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PEDAGOGICAL SCIENCE
ОСОБЛИВОСТІ АПРОБАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАЛЬНОМУ ЕТАПІ

ЕКСПЕРИМЕНТУ

Галецький С.М.
Національний університет «Острозька академія», викладач

PECULIARITIES OF APPROBATION OF MODEL FORMATION OF COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES BY MEANS OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Galetskyi S.
The National University o f Ostroh Academy, Lecturer

Анотація
В статті розглянуто особливості перевірки ефективності моделі формування комунікативної компете

нтності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що здій
снюється на формувальному етапі експерименту. Розглянуто послідовне виконання трьох напрямів орга
нізаційно-педагогічної діяльності: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного. З'ясовано мету, завдання, 
зміст, форми та методи кожного з напрямів. Наголошено, що на усіх етапах реалізації моделі актуальними 
є полілогічні й активні методи навчання, які дозволяють створити природні умови для розвитку комуніка
тивної компетентності майбутніх викладачів.

Abstract
The peculiarities of checking the effectiveness of the model of communicative competence formation of 

future foreign language teachers by means of information and communication technologies carried out at the 
formative stage of the experiment have bee reviewed in the article.

Consistent implementation of three directions of organizational and pedagogical work is considered: 
motivational, cognitive, and activity. The purpose, tasks, content, forms and methods of each of the directions 
have been clarified.

It is emphasized that at all stages of implementation of the model are relevant political and active teaching 
methods that allow the creation of natural conditions with the purpose to develop the communicative competence 
of future teachers.

Ключові слова: модель, комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов, інфор
маційно-комунікаційних технології, формувальний етап експерименту, мотиваційний, когнітивний та дія- 
льнісний напрями організаційно-педагогічної діяльності.

Keywords: model, communicative competence of future foreign language teachers, information and 
communication technologies, the forming stage of the experiment, motivational, cognitive and activity directions 
of organizational and pedagogical activity.

Перевірка ефективності моделі формування 
комунікативної компетентності майбутніх виклада
чів іноземних мов засобами інформаційно-комуні
каційних технологій, згідно з метою та програмою 
дослідження, здійснюється на формувальному 
етапі шляхом її упровадження у процес професійної 
підготовки студентів експериментальної групи.

Для побудови програми педагогічного експе
рименту нами було проаналізовано педагогічну лі
тературу з проблем організації наукових дослі
джень: Ю.В. Борисової [11], С.У. Гончаренка [2],
А.М. Єріної [4], А.В. Коржуєва і В.А. Полкова [7],
О.В. Крушельницької [8], Є.М. Хрикова, О.В. Ада- 
менко, В.С. Курила [10] та інших.

Метою статті є експериментальна перевірка 
впливу інформаційно-комунікативних технологій 
на процес формування комунікативної компетент
ності майбутніх викладачів іноземних мов. В ос
нову дослідження покладено експериментальну гі

потезу про те, що: застосування інформаційно-ко
мунікативних технологій у процесі професійної 
підготовки майбутніх викладачів іноземної мови 
сприятиме зростанню рівня їх комунікативної ком
петентності.

Упровадження авторської моделі формування 
комунікативної компетентності майбутніх виклада
чів іноземних мов засобами інформаційно-комуні
кативних технологій вбачається нами у послідов
ному виконанні трьох напрямів організаційно-пе
дагогічної діяльності: мотиваційному,
когнітивному, діяльнісному.

Мотиваційний етап -  етап створення позити
вних установок на формування комунікативної 
компетентності у процесі професійного навчання; 
забезпечення позитивного емоційного психологіч
ного клімату у навчальній та практичній діяльності 
студентів; створення відкритого комунікативного 
простору для особистого самовираження та презен-



тації результатів своєї навчальної діяльності; фор
мування ціннісного ставлення до майбутньої про
фесії, усвідомлення ролі комунікативної компетен
тності, інтересу до оволодіння інформаційно-кому
нікативними технологіями та їх використання у 
навчальній діяльності.

Завдання мотиваційного етапу: розвиток свідо
мої мотивації до формування комунікативної ком
петентності як ключової для особистісного й про
фесійного становлення майбутніх викладачів інозе
мних мов.

На цьому етапі у тематичний план фахових ди
сциплін експериментальної групи було внесено ко
мунікативні завдання й кейси, спрямовані на усві
домлення молоддю як рівня власної комунікативної 
компетентності, так і її значення у процесі профе
сійного становлення й особистої самореалізації.

Важливим елементом мотиваційного етапу є 
робота із обговорення й прийняття цінностей у спі
лкуванні викладачів іноземних мов із різними 
суб’єктами та у різних системах їх майбутньої про
фесійної діяльності: викладач -  студенти; викладач 
-  колеги; викладач -  батьки; викладач -  працеда
вці, тощо. Цьому сприяють такі методи: ділові ігри, 
рольові ігри, дискусії, вправи «Мотиваційна карта», 
«Мої життєві цілі», «Моральна оцінка», «Емоційна 
карта» [6, с. 80].

У тематичний план викладання фахових дис
циплін на цьому етапі доцільно вводити значущу 
інформацію щодо комунікативної компетентності 
та її ролі у професії викладача іноземних мов. Це 
можуть бути повідомлення, дискусійні або пробле
мні запитання, інформаційні блоки, суперечливі 
кейси або дилеми, Інтернет-контент як ілюстрація 
проблемної теми/запитання.

Важливим елементом мотиваційного етапу є 
комунікативні вправи та тренінгові заняття, які 
створюють умови для рефлексії студентами рівня 
власної комунікативної компетентності. Під час та
ких занять студенти здійснюють ціннісний та зміс
товий аналіз ситуацій спілкування у педагогічній 
діяльності, у тому числі ставлень, дій, вчинків та 
комунікативних актів різних учасників; мають мо
жливість прогнозувати комунікативні дії різних 
суб’єктів освітнього простору; виявити свої сильні 
та слабкі сторони у структурі комунікативної ком
петентності.

Загалом, проведений нами аналіз методичних 
рекомендацій із формування комунікативної ком
петентності (М.М. Заброцький [5], Н. Піковець [13], 
З.П. Сергеєва [14], О.В. Сидоренко [15], О.В. Тюптя 
[16], Л.Н. Шепєлєва [17] та інші) свідчить, що тре
нінг є найбільш вживаним і доступним засобом, 
оскільки він проводиться у груповій формі з засто
суванням різноманітних комунікаційних ситуацій, 
дозволяє задіяти усі компоненти комунікативної 
компетентності (мотиваційну, когнітивну, діяльні- 
сну). Тому для специфікації цілей навчальної діяль
ності нашим завданням було наситити тренінги 
саме інформаційно-комунікативними технологіями 
для демонстрації молоді їх ефективності та можли
востей застосування у педагогічних цілях.
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чення студентів, створення ситуацій новизни в нав
чанні, зацікавлення проблемою формування кому
нікативної компетентності сприяють становленню 
свідомої глибокої мотивації щодо професійного на
вчання.

Когнітивний етап -  етап формування профе
сійних знань, умінь, навичок, комунікативних, ор
ганізаційних, рефлексивних здібностей та здатнос
тей студентів; зокрема, на цьому етапі доцільним є 
формування окремих глибоких знань студентів 
щодо сутності та змісту комунікативної діяльності 
викладачів іноземних мов, сфери педагогічного спі
лкування, способи взаємодії у конфліктних ситуа
ціях та методи формування конструктивної комуні
кативної взаємодії з різними учасниками професій
ного життя.

Завданням когнітивного етапу є формування 
професійних і комунікативних знань і умінь студе
нтів.

Основними формами й методами цього етапу 
є: кейс-навчання та застосування професійних і ко
мунікативних кейсів, проблемне навчання та засто
сування методу проектів, науково-дослідна та по
шукова робота студентів, дискусії, спілкування.

Таким чином, у процес викладання фахових 
дисциплін студентів експериментальної групи (на
вчальні курси: Методика викладання дисциплін за 
фахом, Методологія і організація лінгвістичних до
сліджень, Міжкультурна комунікація, Основи куль
тури іншомовного мовлення) було впроваджено 
комплекс комунікативних ситуаційних задач. Ро
бота із комунікативними ситуаційними задачами 
була спрямована на формування у студентів дос
віду комунікації у типових ситуаціях професійної 
діяльності. Окремий час виділявся для рефлексії 
учасниками рівня своєї комунікативної компетент
ності, надання зворотного зв’язку від інших учас
ників групи щодо рівня мовлення, слухання, сприй
мання, тощо.

Важливим елементом когнітивного етапу, з 
огляду на проблему дослідження, є застосування 
принципів і методів STEM-освіти майбутніх викла
дачів, у т.ч. із дотриманням міжпредметних зв’яз
ків, застосуванням сучасних технологічних можли
востей навчання, вивченням і створенням наукових 
проектів, забезпечення комунікативних професій
них комунікацій студентів. Загалом, STEM-освіта 
визначає відповідний педагогічний процес форму
вання і розвитку розумово-пізнавальних і творчих 
якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну 
спроможність на сучасному ринку праці: здатність 
і готовність до розв’язання комплексних задач 
(проблем), критичного мислення, творчості, когні- 
тивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення 
інноваційної діяльності. STEM-освіта грунтується 
на міждисциплінарних підходах до дослідження 
явищ і процесів навколишнього світу, вирішення 
проблемно орієнтованих завдань [9].

STEM-орієнтований підхід до навчання харак
теризується поєднанням міждисциплінарносгі та 
практико-орієнованості; визначається як процес 
формування низки особистісних якостей молоді,
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що визначає їх успішність на ринку праці, як-от: 
вміння навчатися впродовж життя, критичне мис
лення, системне мислення, творчість, гнучкість, 
уміння працювати в команді, здатність до спів
праці, здатність до розв’язання комплексних про
блем, тощо [18].

Важливою інформаційно-комунікаційною тех
нологією професійної підготовки є також організа
ція відеолекторіїв і студентських кіноклубів. Кіно- 
клуб як форма організації освіти представляє собою 
інструмент просування певних професійних ідей 
через показ художніх або документальних фільмів 
із їх подальшим обговоренням у форматі «підви
щення самосвідомості» [3]. Перевагами застосу
вання кіноклубів у просвітницькій роботі, виділені 
М.М. Дмитрієвою, є:

- перегляд фільму дозволяє розглядати соціа
льні проблеми на відстороненому матеріалі, не за
чіпаючи самооцінки та водночас резонуючи із осо
бистим досвідом;

- фільми викликають емоційні співпережи
вання та дають приклади для обмірковування, порі
вняння, обміну думками, поглиблення розуміння;

- спільний перегляд формує спільний досвід, 
що сприяє формуванню спільноти як спільного ро
зуміння важливості проблеми та спільної готовно
сті ділитися обговореними ідеями та враженнями;

- інтерсекційність як спосіб опису взаємодії рі
зних систем утиску залежно від статі, раси, етніч
ності, релігії, рівня освіти, стану здоров’я, тощо.

Методика застосування кіноклубу у процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців перед
бачає реалізацію таких кроків:

1. Вибір фільму як результат висвітлення акту
альних проблем професійної діяльності. Докумен
тальні фільми є більш доцільними для реалізації 
просвітницьких цілей, в той час як художні фільми 
володіють більшим потенціалом для емоційного 
співпереживання.

2. Підготовка роздаткових матеріалів -  фактаж 
про фільм; факти про суспільний лад у країні, в якій 
знято фільм та особливості історичного періоду; 
фактаж до теми зустрічі; можливі теми для обгово
рення.

3. Підготовка модератора, що включає попере
дній перегляд і аналіз фільму.

4. Проведення дискусії із наданням можливо
сті висловитися, регуляції конфліктів, підтримки 
релевантними фактами, інформуванням.

Таким чином, на когнітивному етапі упрова
дження моделі формування комунікативної компе
тентності майбутніх викладачів засобами інформа
ційно-комунікативних технологій основна увага 
приділяється до набуття студентами знань і досвіду 
комунікативної взаємодії у різних професійних і 
навчальних ситуаціях.

Діяльнісний етап -  етап набуття й рефлексії 
студентами фахового, соціального та комунікатив
ного досвіду у ситуаціях професійної взаємодії, ро
звитку комунікативних умінь і навичок та їх апро
бації під час викладацької практики; аналізу силь
них і слабких сторін власного рівня комунікативної
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компетентності та створення плану дій щодо їх ко
рекції; презентація результатів наукової, пошуко
вої, проектної діяльності за напрямками магістерсь
ких досліджень.

Завданням цього етапу є: створення умов для 
набуття студентами досвіду професійної комуніка
тивної взаємодії у різних ситуаціях.

На цьому етапі доцільним уважаємо збір, пре
зентацію та аналіз комунікативних ситуацій із ви
кладацьких практик студентів; систему позаауди- 
торних психологічних тренінгів із розвитку профе
сійно значущих якостей, умінь і навичок молоді 
(критичне мислення, творчість і креативність, тех
нічні засоби навчання, особистісне зростання, ко
мунікативні й організаторські уміння, тощо).

У формуванні професійно-педагогічної кому
нікативної компетентності майбутнього вчителя
І.В. Когут [9, с. 98] пропонує педагогічні вправи, 
побудовані на досвіді повсякденного спілкування 
студентів, зокрема: моделювання педагогічного 
спілкування (педагогічні ігри, ділові ігри, рольові 
ігри); мікровикладання як проведення студентами 
пробних уроків або частин занять для малих груп 
слухачів із наступним аналізом та обговоренням; 
використання чужого досвіду (перегляд і обгово
рення відеозаписів, тощо). Обрані форми і методи 
педагогічної діяльності спрямовані на формування 
у студентської молоді вміння встановлювати пси
хологічний контакт з аудиторією, керувати проце
сом спілкування, підбирати коректні методи взає
модії, слухати і чути співрозмовника, ставити коре
ктні питання, бачити і правильно інтерпретувати 
реакції людей, проявляти і передавати своє став
лення з приводу обговорюваного, готовність і ба
жання спілкуватись, здійснювати рефлексію своєї 
участі в комунікації.

Основними формами й методами діяльнісного 
етапу є: викладацька практика студентів із виконан
ням комунікативних завдань; підготовка магістер
ських досліджень та розробка комунікативних 
стратегій за темами магістерських робіт; міждисци
плінарний спецкурс.

Важливим результатом діяльнісного етапу 
впровадження моделі як етапу набуття студентами 
соціального, особистісного та професійного дос
віду комунікативної діяльності є формування 
вміння аналізувати ситуацію спілкування, розвиток 
навичок емоційної і поведінкової саморегуляції в 
складних ситуаціях професійної діяльності, форму
вання експресивності, вміння управляти процесом 
спілкування, оволодіння достатнім репертуаром со
ціально-психологічних ролей, тренування вмінь 
орієнтуватися у динаміці групових процесів, розви
ток емпатії, соціальної перцепції, толерантності до 
різноманіття [6, с. 100].

На усіх етапах реалізації моделі актуальними є 
полілогічні й активні методи навчання, що дозволя
ють створити природні умови для розвитку комуні
кативної компетентності майбутніх викладачів.

Застосування діалогічних і полілогічних мето
дів навчання тісно корелює із засвоєнням студен
тами діалогічного / полілогічного мовлення, добо
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ром зразків мовленнєвого етикету, вибором паралі- 
нгвістичних засобів передачі інформації, врахуван
ням умов і факторів спілкування [12, с. 186-187].

Тому у процесі апробації моделі формування 
комунікативної компетентності майбутніх виклада
чів особлива увага приділялася саме пошуку й ви
користанню інноваційних полілогічних методів на
вчання із застосуванням інформаційно-комуніка
ційних технологій.

Отже, результати апробації педагогічної мо
делі формування комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов засобами ін
формаційно-комунікативних технологій підтвер
дили правомірність висунутої нами гіпотези.
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