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ТЕХНОЛОГІа ФОРМУВАННа ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ (ПРИ ВИВЧЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН) 
 
У статті представлено аналіз філософської, психолого-педагогічної та 

методичної літератури щодо пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів. 
На основі методу аналізу, синтезу й узагальненнѐ уточнено понѐттѐ «пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів», окреслено особливості формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі 
вивченнѐ педагогічних дисциплін. Розроблено й теоретично обґрунтовано 
технологія формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 
Наведено приклади та розкрито сутність форм і методів навчаннѐ, ѐкі 
використовуятьсѐ на кожному етапі. Практичне значеннѐ дослідженнѐ полѐгаю у 
використанні його результатів длѐ оновленнѐ змісту лекційних і практичних занѐть 
із педагогічних дисциплін. Перспективними напрѐмами подальших розвідок визначено 
обґрунтуваннѐ та експериментальна перевірка педагогічних умов формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови. 

Ключові слова: самостійність, пізнавально-творча самостійність, майбутні 
учителі іноземної мови, педагогічна технологіѐ. 

 
Постановка проблеми. Світові глобалізаційні процеси в освіті 

стимуляять підвищений інтерес школѐрів до іноземної мови, що, у своя 
чергу, вимагаю підвищеннѐ професіоналізму вчителів іноземної мови. 
Головна функціѐ сучасного педагогічного закладу вищої освіти (ЗВО), ѐк 
зазначаять вітчизнѐні науковці, полѐгаю в підготовці фахівців, здатних творчо 
мислити, бути ініціативними й відповідальними у професійній діѐльності. 
Проте особистісно зоріюнтований напрѐм української педагогічної освіти 
може бути впровадженим не лише за умови бажаннѐ студента отримувати 
професійні знаннѐ під час навчаннѐ, а також за наѐвності в нього сталих умінь 
і навичок пізнавально-творчої самостійності, ѐкі не тільки допоможуть 
самостійно опановувати нову інформація у процесі вивченнѐ педагогічних 
дисциплін, а й стануть у нагоді в подальшій професійно-педагогічній 
діѐльності. У зв’ѐзку з такими тенденціѐми актуальноя постаю проблема 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної 
мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Аналіз актуальних досліджень. Процесу формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності індивіда присвѐчені філософсько-педагогічні праці 
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(І. Бех, Дж. Брунер, М. Євтух, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Савченко, Л. Тархова, 
І. Якіманська), психологічні (Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, 
Е. де Боно, А. Маркова, А. Маслоу, С. Рубінштейн) та методичні (Є. Голант, 
І. Зимнѐ, І. Ільѐсов, Г. Кітайгородська, І. Лернер, С. Ніколаюва, М. Скаткін). 

Мета статті – розробити й теоретично обґрунтувати технологія 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної 
мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 

Методи дослідження: аналіз філософської, психолого-педагогічної і 
методичної літератури длѐ порівнѐннѐ й зіставленнѐ різних поглѐдів на 
досліджувану проблему з метоя обґрунтуваннѐ технології формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін та етапи її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Дослідженнѐ сутності пізнавальної 
діѐльності, пізнавально-творчої активності й самостійності особистості 
представлені у працѐх М. Данилова, П. Підкасистого, М. Скаткіна, 
Н. Тализіної, Т. Шамової, Г. Щукіної. Авторські концепції розвитку 
пізнавальної творчої самостійності студента ВЗО пропонуять сучасні 
дослідники – В. Бюліков, В. Бурѐк, О. Іванова, С. Кулагіна, О. Малихін, 
В. Мілашевич, В. Повзун, М. Солдатенко, О. Цокур, В. Чайка, Н. Янкіна. 

О. Лазарюва розглѐдаю самостійну творчу діѐльність студентів ѐк 
основний спосіб активного, продуктивного учіннѐ та провідний чинник 
самореалізації конструктивних і креативних ѐкостей особистості. Автор 
зазначаю, що пізнавально-творча діѐльність студентів у евристичній освіті 
набуваю ѐкостей, важливих длѐ їх особистісного зростаннѐ. Студенти 
опановуять евристичні способи розв’ѐзаннѐ завдань, конструктивні та 
діагностичні вміннѐ, можуть вільно обирати зміст і методи навчаннѐ, їх 
пізнавальна діѐльність отримую мотиваційно-цільову спрѐмованість. 
Освітні здобутки в евристичній освіті набуваять більш високого рівнѐ та 
сприѐять успішній самореалізації творчого і професійного потенціалу 
особистості (Лазарюва, 2014). 

Не дивлѐчись на різноплановість підходів учених до характеристики 
дефініції «самостійність», більшість доходить спільної думки щодо такої її 
ознаки, ѐк готовність особистості до діѐльності й активного проѐву ціюї 
готовності. Самостійна особистість не чекаю підказок, указівок, вона активно 
обстояю власні поглѐди, здатна виступити організатором і повести за собоя 
длѐ реалізації поставленої мети. Зважаячи на це, серед структурних 
компонентів самостійності виокремляять мотиваційний (виѐвлѐютьсѐ ѐк 
усвідомлена спонука до цілеспрѐмованої діѐльності), змістово-операційний 
(містить оволодіннѐ системоя знань і способами діѐльності) та вольовий (длѐ 
досѐгненнѐ цілей діѐльності необхідні вольові зусиллѐ), що охопляять 
самосвідомість, самопізнаннѐ, саморегулѐція, самооцінку, самоконтроль, 
самосприйнѐттѐ, самоцінність, самоповагу, самоактуалізація, 
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самоефективність, а також такі морально-вольові ѐкості, ѐк 
цілеспрѐмованість, рішучість, упевненість, ініціативність, відповідальність. 

Т. Точиліна виділѐю такі найбільш істотні компоненти пізнавальної 
самостійності: мотиваційний, оріюнтаційний, змістово-операційний, 
емоційно-вольовий і оціночний (Точиліна, Філіпенко, 2016). 

Ми розглѐдаюмо «самостійність» ѐк багатоаспектне особистісно-
діѐльнісне утвореннѐ, що знаходить виѐв у потребах, уміннѐх, здібностѐх 
особистості самостійно, незалежно, ініціативно висувати цілі, формулявати 
значущі проблеми, обирати творчі та евристичні засоби їх вирішеннѐ, 
виѐвлѐти наполегливість, доводѐчи рішеннѐ визначених проблем до 
позитивних результатів, а також давати власну оцінку своїй діѐльності. 

До способів формуваннѐ самостійності саме ѐк професійно-
особистісної ѐкості в системі педагогічного ЗВО науковці зараховуять: 
використаннѐ колективної оцінки й самооцінки (Н. Дідусь); використаннѐ 
індивідуальних доручень не тільки в навчальній, а і у громадській роботі, 
створеннѐ умов, ѐкі вимагаять проѐву самостійності, ініціативності, творчості 
(В. Селіванов); використаннѐ непрѐмих методів керівництва (Т. Шалавіна); 
постановку ситуацій вибору (І. Кондаурова, К. Чикнаверова) тощо. 

Організаціѐ та здійсненнѐ процесу підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови в умовах ЗВО висвітлено в наукових дослідженнѐх 
О. Арделѐн, І. Задорожньої, Т. Кисільової, Т. Мінакової, В. Мичковської, 
Г. Славіної, Л. Тархової, Є. Шульміної, Н. Янкіної. Зарубіжний досвід 
підготовки майбутніх фахівців іноземної мови міститьсѐ у працѐх 
Л. Андерсона, Дж. Блока, Б. Блума, Д. Коррігана, Дж. Лемке. Професійна 
підготовка студентів – майбутніх учителів іноземної мови представлена в 
роботах В. Бондаревського, Л. Литвинової, О. Олексяк, Л. Подолѐк, З. Равкіна. 

Самостійність, ѐк професійно-особистісна ѐкість, ю складовоя 
професіограми різних спеціальностей.  

На підставі проведеного аналізу визначаюмо пізнавально-творчу 
самостійність майбутніх учителів іноземної мови ѐк динамічну ѐкість, в 
основі ѐкої ю органічне поюднаннѐ інтелектуальних здібностей і вмінь 
особистості оріюнтуватисѐ в іншомовному та педагогічному просторі, 
готовності й прагненнѐ виконати творчо навчально-пізнавальну діѐльність 
без зовнішнього втручаннѐ, адекватно оцінити хід та результати ціюї 
діѐльності (В. Бенера, Т. Данилина, З. Джазаюва, О. Демченко, М. Євтух, 
А. Зѐзян, В. Лозова, О. Михайлов, О. Савченко, С. Сисоюва, І. Соколова, 
О. Сухомлинська, М. Фіцула, Д. Чижевський та ін.). 

Аналіз наукових джерел дав підстави стверджувати, що 
особливістя формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх 
учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін ю 
здатність особистості студента до самоактуалізації, самонавчаннѐ, 
самоконтроля, самооцінки, самоуправліннѐ й самоорганізації в 
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іншомовному та педагогічному середовищі (І.  Костікова, О. Малихін, 
І. Сінѐговська, Г. Твердохліб та ін.). 

Сучасна фахова підготовка студентів у педагогічних університетах 
містить інноваційні підходи, проте існую низка суперечностей, подоланнѐ 
ѐких зумовляю створеннѐ сучасних технологій формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі 
вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Понѐттѐ «технологіѐ» та «педагогічна технологіѐ» досліджували такі 
науковці В. Безпалько, І. Дичківська, М. Кларін, П. Москаленко, О. Пюхота, 
Г. Селевко, В. Сластьонін та інші.  

Технологізаціѐ освіти вимагаю дотриманнѐ змісту й послідовності 
етапів упровадженнѐ нововведень. І. Дичківська зазначаю, що основне в 
технології – розробка та деталі інструментальних аспектів педагогічного 
процесу (Дичківська, 2012). 

Педагог-дослідник П. Москаленко вважаю цей феномен послідовним 
системним рѐдом вказівок, діѐльностей і операцій моделяваннѐ, 
реалізації діагностики ефективності, корекції процесу навчаннѐ або 
вихованнѐ (Дичківська, 2012). 

В. Сластьонін розглѐдаю технологія ѐк закономірну педагогічну 
діѐльність, що впроваджую науково обґрунтований проект дидактичного 
процесу і маю більш високий ступінь ефективності, надійності, 
гарантованого результату, ніж під час використаннѐ традиційних методик 
навчаннѐ (Сластенин, 2002). 

Відповідно до української дослідниці О. Козлової, педагогічна 
технологіѐ ю радикальним оновленнѐм інструментальних і методологічних 
засобів педагогіки й методики за умови збереженнѐ наступності в розвитку 
педагогічної науки і шкільної практики; набором технологічних процедур, 
ѐкі забезпечуять професійну діѐльність учителѐ та гарантованість 
кінцевого результату (Дичківська, 2012). 

О. Палеха розглѐдала педагогічну технологія ѐк сукупність засобів і 
методів відтвореннѐ теоретично обґрунтованих процесів навчаннѐ і 
вихованнѐ, ѐкі даять можливість успішно реалізувати поставлені освітні 
цілі (С. Гончаренка, М. Лещенко, С. Сисоювої). Вона схарактеризувала 
технологія організації самостійної позааудиторної роботи  майбутніх 
учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Великої Британії, ѐка 
містить такі етапи: проективно-конструктивний, організаційно-
технологічний і результативний, та ґрунтуютьсѐ на низці принципів: 
загальнопедагогічних (логічності, систематичності й послідовності, 
цілісності, диференціації та індивідуалізації, доступності, циклічності, 
демократичності) і специфічних (професійної та практичної спрѐмованості, 
алгоритмізації, юдності інноваційного й традиційного, рефлексії, 
варіативності, збалансованості, юдності контроля і самоконтроля, 
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естетизму, емоційної привабливості, креативності). Зміст запропонованої 
технології реалізуютьсѐ на таких підходах: традиційному, практично-
оріюнтованому, когнітивному, емпіричному та соціально-значущому, 
концептуально-ціннісному. Дослідницѐ зазначаю, що самостійна робота ю 
автономноя або частково автономноя. Її види визначаятьсѐ змістом, 
метоя навчальної дисципліни, місцем виконаннѐ й характером 
пізнавальної активності студентів. Самостійна позааудиторна робота 
майбутніх учителів іноземної мови забезпечуютьсѐ традиційними, 
електронними та лядськими ресурсами (Палеха, 2016). 

Зарубіжні науковці також розроблѐли ця проблематику. Наприклад, 
Асоціаціѐ з педагогічних комунікацій і технологій США даю визначеннѐ 
«педагогічній технології» ѐк комплексному, інтегрованому процесу, ѐкий 
охопляю лядей, ідеї, засоби і способи організації діѐльності длѐ аналізу 
проблем, що охопляять основні аспекти засвоюннѐ знань (Дичківська, 
2012). У «Глосарії термінів із технологій освіти» (Париж, ЮНЕСКО) це 
понѐттѐ сформульовано ѐк системний метод створеннѐ, застосуваннѐ й 
визначеннѐ всього процесу викладаннѐ та засвоюннѐ знань із урахуваннѐм 
технічних і лядських ресурсів та їх взаюмодії, завданнѐм ѐкого ю 
оптимізаціѐ форм освіти (Дичківська, 2012). 

З урахуваннѐм змісту компонентів структури формуваннѐ саме 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови та 
логіки процесу їхньої підготовки пропонуюмо технологія формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, концептуальну основу ѐкої 
становлѐть системний, особистісно оріюнтований, культурологічний та 
компетентнісно-креативний підходи.  

Розроблена технологіѐ формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін містить такі етапи: професійно-мотиваційний, 
змістово-діѐльнісний, особистісно-рефлексійний. 

Професійно-мотиваційний етап технології передбачаю формуваннѐ 
стійкої професійної спрѐмованості майбутніх учителів іноземної мови до 
пізнавально-творчої самостійності, інтересу й позитивного ставленнѐ до 
власної пізнавально-творчої самостійності, мотивації до пізнавально-творчої 
самостійності, діюву установку на здобуттѐ професійних знань і вмінь. Метоя 
змістово-діѐльнісного етапу технології формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін ю опануваннѐ студентами необхідними знаннѐми длѐ 
здійсненнѐ такої діѐльності, формуваннѐ творчого мисленнѐ, зміцненнѐ 
системи цінностей і переконань, формуваннѐ системи професійних умінь та 
набуттѐ майбутніми вчителѐми іноземної мови досвіду формуваннѐ власної 
пізнавально-творчої самостійності. Особистісно-рефлексійний етап технології 
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оріюнтовано на поглибленнѐ, узагальненнѐ й систематизація, творче 
застосуваннѐ знань та вдосконаленнѐ професійних умінь, вироблених на 
попередніх етапах, подальший розвиток творчого мисленнѐ й формуваннѐ 
стійкої рефлексійної позиції майбутніх учителів іноземної мови щодо 
формуваннѐ їхньої пізнавально-творчої самостійності у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін. Всі три етапи забезпечуять сформованість 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

До навчально-методичного інструментарія формуваннѐ пізнавально-
творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін (комплекс засобів програмно-змістового і навчально-
методичного забезпеченнѐ реалізації означеної технології) віднесено: 

 проблемні лекції, евристичні лекції-бесіди, семінарсько-практичні 
занѐттѐ, відеолекторії, інтерактивні методи (диспути, дискусії, круглі столи, 
мозковий штурм, модераціѐ, прийоми саморегулѐції), пошукові, 
дослідницькі та рефлексивні методи, створеннѐ проблемних ситуацій, 
кейс-метод, створеннѐ методичних портфоліо, розробка проектів; 

 реалізаціѐ завдань у контексті формуваннѐ пізнавально-творчої 
самостійності майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ 
педагогічних дисциплін;  

 відвідуваннѐ тренінгів і майстер-класів та участь у них, робота з 
інформаційними джерелами, додатковоя літературоя, вивченнѐ 
перспективного досвіду, самостійна робота в аспекті формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін.  

Наведемо деѐкі приклади й розкриюмо сутність форм і методів 
навчаннѐ, ѐкі можуть використовуватисѐ на кожному етапі технології 
формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

Із метоя посиленнѐ мотивації до навчаннѐ на занѐттѐх доцільно 
запровадити опорні конспекти та узагальнявальні таблиці; необхідно 
вмотивовувати практичну значущість навчального матеріалу, добирати цікаві 
приклади нестандартних педагогічних ситуацій; підбирати практичні 
завданнѐ творчого характеру (наприклад, розробити фрагмент уроку з 
використаннѐм евристичного діалогу, скласти план-конспект евристичної 
бесіди тощо). Таким чином, поглибляячи загальні правила підготовки 
навчального занѐттѐ, студенти опановуять різноманітні способи 
раціонального опрацяваннѐ матеріалу, вчатьсѐ правильно складати план, 
тези, виписки, конспекти, що значно підвищую інтерес до творчої діѐльності. 

На змістово-діѐльнісному етапі у процесі діалогової взаюмодії за 
допомогоя евристичних запитань викладача, ѐкі маять професійну 
складову (зазвичай післѐ лекції), студентам доцільно дати такі завданнѐ: 
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письмово сформулявати відповіді і, у своя чергу, поставити зустрічні 
запитаннѐ викладачу й одногрупникам за темоя. Післѐ цього студенти 
можуть одержати список рекомендованої літератури длѐ самостійного 
опрацяваннѐ та занотувати відповіді на основні проблемні запитаннѐ 
викладача. Результати такої роботи студенти можуть представити на 
консультаціѐх, індивідуальних занѐттѐх, вислухати схвальні відгуки, 
доповненнѐ, зауваженнѐ від викладача і одногрупників, поставити (ѐк 
обов’ѐзковий продукт) власні запитаннѐ евристичного характеру. 

Зауважимо, що введеннѐ у процес навчаннѐ евристично-діалогічних 
методів надаю студентам позитивний досвід спілкуваннѐ з викладачем ѐк із 
співрозмовником.  

Прикладом форм і методів навчаннѐ, ѐкі спонукаять студентів до 
самоаналізу та професійної саморефлексії можуть бути рефлексивно-
ділова гра з використаннѐм евристичного діалогу, проблемно-
рефлексивний полілог, рефлексивна інверсіѐ, рефлексивний тренінг. 

Рефлексивно-ділові ігри пропонуюмо використовувати з метоя форму-
ваннѐ у студентів навичок професійного спілкуваннѐ, готовності до розв’ѐзу-
ваннѐ проблемних ситуацій, підвищеннѐ рівнѐ знань і вмінь планувати, 
аналізувати та приймати рішеннѐ у процесі евристично-діалогової взаюмодії. 

Проведеннѐ рефлексивно-ділових ігор передбачаю вирішеннѐ таких 
завдань: 

 закріпленнѐ знань із теоретичних та методичних основ 
евристичного навчаннѐ; 

 виробленнѐ вмінь конкретизувати та чіткого формулявати 
педагогічні цілі, створявати проблемні ситуації й аналізу можливих 
варіантів усуненнѐ проблеми на основі евристично-діалогової взаюмодії; 

 навчаннѐ студентів обґрунтування можливих альтернатив в 
аргументуванні власної думки за допомогоя евристичних прийомів. 

Розкриюмо алгоритм проведеннѐ рефлексивно-ділових ігор: 
1. Студенти об’юднуятьсѐ у групи по п’ѐть осіб або у дві команди. Гра 

розпочинаютьсѐ з оголошеннѐ викладачем спільної длѐ всіх груп або команд 
мети та запису її на дошці, визначеннѐ ліміту часу на підготовку виступу. 

2. Підготовка групами або командами рішеннѐ завданнѐ та його пре-
зентаціѐ у формі рольової гри з використаннѐм короткого евристичного діа-
логу. Післѐ завершеннѐ презентацій студенти здійсняять аналіз виступів. По-
тім проводитьсѐ змаганнѐ між підгрупами. Кожна підгрупа формуляю педаго-
гічну ситуація длѐ свого опонента, на рішеннѐ ѐкої відводитьсѐ 3 хвилини. 

3. Викладач підводить підсумки, узагальняю всі рішеннѐ та робить 
висновок. 

Метоя проведеннѐ проблемно-рефлексивного полілогу ю 
формуваннѐ вмінь творчого осмисленнѐ дидактичних проблем, прийнѐттѐ 
педагогічно доцільних рішень . 
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Організаціѐ проблемно-рефлексивного полілогу вклячаю такі етапи: 
1) постановка педагогічних проблем, визначеннѐ різних аспектів 

проблеми кожним із учасників; 
2) висуненнѐ ідей щодо розв’ѐзуваннѐ означених проблем; 
3) колективне обговореннѐ, пошук правильних рішень. 
Доцільність використаннѐ проблемно-рефлексивного полілогу полѐгаю 

в тому, що його застосуваннѐ даю можливість задіѐти не лише найбільш 
активних і підготовлених до розв’ѐзаннѐ проблем студентів, а й менш 
обізнаних і творчих. Через «заборону» на повтореннѐ кожним учасником 
досѐгавсѐ ефект максимального осмисленнѐ альтернативних рішень. 

У процесі рефлексивного тренінгу «Моѐ професіограма» студенти 
здійсняять аналіз професійних характеристик, особистісних професійно-
творчих умінь, що необхідні студенту длѐ ефективного здійсненнѐ 
професійної діѐльності, та самоаналіз виокремлених умінь. 

Проведеннѐ рефлексивного тренінгу здійсняютьсѐ в декілька етапів: 

 на підготовчому етапі студенти готуять доповідь тривалістя до 10 
хвилин, розраховану на розглѐд одного з аспектів проблеми: «Суть 
предмету», «Основні понѐттѐ», «Емоційна оцінка»; 

 перший етап – виступи учасників. Післѐ доповіді кожному зі 
студентів ставлѐтьсѐ запитаннѐ на розуміннѐ; 

 другий етап – висловляваннѐ студентами свого ставленнѐ щодо 
почутого з двох позицій: 1) відзначеннѐ цікавих моментів доповіді; 
2) визначеннѐ позитивних та негативних сторін доповіді, з використаннѐм 
формулявань «Я б на його місці …»; 

 третій етап – відповіді доповідача на запитаннѐ й висловленнѐ 
позицій учасників; 

 четвертий етап – це проведеннѐ рефлексивного тренінгу під час 
ѐкого студенти здійсняять самоаналіз за визначеними професійними 
характеристиками на рівнѐх власних уѐвлень про себе та про інших 
учасників (Проценко, 2014). 

Проведеннѐ рефлексивного тренінгу «Моѐ професіограма» сприѐю 
самопізнання студентів, учить адекватно реагувати на поглѐди інших, 
дізнаватисѐ про них, виходѐчи з їхніх запитань та міркувань, зробити 
висновки про ставленнѐ до себе. 

Педагогічними умовами, що забезпечуять ефективне функціонуваннѐ 
технології формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін, визначаюмо: 
вкляченнѐ студентів у різні види самостійної навчальної діѐльності; 
моделяваннѐ професійно-оріюнтованих ситуацій, завдань, що вимагаять 
нестандартного підходу до їх вирішеннѐ; організаціѐ цілеспрѐмованої роботи 
з формуваннѐ ціннісних оріюнтацій майбутніх учителів іноземної мови у 
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процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін із метоя усвідомленнѐ останніми 
значущості пізнавально-творчої самостійності.  

Практичне значення. Матеріали дослідженнѐ можуть 
використовуватисѐ у професійній підготовці майбутніх учителів іноземної 
мови в педагогічних ЗВО длѐ оновленнѐ змісту лекційних і практичних 
занѐть із педагогічних дисциплін; в організації педагогічної практики; у 
процесі написаннѐ курсових і магістерських робіт; у розробці навчальних 
програм; у створенні навчальних посібників; у системі післѐдипломної 
освіти й підвищеннѐ кваліфікації вчителів іноземної мови.  

Висновки. Технологіѐ формуваннѐ пізнавально-творчої самостійності 
майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивченнѐ педагогічних 
дисциплін розроблена з урахуваннѐм змісту компонентів структури 
формуваннѐ саме пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів 
іноземної мови та логіки процесу їхньої професійної підготовки й базуютьсѐ 
на системному, особистісно оріюнтованому, культурологічному та 
компетентнісно-креативному підходах. Її етапи (професійно-мотиваційний, 
змістово-діѐльнісний, особистісно-рефлексійний) забезпечено навчально-
методичним інструментаріюм, основу ѐкого складаять творчі та евристичні 
форми і методи навчаннѐ, ѐкі стимуляять творчу самостійну пізнавальну 
діѐльність майбутніх учителів іноземної мови та професійну 
саморефлексія у процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 

До перспектив подальших наукових розвідок відносимо 
обґрунтуваннѐ й експериментальну перевірку педагогічних умов, що 
забезпечуять ефективне функціонуваннѐ технології формуваннѐ 
пізнавально-творчої самостійності майбутніх учителів іноземної мови у 
процесі вивченнѐ педагогічних дисциплін. 
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РЕЗЯМЕ 

Михно Светлана. Технологиѐ формированиѐ познавательно-творческой 
самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка в процессе изучениѐ 
педагогических дисциплин. 

В статье представлен анализ философской, психолого-педагогической и 
методической литератури относительно познавательно-творческой 
самостоѐтельности будущих учителей. На основании методов анализа, синтеза и  
обобщениѐ уточнено понѐтие «познавательно-творческой самостоѐтельности 
будущих учителей», отмечены особенности формированиѐ познавательно-
творческой самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка в процессе 
изучениѐ педагогических дисциплин. Разработана и теоретически обоснована 
технологиѐ формированиѐ познавательно-творческой самостоѐтельности будущих 
учителей иностранного ѐзыка в процессе изучениѐ педагогических дисциплин и 
этапы ее реализации. Приведены примеры и раскрыта сущность форм и методов 
обучениѐ, которые используятсѐ на каждом этапе. Практическое значение 
исследованиѐ состоит в использовании его результатов длѐ обновлениѐ содержаниѐ 
лекционных и практических занѐтий педагогических дисциплін. Перспективными 
направлениѐми следуящих научных исследований определено обоснование и 
экспериментальнаѐ проверка педагогичеких условий формированиѐ познавательно-
творческой самостоѐтельности будущих учителей иностранного ѐзыка. 

Ключевые слова: самостоѐтельность, познавательно-творческаѐ 
самостоѐтельность, будущие учителѐ иностранного ѐзыка, педагогическаѐ 
технологиѐ. 

 
SUMMARY 

Mikhno Svitlana. Technology of forming of cognitive creative independence of the 
future foreign language teachers in the process of mastering pedagogical courses. 

The article reveals analysis of the philosophical, psychological, pedagogical, 
methodological literature on cognitive creative independence of the future foreign language 
teachers. The notion “cognitive creative independence of the future foreign language 
teachers” has been clarified on the basis of analysis and synthesis methods. The peculiarities 
of forming of cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the 
process of mastering pedagogical courses have been outlined. The notion “pedagogical 
technology” has been studied and analyzed. The technology of forming of cognitive creative 
independence of the future foreign language teachers in the process of mastering 
pedagogical courses has been developed and substantiated, as well as the stages of its 
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implementation. The developed technology of forming of cognitive creative independence of 
the future foreign language teachers in the process of mastering pedagogical courses has the 
following stages: professional, motivational, operational and reflective. The learning aids of 
forming of cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the 
process of mastering pedagogical courses include: problem lectures, heuristic lectures, 
discussions, interactive research and reflective methods, projects, trainings, etc.  

The essence of the forms and methods of learning that are used on each stage of the 
technology is revealed and the examples are given. They are: unusual pedagogical tasks, 
reflective professional situations, role plays, creative practical tasks, heuristic discussions and 
lectures. The practical value of research consists in using its results to renew the content of 
lectures and practical sessions in pedagogical courses. 

The study does not cover all aspects of the problem under discussion. The further 
research includes substantiation and experimental verification of conditions of forming of the 
cognitive creative independence of the future foreign language teachers in the process of 
mastering pedagogical courses. 

Key words: independence, cognitive creative independence, future foreign language 
teachers, pedagogical technology. 
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ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИа ДИСЦИПЛИН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В ВУЗЕ 
 
Цель статьи состоит в описании системы и путей реализации 

общедидактических и специальных принципов, определѐящих специфику 
профессиональной лингвистической подготовки будущих учителей-словесников. 
Методы исследованиѐ: теоретический анализ литературы, обобщение 
методического опыта, описательный метод. Указанный компонент системы 
преподаваниѐ рассматриваетсѐ с учетом традиционных установок и новых 
тенденций в вузовском лингвистическом образовании. Предметом дальнейшего 
обсуждениѐ могут стать вопросы формированиѐ у магистрантов представлений о 
принципах изучениѐ дисциплин лингвистического цикла в вузе как неотъемлемой 
части профессиональной компетенции будущего преподавателѐ.  

Ключевые слова: дисциплины лингвистического цикла, общедидактические 
принципы, специальные принципы, антропоцентрическаѐ парадигма в ѐзыкознании, 
профессиональнаѐ компетенциѐ преподавателѐ. 

 
Постановка проблемы. Организациѐ учебного процесса, 

подчиненнаѐ овладения лингвистическими дисциплинами в системе 
высшего филологического образованиѐ, опираетсѐ на общедидактические 
и специальные принципы, которые определѐят все другие компоненты 
системы преподаваниѐ: объем учебного материала, степень его научно-




