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Сутність проблеми, стан її дослідження. Фахова підготовка 

майбутнього вчителя іноземної мови вже протягом кількох десятиліть детально 

вивчається і зазнає значних змін. Проте особливо гостро це питання постало 

після появи Концепції Нової української школи, яка виводить загальноосвітню 

школу на якісно новий рівень і змушує вищу педагогічну школу вдаватися до 

реакції на комплекс інновацій. Вже сама мета цієї ключової реформи 

Міністерства освіти і науки України -  створити школу, у якій буде приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й 

Шіння застосовувати їх у житті -  доводить, що випускник педагогічного вишу 

повинен опанувати ці вміння і розвинути їх у своїх учнів.

Розвиток життєвих навичок майбутніх учителів англійської мови має 

відбуватись упродовж їхньої фахової підготовки загалом та під час методичної 

підготовки зокрема. Як показало допроектне базове дослідження спільного 

проекту Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України 

«Шкільний вчитель нового покоління», усі стейкхолдери навчального процесу з 

іноземних мов мають зауваження щодо ефективності цього процесу.

Робоча група проекту працювала на випередження і ще за результатами 

допроектного базового дослідження вказала на необхідність «підвищення 

вагомості у програмі таких аспектів методичної підготовки: соціокультурні
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знання, міжкультурне усвідомлення, навчально-стратегічна компетенція, ІКТ- 

компєтентність, особистісно-орієнтований підхід до навчання іноземних мов, 

національні підручники, сучасні форми і методи контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з іноземної мови» [1: 32].

Також у представленому дослідженні констатовано загальну тенденцію 

недостатньої уваги до переходу від навчання до учіння, переосмислення ролі 

вчителя, який має бути фасилітатором учіння [1: 32]. Саме тому до ризиків 

упровадження реформи в систему підготовки вчитедя англійської мови було 

віднесено недостатнє усвідомлення студентами існування загальних/перехідних 

умінь та процедурних знань, що вимагатиме особливих зусиль з боку як 

викладачів, так і студентів [1: 32].

Методологія, методи та дослідницькі інструменти, використані 

авторами. Таким чином, робоча група проекту, до складу якої увійшли 

провідні фахівці восьми українських вишів, запропонувала реформувати 

методичну підготовку майбутнього вчителя англійської мови. Імплементація 

експериментальної програми розпочалась з 1 вересня 2016 року згідно з 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 8?! від 12.08.2015 р. «Про 

проведення педагогічного експерименту щодо методичної підготовки 

майбутніх вчителів англійської мови».

В обґрунтуванні проекту вказано, що недостатньо уваги приділяється 

таким важливим аспектам як формування міжкультурної компетентності, 

розвиток автономних стратегій учіння, компетентність у галузі інформаційних 

технологій, студенто-цеитроваиий підхід, які також становлять основу для 

комплексного формування життєвих навичок майбутніх фахівців. А ефективні 

вчителі, як відомо, мають бути готовими до професійної реалізації в умовах 

мінливості світу і фахової галузі.

Саме тому нова Програма дозволяє забезпечити студентів життєво

необхідними вміннями, пов’язаними не тільки з методикою навчання

англійської мови, але й з комплексом життєвих навичок, які істотно виходять за

рамки суто методичні. На занятгях з «Методики навчання англійської мови» за
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експериментальною програмою студенти мають змогу розвинути наступні 

вміння: міжкультурну обізнаність, комунікативні вміння, вміння працювати в 

команді, вміння розподілу часу, вміння критичного мислення, вміння 

розв’язувати проблеми, вміння роботи з інформацією, творчість. Кожна 

зазначена група вмінь має бути в арсеналі вчителя будь-якого навчального 

предмета. Ці вміння доповнюють цілісність фахової підготовки педагога Нової 

української школи, оскільки цілком відповідають сучасним викликам і 

соціальному замовленню.

Вже сама форма організації занять спонукає студентів до розвитку 

означених вище вмінь. Парна та групова робота дозволяє майбутнім вчителям 

через роботу в команді конструювати власну компетентність, оскільки 

навчальний матеріал не подається в готовому вигляді. Навіть складні 

теоретичні блоки матеріалів опрацьовуються через активні форми навчання 

(§иіс1есІ геасііщ*, р^зам^ геасШі§, сгеаііп§ ґйе йеТтіІіоп, ипсіег1іпіп§ Ше кеу луогсіз 

тощо). Широко використовуються завдання, що ґрунтуються на наявному в 

студентів досвіді, та завдання для рефлексії.

Висновки та результати дослідження. Вже з перших занять студенти 

виявляють значний інтерес до експериментальної дисципліни «Методика 

навчання англійської мови». Майбутні вчителі демонструють значний прогрес 

у розвитку життєво необхідних вмінь. Про це свідчать їхні рефлексивні есе, 

переліки для самооцінювання, а також конкретні вчинки і дії, такі як вміння 

працювати в команді, вміння критичного мислення, готовність до 

відповідальності, автономність у мисленні і діях тощо.

Так, у межах сформованої міжкультурної обізнаності студенти не тільки 

проявляють свою відкритість до різних ідей і цінностей, поважають та 

розуміють соціокультурні відмінності, але й застосовують їх для генерування 

нових ідей та конструктивного вирішення проблем. Комунікативні вміння 

реалізуються через вдало організоване спілкування та ефективне і доцільне 

використання інформації з її відповідним сприйняттям або транслюванням. 

Тісно пов’язаним з цим процесом є формування навичок знаходити, оцінювати
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та практично застосовувати інформацію з різних джерел, які називаються 

навичками інформаційної грамотності.

Вміння працювати в команді є важливим, оскільки майбутні вчителі 

повинні і самі вміти співпрацювати в педагогічному колективі, і на заняттях 

співпрацювати з учнями та ефективно організувати учнівську роботу в команді. 

Різні режими взаємодії і змінний склад пар та груп на заняттях з методики 

допомагають студентам сформувати і комунікативні вміння, і вміння 

працювати в команді. Таким же чиїїоМ відбувається і розвиток вмінь розподілу 

часу, оскільки на заняттях студенти мають виконати завдання або серію завдань 

за певний час, проте не завжди викладач диктує кількість часу, студенти 

вчаться й самі орієнтовно планувати свої виграти часу.

Зміст експериментальної методики побудовано таким чином, що в 

майбутніх вчителів розвиваються вміння критичного мислення. Навчально- 

методичні матеріали не подаються в готовому вигляді, а пропонуються як 

проблемні завдання, частини матеріалу для доповнення або виправлення тощо. 

Студенти проявляють вміння ставити правильні питання, зокрема ті, що 

сприяють формуванню навичок мисленні вищого ґатунку, обґрунтовувати, 

аналізувати різні точки зору, рефлексувати щодо власних рішень і вчинків. 

Також у студентів розвиваються вміння розпізнавати й аналізувати складні 

ситуації з їхнім подальшим конструктивним вирішенням. Крім того, вчитель не 

може бути успішним без творчих здібностей і навичок. Тож заняття з методики 

спрямовані на розвиток вмінь думати і діяти в інноваційний спосіб, при чому 

здійснювати це у будь-якому складі -  індивідуально, в парах або групах. Отже, 

комплекс описаних вище життєвих навичок майбутнього вчителя іноземної 

мови забезпечить ефективність його професійної діяльності і дозволить досягти 

максимальних результатів в організації навчального процесу.
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