  поточного  та  підсумкового  контролю;
методичні  вказівки  для  виконання  контрольних  робіт,  довідкові  матеріали:
державні законодавчі акти, нормативно-правові документи, стандарти; дидактичні
матеріали  професійного  спрямування;  запитання  для  підготовки  до  заліку  чи
екзамену; критерії оцінювання знань студентів; перелік рекомендованої літератури
та Інтернет-ресурсів.

Розроблено  модель  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін
(рис. 1),  яка  включає  такий  перелік  послідовно-взаємопов’язаних  блоків  –
компонентів  професійної  готовності  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури:  мотиваційний –  визначає мету, завдання, підходи, закономірності та
принципи  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури;
когнітивно-теоретичний – визначає  компоненти змісту  професійної  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури;  діяльнісно-професійний –
визначає форми, методи, засоби та технологію професійної підготовки майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури;  рефлексивний –  визначає  методи
контролю,  рівні,  компоненти  та  результат  готовності  майбутніх  учителів
української мови та літератури.

У  третьому  розділі – «Особливості  використання  технологій
інтерактивного навчання фахових дисциплін у підготовці майбутніх учителів
української  мови  та  літератури» –  розкрито  організацію  використання
технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін  у  ході  педагогічного
експерименту; представлено  основні  етапи  експериментального  дослідження;
здійснено  аналіз  результатів  пошукового  і  формувального  етапів  педагогічного
експерименту.

Для  перевірки  ефективності  моделі  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових  дисциплін  реалізовано  програму  дослідницько-експериментальної
роботи,  яка  містила  чотири  етапи –  аналітичний,  пошуковий,  формувальний та
узагальнювальний.

Експериментальне  дослідження  проводилося  упродовж  2013 – 2020 рр.  на
базі  Університету  Григорія  Сковороди  в  Переяславі,  Рівненського  державного
гуманітарного  університету,  Національного  педагогічного  університету  імені
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М. П. Драгоманова,  Бердянського  державного  педагогічного  університету,
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.

Рис. 1. Модель підготовки майбутніх учителів української мови та літератури
засобами технологій інтерактивного навчання фахових дисциплін

Аналітичний етап наукового дослідження  (2013-2014 рр.) було присвячено
вивченню теорії та практики підготовки майбутніх учителів української мови та



12

літератури;  аналізу  наукової  й  методичної  літератури,  освітніх  стандартів,
навчальних  програм,  підручників;  досвіду  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури.

Пошуковий  етап  наукового  дослідження  (2014-2015  рр.)  передбачав
удосконалення  та  коригування  науково-методичного  забезпечення  організації
процесу  навчання  майбутніх  учителів  української  мови та  літератури засобами
технологій інтерактивного навчання.

У  рамках  пошукового  експерименту  із  студентами,  учасниками
експерименту,  проводилося  тестування,  у  результаті  якого  було  визначено
початковий  рівень  навчальних  досягнень  студентів  із  вибраних  фахових
дисциплін:  сучасна  українська  літературна  мова,  давня  українська  література,
історія української літератури, методика викладання української мови та методика
викладання української літератури. 

Формувальний  етап  наукового  дослідження  (2015-2019 рр.)  був
зосереджений  на  апробації  розробленої  моделі  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових дисциплін.

Обґрунтовано зміни, внесені в освітній процес студентів експериментальних
груп, у зв’язку із упровадженням визначених організаційно-педагогічних умов для
ефективного освітнього процесу підготовки майбутніх учителів української мови
та літератури.

У процесі впровадження засобів технологій інтерактивного навчання значну
увагу було приділено використанню різноманітних платформ та сервісів мережі
Інтернет  (рис. 2).  Так,  для  викладання  курсів  «Сучасна  українська  літературна
мова»  та  «Історія  української  літератури»  було  розроблено  комплекс
інтерактивних вправ у середовищі LearningApps та Kahoot, створено карти знань
Coggle та Mind Meister, ребуси, інтерактивні (Prezi) та мультимедійні (Power Point)
презентації, дошки оголошень Padlet для групової роботи. Гейміфікацію процесу
навчання  реалізовували  засобами  Minecraft  education.  Також  у  якості
діагностичних інструментів використовувалися платформи На урок та Moodle.
Розроблено  програму  спецкурсу  та  дистанційний  курс  «Сучасні  технології
інтерактивного навчання у підготовці вчителів української мови та літератури»,
який реалізовано на платформах Moodle (https://do.ino.npu.edu.ua/course/view.php?
id=154)  та  Google  Classroom
(https://classroom.google.com/u/2/c/MzA1ODQ4NTg5MDk4). 

Показниками  мотиваційного  критерію у  нашому  дослідженні  було
визначено:  ставлення  до  обраного  фаху  (інтереси,  потреби,  бажання,  цінності,
успіх,  задоволення);  мотиви  вивчення  фахових  дисциплін  та  мотивація  до
навчання загалом.  Відтак, для вимірювання рівня підготовки майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури за  мотиваційним  критерієм  проводилося
анкетування.  Також для  вимірювання рівня  мотивації  враховувалась  активність
студентів у електронних курсах. Завдяки аналізу активності студентів в Classroom
та  Moodle, зокрема перегляду кількості візитів на електронні курси та кількості
переглядів  елементів  електронних  курсів  визначено  рівень  вмотивованості  та
зацікавленості  студентів  при вивченні  тієї  чи іншої  теми.  У ході  експерименту

https://classroom.google.com/u/2/c/MzA1ODQ4NTg5MDk4
https://do.ino.npu.edu.ua/course/view.php?id=154
https://do.ino.npu.edu.ua/course/view.php?id=154
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було  з’ясовано,  що  на  початку  використання  електронних  курсів  динаміка
активності  студентів  була  досить  низькою.  Проте,  у  ході  навчання  студенти
експериментальних груп стали частіше користуватися цифровими технологіями та
пропонованими засобами.

Рис. 2. Засоби технологій інтерактивного навчання

Показниками  когнітивного  критерію визначено:  рівень  засвоєння
студентами  професійних  (дидактичних,  методичних,  науково-пізнавальних,
дослідницьких)  знань;  розуміння  сутності,  змісту,  цілей  та  завдань  майбутньої
професійної діяльності; оволодіння системою знань, необхідних для ефективного
виконання професійних завдань; обізнаність із методами та способами виконання
професійних завдань. Під час оцінювання когнітивного критерію було враховано
результати двох підсумкових тестів  із  тематичних модулів  «Методика навчання
мовознавчих та літературознавчих дисциплін»,  «Методика навчання української
мови»  «Методика  навчання  української  літератури»  та  результати  науково-
дослідної діяльності студентів у ході навчання. 

Серед  показників  праксеологічного  критерію були  виокремлені:
сформованість  фахових  компетентностей;  оволодіння  методами,  способами  і
досвідом  самостійного  виконання  професійних  завдань;  наявність  уміння
здійснювати самоконтроль, самоаналіз й самооцінювання результатів професійної
діяльності.

Показниками  комунікативного  критерію визначено  такі:  володіння
системою знань про основні категорії і поняття професійного спілкування, його
види  і  функції;  про  стилі  спілкування,  стилі  мови  і  стилі  управління;  про
невербальні  засоби  спілкування;  знайомство  зі  структурою  ділової  взаємодії  і
поняттям  соціальної  перцепції;  культурою  володіння  навичками  ефективного
слухання  і  конструктивного  подолання  конфліктів;  знання  психолого-
комунікативного  потенціалу  ділових  партнерів  і  правил культури  професійного
спілкування. 
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Для  визначення  рівня  організаторських  та  комунікативних  здібностей
студентів  до  тестів  були  включені  завдання,  які  передбачено  було  виконувати
групами.

Таким  чином,  педагогічний  експеримент  був  спрямований  на  виконання
таких завдань:

 визначення початкового рівня готовності майбутніх учителів української
мови та літератури на основі вхідного діагностування;

 дослідження  впливу розробленої  моделі  методики  навчання  майбутніх
учителів української мови та літератури на рівень підготовки майбутніх фахівців;

 перевірка  ефективності елементів  розробленої  методики  навчання
майбутніх учителів української мови та літератури.

Визначено,  що  в  результаті  впровадження  розробленої  моделі  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  під  час  вивчення  фахових
дисциплін засобами технологій інтерактивного навчання навчальні  показники у
студентів експериментальних груп підвищилися відносно контрольних груп. 

Узагальнювальний етап наукового дослідження (2019-2020 рр.) пов’язаний з
аналізом  результатів  педагогічного  експерименту  та  перевіркою  ефективності
розробленої  методики  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  засобами технологій  інтерактивного  навчання  фахових дисциплін;  з
узагальненням  здобутих  результатів;  рекомендаціями  щодо  впровадження
результатів  дослідження  в  практику  та  визначенням  перспектив  подальшого
дослідження окресленої проблеми.

Метод  визначення  змін  результатів  успішності  студентів  показав,  що  в
контрольних  та  експериментальних  групах  відбулося  зростання  кількості
студентів  на  високому,  достатньому  та  середньому  рівнях  і  зменшення  –  на
низькому  та  незадовільному.  Розраховане  значення  t-критерію  Стьюдента
підтвердило  об’єктивність  розрахунків  рівня  успішності  студентів
експериментальних груп:

22,6
2

2
2

1
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Табличне значення t-критерію Стьюдента для кількості студентів, які брали
участь в експерименті (294) та рівні значущості 5% становить tтабл=3,84. Оскільки
tемп=6,22  є  більшим  від  табличного,  то  нульова  гіпотеза  про  те,  що
експериментальні та контрольні групи істотно не відрізняються за успішністю не
підтверджується. 

Отже,  різницю середніх  балів  між експериментальними та  контрольними
групами  не  можна  пояснити  випадковістю  вибірки  з  імовірністю  95 %,  і  це
свідчить про об’єктивно вищий рівень успішності в експериментальних групах. Ці
показники підтверджують ефективність розробленої моделі  методики підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного навчання фахових дисциплін.

Проаналізувавши  узагальнені  результати  рівнів  сформованості  до
застосування технологій інтерактивного навчання майбутніх учителів української
мови та літератури зроблено висновок, що в експериментальних групах студентів



15

відсоткові  значення  до  початку  та  після  завершення  експериментального
дослідження зазнали істотних змін (рис. 3).

Таким  чином,  у  ході  експериментального  дослідження  підтверджена
ефективність  реалізації  розробленої  моделі  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових дисциплін. 

Рис. 3. Графічне представлення результатів експерименту.

На  основі  аналізу  здобутих  результатів  дослідження  доведено,  що
запропонована  модель  підготовки майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання є  ефективною  із
створенням  таких  умов:  забезпечення  формування  мотивації;  застосування
компетентнісних  завдань  у  процесі  підготовки  майбутніх  учителів  української
мови та літератури. Результати формувального етапу експерименту, достовірність
яких  підтверджено  методами  статистичного  аналізу,  свідчать  про  ефективність
експериментальної роботи.

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи  результати  дисертаційної  роботи,  маємо  підстави  зробити

такі висновки:
1. Досліджено стан розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів

української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових  дисциплін,  а  також  обґрунтовано  теоретико-методичні  засади  їх
впровадження.  Аналіз  психолого-педагогічної  літератури  вітчизняних  та
зарубіжних дослідників і науковців дав змогу визначити, що проблема підготовки
майбутніх учителів у закладах вищої освіти є актуальною для більшості напрямів
підготовки,  і  особливо  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури.
Дослідження  показало,  що  в  процесі  становлення  та  розвитку  педагогіки
накопичено значний теоретичний і практичний досвід інтерактивної діяльності та
взаємодії, але кожна дисципліна має свої особливості та потребує вивчення питань
методів організації використання інтерактивного навчання фахових дисциплін на
рівні студента, викладача, закладу освіти.
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Систематизація  досвіду  роботи  багатьох  університетів  надала  підстави
стверджувати,  що  на  факультетах  української  філології  педагогічних  ЗВО
розробляються  нові  підходи  до  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури,  оновлюються  методики,  зміст  і  технології
підготовки компетентних фахівців. 

Обґрунтовано  теоретико-методичні  засади  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових  дисциплін  у  вигляді  моделі  взаємодії  учасників  освітнього  процесу,
класифікації  видів  та  форм  взаємодії  у  процесі  інтерактивного  навчання  та
описано шляхи їх упровадження.

2. Уточнено сутність понять «технологія інтерактивного навчання», «засоби
технологій інтерактивного навчання», «підготовка майбутніх учителів української
мови  та  літератури»,  «готовність  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  до  професійної  діяльності  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін» та проаналізовано їх значущість на сучасному етапі
модернізації освіти.

З’ясовано,  що  інтерактивне  навчання  можна  визначити  як  взаємодію
викладача та студента з метою виконання навчальних та практичних завдань. Суть
інтерактивного навчання полягає у тому, що освітній процес відбувається за умови
постійної,  активної  взаємодії  усіх  учасників  освітнього  процесу  та  передбачає
використання рольових ігор,  професійних кейсів,  спільне виконання завдань на
основі колективного аналізу обставин та ситуацій, що пропонуються для аналізу.

Визначено, що «технологія інтерактивного навчання – це така організація
освітнього  процесу,  яка  заснована  на  взаємодії  всіх  його  учасників  у  процесі
навчального  пізнання,  що  включає  чітко  спланований  очікуваний  результат
навчання,  окремі  методи  й  прийоми  інтерактивного  навчання,  що  стимулюють
діяльність  учнів,  різноманітні  умови  і  процедури,  за  допомогою  яких  можна
досягти  запланованих  результатів,  забезпечуючи  колективну  (кооперативну)
діяльність у класі або групі».

Засоби технологій інтерактивного навчання розподілено на групи, а саме:
кооперативне  навчання,  технології  колективно-групового  навчання,  технології
ситуативного моделювання, дискусійні ситуації.

Визначено,  що  результатом  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  та  літератури  є  їх  готовність  до  здійснення  педагогічної
діяльності.  За  період  навчання  у  педагогічному  університеті  студенти
філологічних  факультетів  мають  здобути  ґрунтовну  професійну  освіту,  набути
відповідних фахових умінь і навичок: формувати мовні, літературні, педагогічні
здібності,  потребу  й  уміння  самостійно  поповнювати  свої  знання,  бути
мобільними до різних нововведень, готовими приймати оптимальні рішення.

Визначено  поняття  «готовність  майбутніх  учителів  української  мови  та
літератури  до  професійної  діяльності  засобами  технологій  інтерактивного
навчання  фахових  дисциплін»  як  сукупність  інтелектуальних  (рівень  фахових
знань  та  умінь),  мотиваційних  (усвідомлення  мети  підготовки  майбутнього
учителя  української  мови  та  літератури),  організаційних  (плани  інтерактивних
занять,  загальна  модель  інтерактивної  освітньої  діяльності),  діяльнісних
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(предметних  діях,  які  відповідають  чітко  визначеним  засобам  і  способам
інтерактивної діяльності) складових професійної підготовки. 

3.  Визначено  систему  критеріїв  (мотиваційний,  когнітивний,
праксеологічний,  комунікативний)  та  показників  для  кожного  з  них,  рівнів
підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами
технологій інтерактивного навчання фахових дисциплін (незадовільний, низький,
середній, достатній, високий). 

У результаті  проведеного  аналізу  та  з  урахуванням специфіки підготовки
учителів  української  мови  та  літератури  представлено  структуру  їх  фахової
готовності  як  єдність  мотиваційного,  когнітивно-теоретичного,  діяльнісно-
професійного та рефлексивного компонентів, а саме:

− мотиваційний –  визначає  мету,  завдання,  підходи,  закономірності  та
принципи підготовки майбутніх учителів української мови та літератури;

− когнітивно-теоретичний –  визначає  компоненти  змісту  професійної
підготовки майбутніх учителів української мови та літератури;

− діяльнісно-професійний – визначає форми, методи, засоби та технологію
професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури;

− рефлексивний – визначає методи контролю, рівні, компоненти та результат
підготовки майбутніх учителів української мови та літератури.

4.  Теоретично  розроблено,  обґрунтовано  й  експериментально  перевірено
організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів української мови
та літератури засобами технологій інтерактивного навчання фахових дисциплін, а
саме:

1) цілеспрямована  організація  процесу  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури в умовах інтерактивного навчання;

2) наявність  відповідного  навчально-методичного  та  технічного
забезпечення;

3) стимулювання студентів до підвищення рівня сформованості  фахових
компетентностей;

4) спрямованість  змісту  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
української мови та літератури на формування фахових компетентностей.

Визначені  та  теоретично  обґрунтовані  організаційно-педагогічні  умови
забезпечили  ефективність  процесу  підготовки  майбутніх  учителів  української
мови та літератури, а також  дієвість спроєктованої моделі.

5.  Розроблено  й  експериментально  перевірено  ефективність  реалізації
моделі професійної підготовки майбутніх учителів української мови та літератури
засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін,  що  включає
мотиваційний,  когнітивно-теоретичний,  діяльнісно-професійний,  рефлексивний
компоненти, організаційно-педагогічні умови та зв’язки між ними.

У  моделі  підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури
засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін  відображені
мета, провідні підходи, принципи, методи, засоби навчання, організаційні форми
навчання  та  сукупність  організаційно-педагогічних  умов,  що  забезпечують
створення  сприятливого  навчального  середовища  для  підготовки  майбутніх
учителів української мови та літератури до професійної діяльності.
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6. Аналіз результатів експериментального впровадження моделі підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного навчання фахових дисциплін засвідчив її ефективність та дієвість:
показники  у  студентів  експериментальних  груп  підвищились  відносно
контрольних  груп  на  статистично  значущому  рівні,  що  підтверджено
встановленим значенням t-критерію Стьюдента. Так, в експериментальних групах
студентів відсоткові значення до початку та після завершення експериментального
дослідження зазнали істотних змін. На 45,69 % збільшилася кількість студентів із
достатнім і високим рівнями готовності  до професійної  діяльності.  Порівняння
результатів  після  завершення  експерименту  між  експериментальними  та
контрольними групами дає такі результати: різниця у прирості середнього балу
студентів становить 8,25 бали, у прирості якості знань 39,45 %.

Результати  формувального  етапу  експерименту,  достовірність  яких
підтверджено  методами  статистичного  аналізу,  свідчать  про  ефективність
визначених  організаційно-педагогічних  умов.  Вивчивши  стан  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій
інтерактивного навчання фахових дисциплін, зроблено висновок про доцільність
застосування  цих  технологій  з  метою  підвищення  рівня  сформованості  їх
готовності до діяльності за фахом.

Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми дослідження.
Подальшого  вивчення  потребують  питання  удосконалення  фахової  підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури  до  професійної  діяльності;
порівняльні дослідження вітчизняних і зарубіжних моделей підготовки майбутніх
учителів  української  мови  та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного
навчання фахових дисциплін.
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АНОТАЦІЇ
Рибченко Кесер Т. М. Підготовка майбутніх учителів української мови

та  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових
дисциплін. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти.  –  Університет
Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, 2021.

Дослідження  присвячено  актуальній  проблемі  підготовки  майбутніх
учителів  української  мови  і  літератури  засобами  технологій  інтерактивного
навчання  фахових  дисциплін.  У роботі  з’ясовано  стан  розробленості  проблеми
впровадження  інтерактивного  навчання  в  науково-методичній  літературі  та  в
практиці  навчання  філологічних  дисциплін  в  педагогічних  університетах;
розкрито  шляхи  формування  готовності  до  педагогічної  діяльності  майбутніх
учителів  української  мови  і  літератури;  визначено  і  теоретично  обґрунтовано
організаційно-педагогічні  умови  впровадження  інтерактивного  навчання
філологічних дисциплін в педагогічних університетах.

Здійснено  аналіз  сучасних  підходів  підготовки  майбутніх  учителів
української  мови  і  літератури  засобами  технологій  інтерактивного  навчання
фахових  дисциплін.  Уточнено  терміни  досліджуваної  проблеми,  з’ясовано
сутність  поняття  «підготовка  майбутніх  учителів  української  мови і  літератури
засобами  технологій  інтерактивного  навчання  фахових  дисциплін».  Визначено
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структурні  компоненти,  критерії  та  рівні,  обґрунтовано  методологічні  підходи
формування готовності майбутніх учителів української мови і літератури засобами
технологій інтерактивного навчання. Розроблено та реалізовано модель підготовки
майбутніх  учителів  української  мови  і  літератури  засобами  технологій
інтерактивного навчання.

Результати  дослідження  можуть  бути  використані  під  час  організації
навчання  філологічних  дисциплін  майбутніх  учителів  української  мови  і
літератури.

Ключові  слова: вища  педагогічна  освіта,  освітнє  середовище,  технології
інтерактивного  навчання,  майбутні  вчителі  української  мови  та  літератури,
предметна компетентність, фахові дисципліни, професійна підготовка.

Рыбченко Кесер Т. Н. Подготовка будущих учителей украинского языка
и  литературы  средствами  технологий  интерактивного  обучения
профессиональных дисциплин. – Квалификационная научная работа на правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по  специальности  13.00.04  –  теория  и  методика  профессионального
образования. – Университет Григория Сковороды в Переяславе, Переяслав, 2021.

Исследование  посвящено  актуальной  проблеме  подготовки  будущих
учителей украинского языка и литературы средствами технологий интерактивного
обучения профессиональных дисциплин. В работе выяснено состояние разработки
проблемы внедрения интерактивного обучения в научно-методической литературе
и  в  практике  обучения  филологических  дисциплин  в  педагогических
университетах;  раскрыто  пути  формирования  готовности  к  педагогической
деятельности  будущих учителей украинского языка и литературы; определены и
теоретически  обоснованы  организационно-педагогические  условия  внедрения
интерактивного  обучения  филологических  дисциплин  в  педагогических
университетах. 

Осуществлен анализ современных подходов  подготовки  будущих учителей
украинского языка и литературы средствами технологий интерактивного обучения
профессиональных  дисциплин.  Уточнены  термины  исследуемой  проблемы,
выяснена сущность понятия «подготовка будущих учителей украинского языка и
литературы  средствами технологий интерактивного обучения профессиональных
дисциплин».  Определены  структурные  компоненты,  критерии  и  уровни,
обосновано  методологические  подходы  формирования  готовности  будущих
учителей украинского языка и литературы средствами технологий интерактивного
обучения.  Разработана  и  реализована  модель  подготовки  будущих  учителей
украинского языка  и  литературы  средствами  технологий  интерактивного
обучения.

Результаты исследования могут быть использованы во время организации
обучения  филологических  дисциплин  будущих  учителей  украинского  языка  и
литературы.

Ключевые  слова: высшее  педагогическое  образование,  образовательная
среда, технологии интерактивного обученияи, будущие учителя украинского языка
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и  литературы,  предметная  компетентность,  профессиональные  дисциплины,
профессиональная подготовка.

Rybchenko  Keser  T. N.  Preparation  of  future  teachers  of  the  Ukrainian
language  and  means  of  technologies  for  interactive  teaching  of  professional
disciplines. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript.

A dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences in the specialty
13.00.04  –  theory  and  methods  of  professional  education.  – Hryhorii  Skovoroda
University in Pereiaslav, Pereiaslav, 2021.

The study is  devoted to  the urgent problem of training future teachers of  the
Ukrainian language and literature  by means of  interactive  teaching technologies  for
professional disciplines. The work clarifies the state of development of the problem of
introducing interactive learning in scientific and methodological literature and in the
practice of  teaching philological  disciplines in pedagogical  universities;  the ways of
formation  of  readiness  for  pedagogical  activity  of  future  teachers  of  the  Ukrainian
language  and  literature  are  revealed;  determined  and  theoretically  substantiated
pedagogical  conditions  for  the  introduction  of  interactive  teaching  of  philological
disciplines in pedagogical universities.

The essence of interactive learning of higher education seekers is that it is a pair,
group, collective or mass learning in constant cooperation, in which all participants in
the educational process are equal individuals, who understands exactly how and why
they interact with each other. The organization of interactive learning involves solving
the problem based on the analysis of the learning situation. It effectively promotes the
formation of practical skills and abilities, creating an atmosphere of cooperation and
interaction.  Today's  experience  is  convincing,  that  interactive  learning  technologies
contribute to the intensification and optimization of the educational process.

So, it is necessary to prepare future teachers of Ukrainian language and literature
for the implementation of interactive technologies of teaching of Ukrainian language
and  literature,  which  cannot  be  realized  without  the  implementation  of  these
technologies  in  higher  pedagogical  education  institutions  in  the  process  of  training
future professionals.

We were able to find out that interactive learning is a specific approach to the
organization of the educational process, which involves constant, active interaction of
all participants in the educational process. Interactive learning is manifested in various
forms: joint learning, mutual learning (collective, group, pair), where each participant in
the educational process is an equal individual of learning. Interactive learning involves
the  implementation  into  the  educational  process  of  models  of  life  situations,  role-
playing games, collective, group or pair problem solving in interaction.

Given the above, in the study we identified the following methods of interactive
teaching of future teachers of Ukrainian language and literature in higher education:
trainings;  educational  discussions;  game  technologies;  interactive  lectures:  problem
lectures,  lecture-visualization,  binary  lecture,  lecture-press  conference;  round  tables;
cases; brainstorming.

Based  on the  analysis  of  existing  pedagogical  models,  we concluded that  the
developed  method  of  training  future  teachers  of  Ukrainian  language  and  literature
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should include the following list  of consistently interconnected blocks:  motivational,
cognitive, activity and reflective.

We believe that the methodology developed by us for training future teachers of
Ukrainian language and literature by means of technologies of interactive teaching of
professional  disciplines  fully  implements  our  proposed  approaches,  methods  and
principles to the formation and functioning of their training system. The obtained results
of experimental verification, developed methods of training future teachers of Ukrainian
language and literature by means of technologies of interactive teaching of professional
disciplines reflect its efficiency and effectiveness.

The results of the formative stage of the experiment, the reliability of which is
confirmed  by  methods  of  statistical  analysis,  indicate  the  effectiveness  of  certain
organizational and pedagogical conditions and the effectiveness of methods of training
future  teachers  of  Ukrainian  language  and  literature  by  interactive  learning
technologies.

Key words: higher pedagogical education, educational environment, interactive
technologies,  future  teachers  of  the  Ukrainian  language  and  literature,  subject
competence, professional disciplines, professional training.
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