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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  
Актуальність дослідження. Сучасне суспільство характеризується швидкими 

прогресивними змінами, що відбуваються у всіх сферах його життя та діяльності. В 

умовах стрімкого розвитку наукового та інформаційного простору зростають 
вимоги до якості освіти. Відповідно, висуваються нові вимоги і до викладача вищої 

школи, передовсім – викладача української літератури як гаранта літературної 
освіти молодого покоління, що формує духовний світ особистості майбутнього 

фахівця. Вища школа потребує викладачів української літератури, які здатні 
ефективно працювати в умовах інтенсивного зростання інформаційного простору, 

мають ґрунтовні філологічні, психолого-педагогічні та методичні знання, володіють 
уміннями та навичками ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців із 

використанням традиційних та інноваційних підходів до навчання, мають творче 
мислення, є носіями високої культури та моральності, прагнуть до самореалізації та 

самовдосконалення, тобто володіють професійною компетентністю. 
Питання реформування вищої освіти України, проблеми підготовки 

педагогічних працівників принципово нової якості викладено в Законі України «Про 
вищу освіту» (2014), Державній Національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ 
століття»), Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, Національній 

доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року та інших нормативних документах.  

Сучасна державна освітня політика орієнтована на компетентнісний підхід до 
навчання, що спрямований на зміщення акцентів із накопичення теоретичних знань 

на здатність студента практично діяти у конкретних професійних ситуаціях. За 
такого підходу показником ефективності навчання студента виступає рівень 

сформованості його професійної компетентності. Особливості компетентнісного 
підходу розкрито в низці вітчизняних і зарубіжних досліджень Н. Бібік, В. Болотова, 

Л. Ващенка, І. Ґудзик, І. Зимньої, Я. Кодлюк, В. Кременя, О. Локшиної, О. Овчарук, 
О. Олейнікової, Л. Паращенко, О. Пометун, Т. Пушкарьової, О. Савченко, 

О. Семеног, Л. Сень, С. Трубачової, А. Хуторського та ін.  
В умовах гуманізації та гуманітаризації суспільства підготовка компетентного 

викладача-філолога є важливим чинником реформування освітньої сфери. Проте 
сучасний стан підготовки викладачів української літератури не відповідає повністю 
європейським стандартам і вимогам суспільства, а тому актуальним є питання 

формування їхньої професійної компетентності. Ці проблеми висвітлені у працях 
українських і зарубіжних педагогів і методистів Л. Базиль, О. Бігич, Н. Волошиної, 

С. Гончаренка, А. Градовського, І. Зязюна, Н. Кузьміної, Т. Кочаряна, О. Куцевол, 
Є. Пасічника, О. Семеног, А. Ситченка, Г. Токмань, М. Фіцули, В. Шуляра та ін.   

Студіювання психолого-педагогічної та методичної літератури дало змогу 
виокремити у формуванні професійної компетентності майбутніх викладачів 

української літератури наявні суперечності між кількістю наявних у навчально-
науковому просторі інноваційних підходів, типів, організаційних форм, методів 

навчання у ВНЗ та чинними системами і підходами до навчання у вищій школі; між 
незадовільним рівнем методичної підготовки майбутніх викладачів української 

літератури та потребами і вимогами, що висуває суспільство до фахівця 
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магістерського рівня; недостатньою кількістю системних теоретичних і практичних 
досліджень щодо методичних рекомендацій упровадження педагогічної інноватики 
в систему вищої освіти. Отже, об’єктивна потреба у формуванні методичної 

компетентності майбутнього викладача української літератури, що є невід’ємним 
складником його професійної підготовки, зумовила вибір теми дослідження – 

«Формування методичної компетентності майбутнього викладача української 
літератури у процесі магістерської підготовки».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
складником науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту іноземних 

мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з теми 
«Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців філологічного напряму 

підготовки у вищих навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 
0113U005962) і плану наукових досліджень кафедри російської мови, зарубіжної 

літератури та методики навчання. 
Тему дисертації «Формування методичної компетентності майбутнього 

викладача української літератури у процесі магістерської підготовки» затверджено 
Вченою радою Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького (протокол № 2 від 15 листопада 2011 року), й узгоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних і 
психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 31 січня 2012 року). 

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних положень 
формування методичної компетентності, розробленні відповідної моделі методичної 

підготовки майбутнього викладача української літератури та експериментальній 
перевірці ефективності реалізації запропонованої моделі в освітньому процесі вищої 

школи.  
Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання:  

1. Уточнити сутність понять «компетенція», «компетентність», 
«компетентнісний підхід», науково обґрунтувати поняття «методична 

компетентність майбутнього викладача української літератури», висвітлити їхні 
теоретико-методологічні засади. 

2. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови ефективного 
формування методичної компетентності майбутнього викладача української 
літератури у процесі магістерської підготовки. 

3. Розробити систему критеріїв і показників, охарактеризувати рівні 
сформованості методичної компетентності майбутнього викладача української 

літератури.  
4. Охарактеризувати поняття «технологія творчої співпраці» як 

ефективний спосіб формування методичної компетентності майбутніх викладачів 
української літератури в умовах магістратури.  

5. Розробити та апробувати модель формування методичної 
компетентності майбутніх викладачів української літератури у процесі магістерської 

підготовки.  
Об’єкт дослідження – процес методичної підготовки майбутніх викладачів 

української літератури у магістратурі.  



5 
 

Предмет дослідження – модель формування методичної компетентності у 
магістрантів як майбутніх викладачів української літератури.  

Для реалізації поставлених завдань дослідження, забезпечення вірогідності 

його результатів використано такі методи: теоретичні – аналіз психолого-
педагогічної та методичної літератури з питань компетентнісного підходу до 

підготовки фахівців – для уточнення базових понять дослідження; синтез та 
узагальнення теоретичних положень – для обґрунтування ключового поняття 

дослідження, його теоретико-методологічних засад; моделювання – для 
теоретичного та практичного забезпечення процесу формування методичної 

компетентності майбутнього викладача української літератури; емпіричні – 
педагогічне спостереження, анкетування й інтерв’ювання, тестування, контрольні 

роботи – для розроблення критеріїв та з’ясування рівнів сформованості методичної 
компетентності у майбутніх викладачів української літератури; педагогічний 

експеримент – для перевірки запропонованої моделі формування методичної 
компетентності майбутніх викладачів української літератури; методи 

статистичного аналізу – обробка експериментальних результатів засобами 
математичної статистики та представлення у вигляді порівняльної гістограми, 
побудова шкали ефективності запропонованої методики за допомогою критерію 

Стьюдента – для підтвердження вірогідності представлених статистичних 
показників та ефективності запропонованої методики.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 
виконувалась у Черкаському національному університеті імені Богдана 

Хмельницького, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», Кіровоградському державному педагогічному 
університеті імені Володимира Винниченка, Черкаському обласному інституті 

післядипломної освіти педагогічних працівників.  
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: вперше у вітчизняній 

методиці сформульовано поняття «методична компетентність майбутнього 
викладача української літератури», обґрунтовано його сутність, представлено 

структуру сукупністю компетенцій (предметної, риторичної, творчо-креативної, 
конструкторсько-технологічної, організаторської, моніторингово-рефлексивної, 
інноваційно-інформаційної, емоційної) та встановлено місце у системі професійної 

підготовки майбутніх викладачів; розроблено систему критеріїв, показників, 
охарактеризовано рівні сформованості методичної компетентності майбутніх 

викладачів української літератури; розроблено й обґрунтовано модель формування 
методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури; доповнено 

систему загальнодидактичних принципів навчання специфічними для методики 
принципами інноваційності, творчості, співпраці; уточнено поняття 

«компетентнісний підхід», «компетенція», «компетентність», «професійна 
компетентність майбутнього викладача української літератури»; подальшого 

розвитку набули технологія творчої співпраці та методика навчання української 
літератури у магістратурі вищого навчального закладу.  
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Практичне значення роботи полягає в розробленні моделі формування 
методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури у процесі 
магістерської підготовки, розробленні змісту спецкурсу «Актуальні питання 

методики викладання української літератури у вищій школі», завдань для 
аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи з методики навчання української 

літератури у ВНЗ. Результати роботи можуть бути використані у процесі 
професійної підготовки майбутніх викладачів літератури та будуть корисними в 

системі післядипломної педагогічної освіти.    
Результати дослідження впроваджено у освітній процес Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 535/03 від 
22.12.2014 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (довідка № 2381/01 від 24.12.2014 р.), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка № 1122 від 

17.12.2014 р.), Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка (довідка № 293-н від 17.12.2014 р.), Черкаського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка № 325/01-16 від 
23.12.2014 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
висвітлено на науково-практичних конференціях різних рівнів: міжнародних: 

«Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (Полтава, 

2013), «Сучасна філологія: теорія і практика» (Одеса, 2012), «Актуальні проблеми 
менталінгвістики» (Черкаси, 2013),  «Викладач і студент: умови особистісно-
професійного зростання» (Черкаси, 2014), «Сучасні тенденції використання 

дидактичних ідей Яна Амоса Коменського» (Умань, 2014), «Педагогіка 21 століття: 
навчання у світі постійного потоку інформації» (Будапешт, 2014); всеукраїнських: 

XIV «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях 
молодих вчених» (Черкаси, 2012), XV «Актуальні проблеми природничих та 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених»  (Черкаси, 2013), «Сучасні 
технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів» (Умань, 2013), 

XVІ «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях 
молодих вчених» (Черкаси, 2014), «Особистісне зростання: теорія і практика» 

(Житомир, 2014).  
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових праць, із 

них 6 статей у фахових виданнях України, 3 – статті у збірниках наукових праць, 1 – 
стаття в закордонному фаховому виданні. У формі наукових статей опубліковано 10 
робіт, у формі тез – 7.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Зміст 

дисертації викладено на 251 сторінці (з них 214 сторінок основного тексту). У 
роботі вміщено 11 таблиць, 6 рисунків. Список використаних джерел містить 210 

найменувань, із них 3 – іноземною мовою. 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв'язок із програмами, 
планами, темами; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання; схарактеризовано 
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методи наукового пошуку, з’ясовано наукову новизну, практичне значення 
одержаних результатів, подано відомості про апробацію й упровадження результатів 
дослідження, наведено дані про публікації автора, участь у конференціях, 

представлено структуру й обсяг дисертації.  
У першому розділі – «Теоретичні основи формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів української літератури вищої школи як 
актуальна психолого-педагогічна проблема» – висвітлено психолого-педагогічні 

засади дослідження, зазначено: підсистема педагогічної освіти, яка відповідає за 
підготовку суб’єктів трудової діяльності, у тому числі й освітнього персоналу, 

перебуває у неврівноваженому стані, а тому процес докорінної перебудови системи 
вищої освіти України у форматі євроінтеграції необхідно розпочати з формування 

нової освітньої парадигми, у центрі якої – духовність і творча сутність людської 
діяльності. З’ясовано, що ці питання розглядаються у площині дії компетентнісного 

підходу, їх розв’язання залежить від ефективності впровадження цього підходу в 
освітню галузь.  

Головне завдання вищої школи сьогодні полягає у тому, щоб навчити 
студентів творчо й ефективно діяти у професійних ситуаціях, плідно взаємодіяти із 
суспільством, створити умови для формування компетентності молодого фахівця. 

Обґрунтовано: орієнтація освітнього процесу вищої школи на компетентнісний 
підхід передбачає відмову від енциклопедичності змісту освіти, установлення 

суб’єкт-суб’єктних відносин у навчанні, направленість на формування набору 
компетентностей особистості, реалізацію принципів співпраці, гуманізації, 

гуманітаризації, індивідуалізації навчання, максимальне наближення навчальних 
ситуацій до життєвих, врахування потреб суспільства та ринку праці.  

Теоретичні та прикладні питання запровадження компетентнісного підходу в 

освіту України розроблено групою українських науковців і практиків: Н. Бібік, 

Л. Ващенком, О. Локшиною, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, 

С. Трубачовою.  

Базовими поняттями компетентнісного підходу визначено компетенцію і 
компетентність. Зафіксовано, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної та 
зарубіжної наукової думки однозначного погляду на ці явища немає. Динаміку та 

значення цих термінів допомогли з’ясувати розвідки Л. Базиль, В. Байденка, 

Л. Берестової, Н. Бібік, І. Ґудзик, І. Зимньої, В. Коваля, Н. Кузьміної, В. Куніциної, 

О. Локшиної, А. Маркової, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равена, Г. Селевко, 

Ю. Татура, С. Трубачевої, Н. Хомського, А. Хуторського, А. Фасолі, та ін.  

Зважаючи на дискусію вітчизняних науковців установлено, що ці поняття не є 

тотожними, компетенція – це відокремлена від особистості, наперед задана 
соціальна вимога до освітньої підготовки фахівця, яка надасть змогу ефективно 
діяти у певній професійній сфері, а компетентність – це набута інтегральна 

характеристика особистості, результат її освітнього і професійного досвіду, що 
складається із знань, умінь, навичок, ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, особистісних якостей, що забезпечить готовність до реалізації власної 
освіченості на практиці.   
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Вагоме місце у досягненні позитивних результатів реформи освітньої галузі та 
підготовки конкурентоздатних фахівців посідає високий професійний рівень 
викладачів вищої школи, володіння ними професійною компетентністю. Важливого 

значення в умовах гуманізації та гуманітаризації освітнього простору набуває 
професійна підготовка викладача української літератури як носія літературної 

освіти. Літературна освіта має вагоме значення у становленні духовного світу 
особистості, у створенні умов для реалізації її творчих можливостей.  

Учені акцентують увагу на питаннях формування професійної компетентності 
фахівця та окремих аспектах її вивчення. У дослідженні використано погляди на 

професійну компетентність, майстерність викладача-філолога та на її складники 

таких науковців: Л. Базиль, С. Вітвицької, Н. Волошиної, С. Гончаренка, І. Зязюна, 

Н. Остапенко, Є. Пасічника, О. Семеног, Т. Симоненко, Т. Сущенко, В. Федорчук, 

М. Фіцули та ін.  

Аналіз наукових джерел, власне бачення проблеми дало можливість визначити 
професійну компетентність майбутнього викладача української літератури  як 

комплекс інтегрованих професійних якостей особистості, сформованих у системі 
магістерської підготовки у вищому навчальному закладі, які базуються на 
гуманітарних знаннях, професійно-методичних уміннях та навичках, первинному 

досвіді викладання філологічних дисциплін, здобутому під час педагогічної 
практики, з урахуванням уже набутого досвіду попередніх поколінь педагогів і 

методистів, сформованому оцінному ставленні до праці викладача та власної ролі у 
підготовці майбутніх поколінь. Структуру поняття репрезентовано сукупністю 

базових професійних компетентностей (педагогічної, психологічної, 
загальнокультурної, інформаційної, науково-дослідницької) та професійно-

філологічних компетентностей (літературної, комунікативної, лінгвістичної, 
методичної). У ході дослідження встановлено: методична підготовка майбутнього 

викладача української літератури є обов’язковою щодо формування його 
професійної компетентності. Питаннями професійної діяльності викладача 

української літератури, методичної підготовки та формування відповідної 
компетентності означені праці Л. Базиль, Н. Бібік, О. Бігич, П. Білоуса, 
А. Градовського, Є. Пасічника, О. Пометун, О. Семеног, А. Ситченка, Г. Токмань, 

В. Шуляра та ін.  
Методична підготовка майбутнього викладача літератури передбачає 

формування його методичної компетентності. У дослідженні методичну 
компетентність майбутнього викладача української літератури  визначено як 

інтегровану характеристику особистості майбутнього педагога, сформовану в 
системі магістерської підготовки, яка має свою структуру і систему компетенцій, 

забезпечує готовність майбутнього викладача застосовувати здобутий під час 
навчання у ВНЗ теоретичний матеріал у педагогічній та науково -методичній 

діяльності; як володіння майбутніми викладачами української літератури 
сукупністю професійно-методичних знань, умінь та навичок, первинного досвіду 

розв’язання педагогічних завдань та особистісних рис викладача, серед яких 
сформоване власне позитивне ставлення до обраної професії, що дозволяє 

ефективно діяти в будь-якій дидактичній ситуації.  
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Існує низка міркувань щодо структури методичної компетентності. 
Висловлено думку, що різні погляди на структуру методичної компетентності 
фахівця освітньої галузі пов’язані зі тлумаченням складників цього поняття крізь 

призму різних науково-методологічних підходів до освітньої діяльності у ВНЗ. 
З’ясовано, що сучасні дослідники віддають перевагу таким підходам: діяльнісному, 

системному, особистісно зорієнтованому, професіографічному, акмеологічному, 
аксіологічному, культурологічному, компетентнісному, технологічному тощо.  

Викладено міркування, що за системного підходу цілісну структуру 
методичної компетентності представлено сукупністю компонентів: освітньо-

змістового, мотиваційного та діяльнісно-практичного. Освітньо-змістовий 
компонент складають методична ерудиція, фактичні знання з історії, теорії та 

практики методики навчання української літератури у вищій школі. Завдання 
мотиваційного компонента сформувати у студента стійке позитивне ставлення до 

обраної професії, продукувати внутрішню потребу до самонавчання та 
самовдосконалення. Діяльнісно-практичний компонент об’єднує знання, вміння, 

навички застосування способів виконання практичної діяльності на різних рівнях 
складності, у різноманітних навчально-виробничих ситуаціях. 

За професіографічного підходу структуру методичної компетентності 

зображено комплексом ідеальних вимог до майбутньої професійної діяльності 
викладача української літератури: знання та навички в галузі теорії та методики 

навчання української літератури у вищій школі; володіння методичною та 
літературознавчою термінологією; досконале знання творів української літератури, 

теорії літератури; готовність, здатність, прагнення розвивати літературну 
компетентність вихованців; дидактичні та творчі здібності, вміння застосовувати 

свої методичні знання в практичній діяльності; культура мови та спілкування; досвід 
розв’язання професійно зумовлених завдань; наявність досвіду професійної 

діяльності; критичне методичне мислення.  
Крізь призму діяльнісного підходу структуру методичної компетентності 

майбутнього викладача української літератури представлено сукупністю 
професійних знань та умінь, методичного мислення і культури, навичок здійснювати 

педагогічний вплив і рефлексію, відповідних особистісних якостей майбутнього 
педагога. У контексті діяльнісного підходу до навчання виокремлено функції 
методичної компетентності, що посідають вагоме місце у професійному 

становленні та розвиткові особистості майбутнього викладача української 
літератури. Описано три групи функцій: навчально-методичні, науково-методичні та 

індивідуальні.  
За компетентнісного підходу до навчання у структурі методичної 

компетентності майбутнього викладача української літератури виділено 
компетенції: 

- предметну – знання з теорії методики навчання, історії розвитку методики 
вищої школи, технології та методики навчання української літератури у вищій 

школі, навички вдалого володіння методичною термінологією та використання її у 
практичній діяльності;  
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- риторичну – здатність викладача української літератури до красномовства, яка 
визначається й регулюється законами мисленнєво-мовленнєвої діяльності і 
реалізується відповідно до обраної стратегії та тактики мовлення, навчально -

мовленнєвої ситуації, літературного матеріалу, складу аудиторії тощо;  
- творчо-креативну – знання нових форм і засобів мобілізації учасників 

навчального процесу, методів навчання з метою підвищення зацікавленості 
студентів у навчальному матеріалі, зменшення витрат часу на занятті та полегшення 

розгляду складних тем тощо, уміння творчо розв’язувати проблеми педагогічного 
буття;  

- конструкторсько-технологічну – знання, уміння, навички логічно та 
технологічно обґрунтовано моделювати, прогнозувати, проектувати, конструювати, 

діагностувати навчальний процес у вищому навчальному закладі в умовах 
конкретної дидактичної ситуації;  

- організаторську  – знання, вміння, навички, досвід та власне позитивне 
ставлення до правильної організації не лише навчальної діяльності студентів, а й 

самостійної дозвіллєвої студентської діяльності з виховною метою, вдалий приклад 
для студентів власної самоорганізації;  

- моніторингово-рефлексивну – здатність викладача адекватно оцінювати свої 

знання, уміння, навички, особистісні якості у сфері навчання української літератури 
у вищій школі та методично правильно критикувати, оцінювати інших щодо фахової 

підготовки, професійної діяльності; 
- інноваційно-інформаційну – знання викладачем нових методичних і 

педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу в сучасних особистісно 
зорієнтованих, розвивальних, креативних технологіях, володіння різними методами, 

прийомами і формами організації навчання;  
- емоційну – знання про якості педагога-методиста, уміння керувати своїми 

емоціями відповідно до педагогічної ситуації, почуття відповідальності за рівень 
навченості майбутніх фахівців із пропонованого предмета, тільки позитивні мотиви 

у власній викладацькій діяльності, задоволення своєю практичною діяльністю, 
самоусвідомлення свого покликання навчати.   

За особистісно зорієнтованого підходу компетентність особистості викладача 
української літератури розглянуто як сукупність його індивідуальних та 
особистісних властивостей і якостей, через які переломлюються наукові закони та 

закономірності педагогічної науки та в повному обсязі реалізуються на практиці 
виховання та навчання. Методичну компетентність майбутнього викладача 

української літератури визначено як готовність до професійно-методичної 
діяльності, а її структуру представлено поєднанням методико-мотиваційної, 

комунікативно-інформаційної та операційно-компетентнісної готовності.  
  Висловлено думку, що найбільш оптимальним шляхом формування 

методичної компетентності, реалізації змісту та завдань методичної підготовки 
майбутнього викладача української літератури є використання компетентнісного 

підходу до навчання із залученням системного, діяльнісного, професіографічного, 
особистісно зорієнтованого та інших підходів.  
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У другому розділі – «Сучасний стан методичної підготовки майбутніх 
викладачів української літератури у вищому навчальному закладі» – зазначено, 
що однією з актуальних проблем сучасної вищої школи залишається питання 

підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців; з’ясовано критерії 
оцінювання навчальної діяльності студентів з української літератури та методики 

навчання; охарактеризовано виокремлені рівні методичної підготовки магістрантів; 
описано хід констатувального етапу педагогічного експерименту, його мету, 

завдання та етапи.  
Результат методичної навченості майбутнього викладача української 

літератури є інтегрованим показником, що враховує всі аспекти викладацької праці 
(спілкування, діяльність, особистість) та представлений сукупністю трьох критеріїв: 

пізнавального, діяльнісного та індивідуально-творчого. 
Пізнавальний критерій з’ясовує рівень теоретичної підготовки майбутніх 

викладачів, обсяг, глибину та міцність здобутих ними знань з української літератури 
та методики її навчання у вищому навчальному закладі. Основні характеристики: 

засвоєння змісту ключових понять методики літератури, володіння методичною 
термінологією, прийомами планування та проведення всіх видів діяльності з 
української літератури у ВНЗ (навчальної, виховної, науково-дослідницької), знання 

нових досягнень та дискусій у методиці вищої школи, ознайомлення зі здобутками 
попередніх поколінь провідних педагогів і методистів у галузі методики навчання 

української літератури. 
Діяльнісний критерій визначає ступінь володіння випускниками магістратури 

вміннями та навичками методичних способів побудови навчальних занять з 
української літератури, навчальних ситуацій у процесі викладання зазначеної 

дисципліни, рівень підготовки до організації навчально-виховної діяльності 
студентів та керування їхньою науково-дослідницькою роботою. Його ознаки: 

володіння методичними основами викладацької діяльності з української літератури, 
її історії та методики, навичками ораторського мистецтва, уміння швидко 

порівнювати, аналізувати та обґрунтовано приймати рішення чи висновки з різних 
літературно-методичних  проблем, здатність пропонувати власні новаторські ідеї, 

уміння застосовувати інноваційні та комп’ютерні технології у процесі викладання 
української літератури, усвідомлення вікових та психологічних особливостей 
навчальної діяльності студентів, володіння прийомами керування науково-

дослідницькою діяльністю студентів.  
Індивідуально-творчий критерій характеризує здатність майбутнього 

викладача української літератури до творчої діяльності у процесі роботи, глибину та 
обґрунтованість індивідуальних креативних якостей особистості майбутнього 

викладача. Його визначають такі ознаки: усвідомлення необхідності творчого 
підходу до організації навчальних занять у вищій школі, сформованість 

критеріальної системи оцінювання результатів студентської діяльності, емпатійне 
ставлення до студентів.   

Обґрунтовані характеристики критеріїв покладено в основу виділених рівнів 
(високого, достатнього, середнього, низького) формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів української літератури. 
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Для діагностування рівнів сформованості методичної компетентності 
магістрантів філологічного напряму підготовки, для з’ясування обізнаності 
викладачів української літератури та вчителів української мови і літератури з 

основними поняттями, теоретичними основами та вимогами щодо впровадження 
компетентнісного підходу до навчання, а також частоту використання ними 

інноваційних технологій, методів і прийомів навчання в освітньому процесі, на 
констатувальному етапі педагогічного експерименту було проведено різні форми і 

методи перевірки (спостереження, бесіди, інтерв’ювання, анкетування, тестування, 
зрізові контрольні роботи тощо).  

Рівень методичної підготовки магістрантів було визначено за допомогою 
проведення тестування, анкетування, виконання зрізових контрольних робіт з 

методики навчання літератури. З’ясовано, що близько 9 % студентів магістратури, 
які брали участь в експерименті, мають високий рівень методичної підготовки, 12,5 

% – достатній, близько 50 % магістрантів володіють середнім рівнем, а 28,1 % – 
низьким рівнем методичної компетентності. 

Результати констатувального експерименту засвідчили, що студенти 
магістратури як майбутні викладачі української літератури недостатньо володіють 
теоретичною базою щодо впровадження компетентнісного підходу до навчання 

даної дисципліни у ВНЗ, фрагментарно знають термінологію та мають низький 
рівень первинного практичного досвіду методичної діяльності (лише 21,9 % 

магістрантів мають високий та достатній рівень методичної підготовки). З’ясовано, 
що студенти, навчаючись за чинною програмою курсу методики, на низькому рівні 

опанували творчо-креативну (середній бал 1,5 – 30 %), конструкторсько-
технологічну (середній бал 1,6 – 32 %), моніторингово-рефлексивну (середній бал 

1,7 – 34 %), інноваційно-інформаційну (середній бал 0,53 – 10,6 %) компетенції 
методичної компетентності. 

Анкетування вчителів-словесників засвідчило, що значна частина педагогів не 
повною мірою володіють інформацією про компетентнісний підхід та його основні 

категорії, не заглиблюються в розуміння теоретичних основ нових підходів у 
навчанні, а відтак не можуть правильно його застосовувати у освітньому процесі 

школи. Значна частина вчителів віддають перевагу традиційному уроку (61 %), до 
інноваційних методів та технологій навчання у школі, до нетрадиційних форм 
організації навчального процесу вдаються 39 % опитаних, пояснюючи це браком 

часу та відсутністю ґрунтовних інструкцій щодо їх використання.   
Інтерв’ювання викладачів філологічних дисциплін вищих навчальних закладів 

показало значно вищу теоретичну обізнаність із новими підходами та технологіями 
в освіті, намагання відповідати сучасним запитам суспільства і держави та 

спрямованість на впровадження нових педагогічних розробок у практичну 
діяльність. Варто зазначити, що викладачі заявляють про свою достатню теоретичну 

та практичну базу завдяки власним науковим пошукам, участі в наукових 
конференціях та семінарах, а не з періоду навчання у ВНЗ.   

Ураховуючи результати дослідження, запропоновано модель формування 
методичної компетентності у майбутніх викладачів української літератури в умовах 

магістратури, відображену на рис. 1.  



13 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. 1. Модель формування методичної компетентності майбутнього 

викладача української літератури у процесі магістерської підготовки 
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Мета: формування методичної компетентності майбутніх викладачів української 
літератури в умовах магістратури  
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Науково-методологічний підхід – компетентнісний (у поєднанні з системним, 

особистісно зорієнтованим, діяльнісним  тощо) 

підвищення рівня 

теоретичної підготовки з 

методики навчання 

української літератури у 

вищій школі; 

оволодіння основами 

практичної діяльності; 

підготовка майбутнього 

викладача-дослідника у 

галузі методики, розкриття 

творчого потенціалу;  

сформувати особистість 

майбутнього викладача 

української літератури, 

його самокритичність, 

індивідуальність, 

позитивну мотивацію та 

готовність до професійної 

діяльності 

Завдання 

Принципи Загальнодидактичні:  

свідомості й активності, 

наочності, систематичності 

й послідовності, міцності, 

доступності, науковості, 

безперервності і 

наступності, зв’язку теорії з 

практикою.  

Формування методичної 

компетентності: 

розвитку індивідуальної 

творчості, 

використання педагогічної 

інноватики, 

партнерства (співпраці).  

Новітні загальноосвітні: 

гуманізація і 

гуманітаризація, 

диференціація, 

інтеграція, 

індивідуалізація, 

інформатизація.  

 

Зміст методичної 

підготовки у: 

Програмі курсу 

«Методика викладання 

української літератури у 

ВНЗ» 

Програмі спецкурсу 

«Актуальні питання 

методики викладання 

української літератури у 

вищій школі» 
Програмі магістерської 

педагогічної практики  

Технологія творчої 

співпраці 

Методи й прийоми: 

традиційні, інноваційні, 

інтерактивні 

Форми організації навчання: 

навчальні заняття, спецкурс, 

самостійна робота, індивідуальна 

робота, магістерська педпрактика  

Рівні сформованості методичної компетентності 

Високий  Достатній  Середній  Низький  

РЕЗУЛЬТАТ                                                                                                                 
сформованість методичної компетентності у майбутніх викладачів української 

літератури   
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 У третьому розділі – «Перевірка ефективності впровадження моделі 
системи формування методичної компетентності майбутніх викладачів 
української літератури» – представлено програму формувального експерименту, 

описано етапи його проведення, охарактеризовано розроблену базову програму 
«Методика викладання української літератури у ВНЗ» та спецкурсу для магістрантів  

 «Актуальні питання методики викладання української літератури у вищій школі», 
відтворено завдання, які пропонувалися студентам, обґрунтовано вибір технології 

творчої співпраці для організації навчання, з’ясовано її основні положення та 
принципи, описано методику перевірки ефективності запропонованої системи 

формування методичної компетентності у КГ та ЕГ.  
У ході формувального експерименту, який здійснювався у три етапи 

(початковий, або підготовчий організаційно-теоретичний; практичний, або 
формувально-діяльнісний; результативно-оцінювальний), перевірялася ефективність 

навчання в магістратурі за запропонованою моделлю формування методичної 
компетентності майбутнього викладача української літератури.  

Аргументовано використання технології творчої співпраці для формування 
методичної компетентності майбутніх фахівців у освітньому процесі магістратури. 
Цю технологію визначено комплексною, яка поєднала теоретичні засади технології 

формування творчої особистості та партнерської технології , що діють в умовах 
модульного підходу до навчання у ВНЗ, використовуючи під час навчання здобутки 

інноваційних і комп’ютерних технологій.  
Визначено, що основними ідеями для побудови освітнього процесу 

методичної підготовки майбутніх викладачів української літератури у магістратурі 
ВНЗ за технологією творчої співпраці є: компетентнісний підхід до навчання; 

суб’єкт-суб’єктні відносини в навчанні; створення атмосфери співпраці на заняттях; 
виконання завдань творчо-креативного характеру; викладач є порадником, 

співвиконавцем завдань із посиленою консультативно-коригуючою функцією; 
магістрант є повноправним учасником освітнього процесу на занятті; розвиток 

взаємин «викладач – студент», «студент – студент», «викладач – група студентів»; 
використання інтерактивних та інформаційних методів навчання; вільний вибір 

студентом творчих завдань; заохочення творчих, новаторських ідей студентів 
балами за виконану роботу. 

Під час вивчення дисципліни «Методика викладання української літератури у 

ВНЗ» використано такі організаційні форми навчання в магістратурі: лекція, 
практичне заняття, лабораторне відеозаняття, підсумкова контрольна робота, 

самостійна робота, індивідуальне завдання. На всіх видах навчальних занять 
застосовано сучасні методи і прийоми навчання: інструктивна лекція, модеративна 

лекція, лекція з мікровикладанням, лекція з мультимедійною підтримкою, метод 
«портфоліо», «коло ідей», «займи позицію», відеопрезентація, проблемні запитання, 

творчі завдання та ін. Навчання за технологією творчої співпраці передбачало 
виконання на кожному занятті експериментальних завдань критичного, творчого, 

науково-дослідницького, пошукового характеру.  
Програму спецкурсу «Актуальні питання методики викладання української 

літератури у вищій школі» укладено з метою вдосконалення творчо-креативної, 
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конструкторсько-технологічної та інноваційно-інформаційної компетенцій 
методичної компетентності магістрантів.  

Результати експериментального навчання студентів магістратури за 

запропонованою методикою, ефективність впливу на формування методичної 
компетентності майбутніх викладачів української літератури запропонованих 

програм, порівняння навчальних досягнень студентів КГ та ЕГ наочно 
продемонстровано у таблиці 1.  

Таблиця 1. 
Порівняльна таблиця навчальних досягнень студентів КГ та ЕГ з методики 

навчання української літератури у ВНЗ за результатами контрольної роботи 
 

Назва рівнів 40-30 балів  

високий 

30-20  

балів  
достатній  

20-10  

балів  
середній  

10-0  

балів 
низький 

Одиниці 

вимірювання 

Контрольна група 3  4  16  9  К-сть осіб 

9,375 % 12,5 % 50 % 28,125  % Відсотки  

Експериментальна 

група 

6  8  13  5  К-сть осіб  

18,75 % 25,0 % 40,63 % 15,63  % Відсотки  

 

За показниками діагностувальної контрольної роботи було побудовано 
порівняльну гістограму, що засвідчило позитивну динаміку в рівнях сформованості 

методичної компетентності у майбутніх викладачів української літератури на 
користь експериментальної групи.  

 

Рис. 2. Порівняльна гістограма сформованості рівнів методичної 
компетентності у КГ та ЕГ. 

 
Ефективність експериментальної методики було підтверджено результатом, 

обрахованим за формулою статистичного показника критерію Стьюдента tемп . 

Отримане нами математичне значення tемп ≈ 2,9 знаходиться у зоні значимості шкали 

ефективності, зображених на рис. 3. 
 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

контрольна група експериментальна група 

високий рівень 

достатній рівень 

середній рівень 

низький рівень 



16 
 

 

Рис. 3. Розміщення отриманого показника критерію Стьюдента tемп  на шкалі 

ефективності.  
 

Отже, якісний і кількісний аналіз результатів експериментального навчання 
уможливлює дійти висновку, що запропонована модель формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів української літератури загалом є ефективною і 
засвідчує позитивні результати.  

На основі результатів дослідження зроблено такі висновки:  
1. Уточнено основні поняття компетентнісного підходу. Розглянуто 

компетентність як особистісну характеристику, структурований набір знань, умінь, 

навичок, первинного досвіду та власного ставлення до  предмета діяльності. 
Компетенцією називаємо наперед задану соціальну норму (вимогу) до освітньої 

підготовки учня чи студента, що необхідно опанувати для подальшої якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері. З’ясовано, що компетенції є складниками 

компетентності.    
Висвітлено і науково обґрунтовано сутність поняття «методична 

компетентність майбутнього викладача української літератури» як інтегровану 
характеристику особистості майбутнього педагога, сформовану в системі 

магістерської підготовки, яка має свою структуру і систему компетенцій, та 
забезпечує готовність майбутнього викладача застосовувати здобутий під час 

навчання у ВНЗ теоретичний матеріал у педагогічній та науково -методичній 
діяльності. Це володіння майбутніми викладачами української літератури 

сукупністю професійно-методичних знань, умінь та навичок, первинного досвіду 
розв’язання педагогічних завдань та особистісних рис викладача, серед яких 
сформовано власне позитивне ставлення до обраної професії, що дає змогу 

ефективно діяти в будь-якій дидактичній ситуації. 
Представлено структуру методичної компетентності сукупністю компетенцій: 

предметної, риторичної, творчо-креативної, конструкторсько-технологічної, 
організаторської, моніторингово-рефлексивної, інноваційно-інформаційної, 

емоційної.  
2. Визначено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови, що впливають 

на ефективність формування методичної компетентності майбутніх викладачів 
української літератури у процесі магістерської підготовки: організація освітнього 

процесу у ВНЗ на засадах компетентнісного підходу до навчання; створення нової 
навчальної програми з дисципліни «Методика викладання української літератури у 

ВНЗ» на засадах компетентнісного підходу та спецкурсу «Актуальні питання 
методики викладання української літератури у вищій школі»; врахування 

1,99 

2,65 

2,9 

0 2 4 6 8 

шкала ефективності 
зона незначимості 

зона невизначеності 

зона ефективності 
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психолого-педагогічних особливостей студентського віку, створення максимально 
сприятливих умов для розвитку особистості студента, його творчих здібностей; 
реорганізаціі змісту та засад проведення педагогічної практики, що дозволило б 

максимально наблизити систему підготовки магістрів з української літератури до 
практичної діяльності викладача сучасного вишу; науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу; готовність науково-педагогічного складу ВНЗ до 
компетентнісного навчання та виховання майбутніх фахівців.      

3. Розроблено систему критеріїв (пізнавальний, діяльнісний, 
індивідуально-творчий) і показників, що схарактеризували рівні (низький, середній, 

достатній, високий) сформованості методичної компетентності магістрантів.  
Доведено, що на етапі констатувальних зрізів магістранти з української 

літератури, навчаючись за чинними програмами методичної підготовки, в 
основному мають низький та середній рівень формування методичної 

компетентності. Це вимагало пошуку нової методики навчання, що відповідає 
принципам компетентнісного підходу та дасть можливість магістрантам-

літераторам підвищити рівень методичної підготовки.  
4. Охарактеризовано поняття «технологія творчої співпраці» як 

ефективний спосіб формування методичної компетентності майбутніх викладачів 

української літератури в умовах магістратури, створену шляхом поєднання 
засадничих принципів технології формування творчої особистості, партнерської 

технології, елементів інноваційних та комп’ютерних технологій, що 
функціонуватимуть у межах модульного підходу до навчання. Основна увага у 

процесі вибору технології акцентувалася на необхідності встановлення суб’єкт-
суб’єктних відносин у освітньому процесі ВНЗ, пріоритетність формування творчих 

здібностей та створення атмосфери співпраці на заняттях, оскільки магістрант – це 
сформована педагогічна особистість, яка має власний досвід та певні напрацювання 

у викладацькій діяльності. 
5. За результатами педагогічного експерименту розроблено та 

впроваджено модель формування методичної компетентності майбутніх викладачів 
української літератури, що виступає своєрідною поетапною описовою 

характеристикою освітнього процесу у магістратурі ВНЗ.   
Підтверджено доцільність вивчення курсу «Методика викладання української 

літератури у ВНЗ» за новою програмою та розробленого спецкурсу «Актуальні 

питання методики викладання української літератури у вищій школі» , що базуються 
на принципах технології творчої співпраці. За цією технологією заняття побудовано 

в активній формі взаємодії викладача зі студентами, а тому рекомендовано 
використовувати активні методи роботи, такі як: модерація, займи позицію, коло 

ідей тощо. Ґрунтовне значення мають завдання для самостійної та індивідуальної 
роботи. Вони спрямовані на творчу діяльність магістрантів, здійснення творчо-

пошукових дій та втілення творчо-креативних ідей в освітній процес.  
Результати підсумкової контрольної роботи на завершальному етапі 

дослідження у ЕГ та КГ засвідчили позитивну динаміку в рівнях сформованості 
методичної компетентності у майбутніх викладачів української літератури на 

користь експериментальної групи. 
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Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 
методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури. 
Подальшого розроблення потребують питання: методики навчання української 

літератури у ВНЗ з використанням нових інформаційних технологій, пошуку нових 
форм і методів формування методичної компетентності майбутніх викладачів 

української літератури тощо.  
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ   

1. Рейдало В. С. Методична компетентність у структурі професійної 

підготовки майбутнього викладача літератури / В. С. Рейдало // Українська мова і 

література в школі. – 2012. – № 7. – С. 42–46.  

2. Рейдало В. С. Професійна компетентність майбутнього викладача 

вищого навчального закладу як основа педагогічної майстерності: погляди 

А. С. Макаренка та сучасної освіти / В. С. Рейдало // Витоки педагогічної 

майстерності : збірник наук. праць Полтавського національного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 12. – Серія «Педагогічні 

науки». – С. 261–266.  

3. Рейдало В. С. Основні завдання системи методичної підготовки 

майбутніх викладачів української літератури в умовах магістратури / В.  С. Рейдало // 

Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2013. – 

Випуск 8. – Частина 1. – С. 317–323.   

4. Рейдало В. С. Професійна компетентність майбутнього викладача 

української літератури у контексті компетентнісного підходу до навчання у вищому 

навчальному закладі / В. С. Рейдало // Вісник Черкаського університету. – Серія 
«Педагогічні науки». – Черкаси, 2014. – № 17 (310). – С. 98–105.  

5. Рейдало В. С. Педагогічні умови формування методичної 

компетентності майбутніх викладачів української літератури / В.  С. Рейдало // Наука 
і освіта. – Серія : Психологія і педагогіка. – 2014. – № 5. – С. 266–271.   

6. Рейдало В. С. Модернізація дидактичних принципів навчання 

Я. А. Коменського у контексті сучасних технологій навчання у вищій школі / 

В. С. Рейдало // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 

2014. – Випуск 9. – Частина 2. – С. 129–135.  
7. Рейдало В. С. Феномен методичної компетентності майбутнього 

викладача української літератури : структура та функції / В. С. Рейдало // Science and 
Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (14), Issue : 27, 2014. – P. 62–

66.   

8. Рейдало В. С. Формування методичної компетентності майбутнього 

викладача літератури як наукова проблема / В. С. Рейдало // Вітчизняна філологія : 

теоретичні та методичні аспекти вивчення : збірник наукових праць. – Черкаси : 

Вид. Ю. А. Чабаненко, 2012. – Вип. 3. – С. 192–200.  



19 
 

9. Рейдало В. С. Про формування методичної компетентності майбутнього 

викладача літератури / В. С. Рейдало // Актуальні проблеми природничих та 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2012» : збірник 

матеріалів XІV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Серія : 
Філологічні науки. Соціальні комунікації. – Черкаси, 2012. – С. 410–412. 

10. Рейдало В. С. Методична компетентність як необхідна складова 

професійної компетентності викладача літератури / В. С. Рейдало // Сучасна 

філологія : теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції. 

– Одеса : Фенікс, 2012. –  С. 132–136.  

11. Рейдало В. С. Особливості організації та змісту методичної підготовки 

студентів магістратури – майбутніх викладачів української літератури / 

В. С. Рейдало // Актуальні проблеми металінгвістики : збірник наукових праць за 

матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції. – Черкаси, 2013. – С. 189–191.  

12. Рейдало В. С. Методична підготовка майбутнього викладача української 

літератури / В. С. Рейдало // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук 

у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2013» : зб. матеріалів XV 

Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Серія : Філологічні науки. 
Соціальні комунікації. – Черкаси, 2013. – С. 496–499. 

13. Рейдало В. С. Погляди А. С. Макаренка та сучасної педагогічної науки 
на професійну компетентність майбутнього викладача вищої школи як основу його 

педагогічної майстерності / В. С. Рейдало // Педагогіка А. С. Макаренка в 

полікультурному освітньому просторі : матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції. – Полтава, 2013. – С. 153–155.  

14. Рейдало В. С. Сучасні технології навчання літератури у вищій школі / 

В. С. Рейдало // Вітчизняна філологія : теоретичні та методичні аспекти вивчення : 

збірник наукових праць. – Черкаси: Ю. А. Чабаненко, 2014. – Вип. 4. – С. 137–144.  

15. Рейдало В. С. Інноваційні технології навчання у вищій школі / 

В. С. Рейдало // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у 
дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2014» : збірник матеріалів XVІ 

Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Серія : Філологічні науки. 
Соціальні комунікації. – Черкаси, 2014. – С. 260–262.  

16. Рейдало В. С. Необхідність формування професійної компетентності 

майбутнього викладача української літератури як підґрунтя його педагогічної 

майстерності / В. С. Рейдало // Викладач і студент : умови особистісно-професійного 

зростання : збірник доповідей і тез Міжнародної науково-практичної конференції. – 
Черкаси, 2014. – С. 55–57.  

17. Рейдало В. С. Використання дидактичних принципів навчання 

Я. А. Коменського у методиці навчання у вищій школі / В. С. Рейдало // Сучасні 
тенденції використання дидактичних ідей Яна Амоса Коменського : матеріали 

Третьої Міжнародної онлайн Інтернет-конференції. FOLIA COMENIANA : вісник 
Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені 

Я. А. Коменського. – Умань, 2014. – С. 41–44.  



20 
 

АНОТАЦІЇ 
 

Рейдало В. С. Формування методичної компетентності майбутнього 

викладача української літератури у процесі магістерської підготовки. – На 

правах рукопису.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література). – 
Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 2015.  

Дисертацію присвячено проблемі формування методичної компетентності 
майбутніх викладачів української літератури в процесі їх магістерської підготовки. 

У роботі висвітлено теоретичний аналіз наукової літератури з обраної 
проблеми; уточнено сутність понять «компетенція», «компетентність», 
«компетентнісний підхід», «професійна компетентність майбутнього викладача 

української літератури»; визначено зміст і сутність базового поняття «методична 
компетентність майбутнього викладача української літератури», проведено його 

структурно-компонентний аналіз.  
У дослідженні обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості 

методичної компетентності майбутніх викладачів української літератури; 
виокремлено та схарактеризовано педагогічні умови її формування; розроблено 

програми базового курсу «Методика викладання української літератури у ВНЗ» та 
спецкурсу «Актуальні питання методики викладання української літератури у вищій 

школі»; експериментально перевірено модель формування методичної 
компетентності магістрантів; аргументовано використання в освітньому процесі 

магістратури технології творчої співпраці в межах модульної системи навчання у 
вищій школі із використанням інноваційних та інформаційних технологій.   

 Результати проведеного педагогічного експерименту підтвердили 
ефективність запропонованої моделі формування методичної компетентності 
майбутніх викладачів української літератури.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, компетенція, 
методична компетентність майбутнього викладача української літератури, структура 

методичної компетентності, методична підготовка в системі магістратури, 
технологія творчої співпраці.  

 
Рейдало В.С. Формирование методической компетентности будущего 

преподавателя украинской литературы в процессе магистерской подготовки. – 
Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (украинская литература). – 

Киевский университет имени Бориса Гринченко. – Киев, 2015.  
Диссертация посвящена проблеме формирования методической 

компетентности будущих преподавателей украинской литературы в процессе их 

магистерской подготовки. 
В исследовании осуществлен теоретический анализ научной литературы по 

выбранной проблеме; уточнено содержание современных понятий професиональной 
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подготовки: «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход», 
«профессиональная компетентность будущего преподавателя украинской 
литературы»; определены сущность и содержание понятия «методическая 

компетентность будущего преподавателя украинской литературы» и ее структурные 
компоненты.  

Анализ взглядов отечественных и зарубежных методистов и педагогов, 
научной литературы позволил определить методическую компетентность будущего 

преподавателя украинской литературы как интегрированную характеристику 
личности будущего педагога, сформировавшуюся в системе магистерской 

подготовки, что обеспечивает готовность будущего преподавателя применять 
полученное во время обучения в вузе образование в педагогической и научно-

методической деятельности; это обладание магистрантами совокупностью 
профессионально-методических знаний, умений и навыков, первичного опыта 

решения педагогических задач и личностных качеств преподавателя, среди которых 
положительное отношение к выбранной профессии, что позволит эффективно 

действовать в любой профессиональной ситуации.  
Автором выделены восемь компетенций, которые составляют структуру 

методической компетентности будущего преподавателя украинской литературы: 

предметная, риторическая, творческо-креативная, конструкторско-технологическая, 
организаторская, мониторингово-рефлексивная, инновационно-информационанная, 

эмоциональная.  
В процессе исследования обоснованы критерии (познавательный, 

деятельностный, индивидуально-творческий), показатели и выделены уровни 
(высокий, достаточный, средний, низкий) сформированости методической 

компетентности; предложены и описаны педагогические условия, влияющие на 
эффективность процесса методической подготовки будущих преподавателей 

украинской литературы. К основным педагогическим условиям отнесены: 
организация образовательного процесса в магистратуре на принципах 

компетентностного подхода; разработка новой программы «Методика преподавания 
украинской литературы в вузе» и спецкурса «Актуальные вопросы методики 

преподавания украинской литературы в высшей школе»; учет психолого-
педагогических особенностей студенческого возраста; наличие научно-
методического обеспечения; готовность научно-педагогического состава вуза к 

компетентностному обучению и др.  
Опираясь на теоретический анализ научной литературы, виделенные 

педагогические условия и результаты констатирующего этапа эксперимента, 
предложена модель формирования методической компетентности у будущих 

преподавателей украинской литературы, которая имеет определенную структуру.  
Модель состоит из организационно-теоретического (цель, задачи, подходы, 

принципы), содержательного (содержание программ методической подготовки), 
методического (технологии, формы, методы и прийомы обучения), результативного 

(уровни формирования методической компетентности) блоков.     
 Предложенная система методической подготовки будущих преподавателей 

украинской литературы на основе компетентностного подхода, целью которой есть 
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формирование их методической компетентности, базируется на внедрении в 
учебный процесс магистратуры технологии творческого сотрудничества с 
использованием на занятиях преимуществ модульной системы обучения, 

инновационных и информационных технологий, с применением последних 
достижений педагогики и методики.   

  Статистические результаты эксперимента подтвердили эффективность 
предложенной модели формирования методической компетентности. 

Сравнительный анализ результатов обобщенных данных в начале и в конце 
экспериментального обучения показало положительную динамику показателей 

уровня сформированности методической компетентности у будущих 
преподавателей украинской литературы.  

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, 
методическая компетентность будущего преподавателя украинской литературы, 

структура методической компетентности, методическая подготовка, технология 
творческого взаимодействия.  

 
Reidalo, V. S. Methodology of Forming Future Ukrainian Literature 

University Teachers' Methodic Competence at a Master's Level. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies. Specialty 13.00.02 – Theory 
and Methods of Teaching (Ukrainian Literature). – Borys Hrinchenko Kyiv University. – 

Kyiv, 2015.  
The thesis deals with the problem of developing future Ukrainian Literature 

university teachers' methodic competence at a master's level.  
The research provides the theoretical analysis of scientific literature on the problem 

discussed; clarifies the terms "competence", "competency", "competency-based approach", 
"future Ukrainian Literature university teachers' professional competence"; determines the 

notion and essence of the phenomenon "future Ukrainian Literature university teachers' 
methodic competence", and specifies its structure and constituents. 

The dissertation outlines the criteria, markers and levels of developing Ukrainian 
Literature university teachers' methodic competence; identifies and characterizes 

pedagogical prerequisites of its training; offers programs of a theoretical course "Methods 
of Teaching Ukrainian Literature in Higher Education Institutions" and a practical course 
"Current Problems of Teaching Ukrainian Literature in Higher Education Institutions"; 

experimentally verifies the model of Master's degree methodic competence training; 
confirms the use of creative collaboration in Master training in the framework of module 

system in higher education institutions with innovative and informational technologies 
implemented. 

The results of the pedagogical experiment proved the effectiveness of the 
methodology of forming future Ukrainian Literature university teachers' methodic 

competence. 
Key words: competency-based approach, competency, competence, methodic 

competence, structure of methodic competence, methodic training, creative collaboration 
technology. 


