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Анотація. У статті представлено технології формування у студентів бакалаврату методичної компетентності
вчителя іспанської мови. Описано авторський досвід застосування цих технологій на лекціях з методики
навчання іспанської мови у закладі середньої освіти. Конкретизовано етапи модерації та зміст кожного
етапу. Представлено прийоми розвитку критичного мислення студентів під час їхньої самостійної роботи.
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Модерация и развитие критического мышления будущих учителей испанского языка как технологии
формирования методической компетентности.
Аннотация. В статье представлены технологии формирования у студентов бакалаврата методической
компетентности учителя испанского языка. Описан авторский опыт использования этих технологий
на лекциях по методике обучения испанскому языку в заведении среднего образования. Конкретизированы
этапы модерации и содержание каждого этапа. Представлены приемы развития критического мышления
студентов во время их самостоятельной работы.
Ключевые слова: технологии обучения, методическая компетентность, учитель испанского языка.
Bigych O. Kyiv National Linguistic University
The moderation and the development of critical thinking of the Spanish language teacher as technologies
of forming the methodological competence
Abstract. Introduction. The system of acquiring the methodological competence of the Spanish language teacher
among the bachelors is open for updating its components, especially the technologies of study. Purpose. The aim
is provided for releasing the experience of moderation use and development of critical thinking, as modern
technologies of forming the methodological competence of the Spanish language teacher among the bachelors.
Methods. For the aim success such methods of scientific research as analysis of these technologies and trial
studying of students were used. Results. The technology of moderation provides the organization of interactive
communication at lection for maximum involving all students to the studying process and for encouraging their
high learning activity. The technology of moderation includes seven stages of its realization all of them involve
the use of their inherent studying method. The critical thinking is the ability to make decisions independently
taking into account the individual search of information, its verification and complex analysis together with
reflection from taken decisions. In the educational activity the critical thinking is the bundle of features and skills
which specify its high level of students’ and lecturer’s research activity. The use of the technology of critical
thinking development during lections and self-extracurricular student’s work while processing methodological
sources helps to increase the efficiency of comprehending studying information and stimulate the interest to
the learning material. The technology of critical thinking development provides three stages of its realisation which
involve the use of its inherent studying method. Conclusion. The moderation and critical thinking development
through reading/listening and writing are the technologies of forming among bachelors the methodological
competence of the Spanish language teacher during their lectures and self-study.
Key words: teaching technology, methodological competence, Spanish language teacher.
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Постановка проблеми. З-поміж видів професійної компетентності вчителя іноземної,
зокрема іспанської, мови саме методична компетентність уможливлює практичне застосування
ним набутих знань, сформованих навичок і розвинених умінь навчання школярів іспанської
мови на уроках і під час позакласних заходів. Система формування у студентів бакалаврату
методичної компетентності вчителя іспанської мови є відкритою для оновлення своїх складників,
зокрема технологій навчання.
З огляду на особливості сучасних студентів (Бігич, 2014), зокрема особливості сприйняття
ними лекційного матеріалу (обов’язкова його візуалізація) та його самостійного опрацювання
(невеликі за обсягом порції), викладачі вищої школи звертаються до технологій навчання,
які уможливлюють покращення результатів аудіювання протягом лекції та читання під час
самостійної позааудиторної роботи студентів. Не є винятком і фахові навчальні дисципліни,
які викладаються студентам бакалаврату факультету романської філології і перекладу
(спеціальність 014.02 Середня освіта) Київського національного лінгвістичного університету:
нормативні дисципліни “Методика навчання іспанської мови в закладах середньої освіти”
і “Методика навчання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти різного типу”
та вибіркові дисципліни “Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти”
(Бігич 2018a; 2019c) і “Методика формування іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності
школярів у закладах загальної середньої освіти” (Бігич, 2019a, 2019b).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мій досвід викладання цих навчальних дисциплін
свідчить, що такими технологіями навчання є модерація (Аверьянова И. А., Бологова Г. М.,
Бродская Е. В., Ларина С. А., Луцева И. В., Черкасова В. Н.) й розвиток критичного мислення
(Вaхненко Е., Лизогуб А. В., Рубан И. М., Садыкова Т., Стогниева О., Чижаковская Я.), наразі
активно використовувані на уроках вчителями англійської мови. Вже була апробована, описана
й оприлюднена на авторському освітньому сайті (режим доступу http://bigich.knlu.edu.ua/
Magistr.htm) низка технологій формування методичної компетентності викладача іноземної,
зокрема іспанської, мови (Бігич, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d; Бігич 2018b) під час практичних
занять з методики навчання іноземних мов і культур у закладі вищої освіти зі студентами
магістратури.
Виділення раніше невирішених частин загальної проблеми. Водночас ще не були
досліджені сучасні технології формування у майбутніх учителів іспанської мови методичної
компетентності, зокрема модерація й розвиток критичного мислення, під час лекцій та їхньої
позааудиторної самостійної роботи.
Метою статті є оприлюднення досвіду використання модерації й розвитку критичного
мислення як сучасних технологій формування у студентів бакалаврату методичної компетентності
вчителя іспанської мови під час різних організаційних форм навчання у закладі вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Цілями застосування технології модерації на лекції з методики
навчання іспанської мови у закладі середньої освіти є ефективне управління студентською
аудиторією задля максимально повного залучення всіх студентів до освітнього процесу,
підтримання їхньої високої пізнавальної активності на лекції, гарантованого досягнення її цілей.
Цьому сприяють такі принципи модерації, як структурованість (зміст лекції раціонально поділено
на чітко визначені питання), систематичність (окремі питання лекції є взаємопов’язаними
й логічно слідують одне за одним, утворюючи її повноцінний зміст), комплексність (зміст
кожного питання лекції й організовані процеси (інтеракція, комунікація, візуалізація, мотивація,
моніторинг, рефлексія, аналіз й оцінювання) націлені на набуття студентами методичних знань,
а також їх (студентів) соціалізацію), прозорість (діяльність кожного студента є очевидною
для викладача, всі студенти чітко бачать перебіг освітнього процесу та його проміжні
й підсумкові результати).
Технологія модерації передбачає сім етапів її реалізації. Ініціація чи початок є першим
етапом, під час якого лектор емоційно налаштовує студентів на лекцію. Входження чи занурення
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в тему, як другий етап модерації, передбачає повідомлення теми й завдань лекції. Третій етап
модерації – формування очікувань студентів – є передбаченням ефектів лекції. Четвертий етап
є власне інтерактивною лекцією: лектор презентує й пояснює навчальний матеріал. П’ятий
етап передбачає емоційну розминку. Опрацювання змісту лекції, як шостий етап модерації,
передбачає роботу студентів у різних групах (парах змінного складу, міні-групах, змінних групах
тощо). Підбиття підсумків чи рефлексія є останнім етапом модерації, під час якого студенти
оцінюють лекцію.
Безумовно, що змістове наповнення кожного етапу модерації зумовлюється змістом
конкретної лекції з методики навчання іспанської мови. Проілюструю на прикладі лекції
“Система вправ для формування іспаномовної комунікативної компетентності у закладі
середньої освіти” етапи модерації, реалізованої в 2018-2020 навчальних роках з групами
факультету романської філології і перекладу КНЛУ СОі01-16 (14 студентів) і СОі01-17
(9 студентів).
Етап модерації Тривалість Навчальний
Опис навчального прийому
етапу
прийом
Ініціація
2 хв.
Наш
Мета – налаштування студентів на тему лекції.
сучасник
Лектор знайомить студентів зі статтею у Віснику
КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія (2017. –
Вип. 27. – С. 11-17) – спогадами сучасників про
канд. пед. наук, професора Н. К. Скляренко –
автора сучасної системи вправ для формування
іншомовної комунікативної компетентності
Входження / 3 хв.
План і
Мета – ознайомлення студентів з планом
занурення в
завдання
і завданнями лекції.
тему лекції
лекції
Викладач презентує план лекції й окреслює
її завдання з опертям на таблиці “Типологія вправ
для формування іншомовної комунікативної
компетентності” й “Система вправ для формування
іншомовної комунікативної компетентності”.
Очікування
5 хв.
Мої
Мета – висловлювання студентами своїх очікувань
студентів
очікування щодо змісту лекції.
Кожен студент записує й озвучує свої очікування
щодо змісту лекції, користуючись мовленнєвими
зразками “Я дізнаюсь про…”, “Я навчусь…” тощо.
Інтерактивна 45 хв
МультиМета – набуття студентами методичних знань
лекція
медійна
про типологію і систему вправ для формування
презентація у школярів іспаномовної комунікативної
компетентності.
Студенти аудіовізуалізують лекційний матеріал;
відповідають на запитання викладача за змістом
кожного питання лекції; самі задають запитання
тощо.
Емоційна
5 хв.
Автентична Мета – переключення й налаштування студентів
розминка
пісня
на наступний вид роботи (опрацювання змісту
лекції).
Студенти
слухають
іспаномовну
пісню
(переглядають відеокліп), після чого класифікують
цю вправу за типами і видом.
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Продовження таблиці
Етап модерації Тривалість Навчальний
Опис навчального прийому
етапу
прийом
Опрацювання 15 хв.
Seis
Мета – рефлексія студентами змісту лекції.
змісту лекції
sombreros
Розподіливши між собою п’ять (білий
para pensar інформаційний, червоний емоційний, жовтий
(Шість
позитивний, чорний негативний, зелений
капелюхів креативний) капелюхів (синій організаційний
мислення) капелюх “вдягає” лектор), студенти в змінних
трійках / парах обговорюють зміст кожного
питання лекції.
Підведення
5 хв.
Хвилями
Мета – кореляція змісту лекції з попередніми
підсумків
моєї пам’яті очікуваннями студентів.
лекції
Студенти співвідносять набуті знання зі своїми
попередніми очікуваннями

Згідно із зазначеними етапами модерації організується перебіг інших лекцій з методики
навчання іспанської мови в закладі середньої освіти (“Формування іспаномовної фонетичної /
лексичної / граматичної компетентності” / “Формування іспаномовної компетентності в техніці
читання й письма”) з модифікацією навчальних прийомів відповідно до змісту конкретної лекції.
Ефектами технології модерації на лекції є
– чітке цілепокладання лектором й урахування освітніх потреб студентів робить навчання
зрозумілим і бажаним для них, освітні цілі стають цілями студентів, набуваючи суттєвого
мотиваційного потенціалу, забезпечуються висока пізнавальна активність і самостійність
студентів; у свою чергу, їхня самостійність у навчанні сприяє формуванню відповідальності
за результати свого учіння, розвитку мотивації досягнення успіху, лідерських якостей,
самовпевненості у власних силах;
– групова робота студентів і співробітництво уможливлюють легку адаптацію в колективі;
в свою чергу, навчання у співробітництві забезпечує оволодіння студентами універсальними
навичками і готовність до їх застосування в практичних ситуаціях;
– якісна комунікація на лекції сприяє взаєморозумінню й ефективній взаємодії всіх
учасників освітнього процесу; відкритому й вільному обміну інформацією й знаннями
та емоціями й почуттями; розвиткові діалогу / полілогу, активному залученню до навчальної
діяльності всіх студентів;
– використовувана лектором мультимедійна візуалізація забезпечує унаочнення, чітке
сприйняття й розуміння нового матеріалу, пожвавлює процес навчання, позитивно сприймається
й позначається на його результатах;
– позитивна мотивація стимулює пізнавальну активність і творчість студентів, розкриває
й розвиває їхні здібності, сприяє їх якісному навчанню, уможливлює довге зберігання
працездатності й хорошого настрою як студентів, так і лектора;
– моніторинг сприяє впорядкуванню набутих студентами знань, допомагає лектору
контролювати повноту реалізації плану лекції, сприяє якісному засвоєнню студентами нового
навчального матеріалу;
– аналіз й оцінювання уможливлюють отримання лектором чіткого уявлення про
гармонійність побудови лекції, відповідності її змісту, формату презентації й методів навчання
освітнім потребам і можливостям студентів;
– рефлексуючи, студент досягає необхідного ступеня розуміння нового навчального матеріалу,
нових стосунків і моделей поведінки, краще розуміє свої освітні потреби й можливості, напрацьовує
адекватні моделі ефективної поведінки в колективі.
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Отже, застосування технології модерації на лекції уможливлює ефективне управління
методичною освітою студентів, робить навчання більш контрольованим й стійким, дає змогу
лекторові досягати запланованих результатів, професійно керувати процесами, які відбуваються
на лекції, посилює довіру студентів до викладача, підвищує його авторитет і повагу.
Використовувані на лекції прийоми й форми організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів спрямовуються на активізацію їхньої аналітичної й рефлексивної діяльності, розвиток
дослідницьких і проектувальних умінь, комунікативних здібностей і навичок командної роботи,
набуття студентами суспільно значущих цінностей і життєво вагомих навичок й умінь,
виховання, розвиток і соціалізацію особистості студентів.
Водночас здобуті студентами на лекції методичні знання потребують їх повторення
шляхом опрацювання тематично дотичного розділу підручника методики (чи інших джерел)
під час самостійної позааудиторної роботи. При цьому така організаційна форма навчання
студентів потребує властивих їй технологій формування у студентів методичної компетентності
вчителя іспанської мови, зокрема методичних декоалативних і процедурних знань. Такою
технологією є розвиток у студентів критичного мислення через читання й письмо.
Критичне мислення витлумачується як здатність самостійно приймати рішення з опертям
на самостійний пошук інформації, її верифікації й комплексного аналізу поряд з рефлексією
прийнятих рішень (Петросян & Коростелева, 2019). В освітній діяльності критичне мислення
є сукупністю якостей і вмінь, які зумовлюють високий рівень дослідницької культури суб’єктів
освітнього процесу – студента й викладача. В такому рефлексивному / оцінювальному мисленні
знання, як складник компетентності, є не кінцевим, а відправним пунктом. Використання
технології розвитку критичного мислення на лекції та в позааудиторній самостійній роботі
студентів при опрацюванні методичних джерел дає змогу підвищити ефективність
сприйняття ними нової навчальної інформації, посилити інтерес як до виучуваного матеріалу,
так і до самого учіння, розвивати вміння критично мислити й співпрацювати з іншими
студентами, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, нехтувати непотрібною / хибною
інформацією, розуміти взаємозв’язок різних її частин тощо.
Технологія розвитку критичного мислення передбачає три етапи її реалізації: виклик,
осмислення змісту, рефлексія. У процесі реалізації етапу виклику студенти вільно, без остраху
бути виправленими, висловлюють своє бачення пропонованої для вивчення теми; при цьому
їхні висловлювання не є “правильними” чи “помилковими”; між собою поєднуються індивідуальна
(кожен студент актуалізує свої методичні знання й досвід вивчення іспанської мови) й групова
(дає змогу почути думки інших студентів) форми. В свою чергу, викладач стимулює студентів
до пригадування того, що вони вже знають з виучуваної теми, та сприяє безконфліктному
обміну думками.
На етапі осмислення змісту студенти контактують з новою інформацією; намагаються
зіставити її з наявними методичними знаннями й досвідом; акцентують свою увагу на пошуку
відповідей на запитання й утруднення, що виникли; прагнуть звернути увагу на те, що саме
привернуло їхню увагу, які аспекти є менше цікавими й чому; готуються до аналізу
й обговорення почутого / прочитаного навчального матеріалу. Викладач виразно й привабливо
подає навчальний матеріал і пропонує різні прийоми для розмірковування.
На етапі рефлексії студенти привласнюють нову інформацію, перетворюючи її на власні
методичні знання, систематизують нову інформацію щодо наявних у них уявлень і відповідно
до категорій знань. Найпродуктивнішим є поєднання індивідуальних (есе, ключові слова,
графічна організація матеріалу як різновиди письма) й групових форм. Студенти відбирають
найбільш значущу для розуміння виучуваної теми інформацію, після чого висловлюють нові
ідеї й інформацію власними словами, самостійно вибудовують причинно-наслідкові зв’язки.
Переформулювання набутої інформації власними словами створює особистий осмислений
контекст. Викладач оцінює результати роботи студентів.
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Кожен етап технології розвитку критичного мислення виконує низку функцій:
– етап виклику – мотиваційну (спонукання студентів до опрацювання нової інформації,
пробудження інтересу до нової теми), інформаційну (виклик “на поверхню” наявних знань
з теми) й комунікаційну (безконфліктний обмін інформацією) функції,
– етап осмислення – інформаційну (здобуття нових знань з теми) й систематизувальну
(класифікація набутої інформації за категоріями знання) функції,
– етап рефлексії – комунікаційну (обмін думками про нову інформацію), інформаційну
(здобуття нових знань), мотиваційну (спонукання до подальшого розширення інформаційного
поля) й оцінювальну (співвіднесення нової інформації і наявних знань, вироблення власної
позиції, оцінювання процесу) функції.
Проілюструю на прикладі теми “Система формування іспаномовної комунікативної
компетентності у закладі середньої освіти” прийоми технології розвитку критичного мислення
через читання й письмо, реалізовані в 2018-2020 навчальних роках з групами факультету
романської філології і перекладу КНЛУ СОі01-16 (14 студентів) і СОі01-17 (9 студентів).
Кожне питання з огляду на свій зміст передбачає властивий йому прийом розвитку у студентів
бакалаврату критичного мислення через читання й письмо.
Етап виклику
На слайді – висловлювання відомих людей про вчителя
Прийом – мозковий штурм
Запитання – Чи стосуються ці висловлювання вчителя іноземної мови, зокрема
іспанської?
Домашнє завдання – знайти вислів відомої людини, дотичний до навчання іноземної
мови, зокрема іспанської.
Проєктна робота – до дня вчителя укласти добірку привітань викладачам іспанської мови

На слайді – назва навчальної дисципліни “Методика навчання іспанської мови в закладі
середньої освіти”
Прийом – інвентаризація
Запитання – Чи відоме вам словосполучення «навчання іспанської мови»? Що, на вашу
думку, означає слово «методика» в ньому? Ваші очікування від цієї навчальної дисципліни.
Етап осмислення змісту
На слайді – план лекції “Система формування іспаномовної комунікативної компетентності
у закладі середньої освіти”
Прийом – кластер
Запитання – Чому саме в такій послідовності представлено складники системи формування
іспаномовної комунікативної компетентності у закладі середньої освіти?
Домашнє завдання – схематично визначити взаємозв'язок між складниками системи
формування іспаномовної комунікативної компетентності в закладі середньої освіти.

На слайді – цілі навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – прогнозування за допомогою відкритих запитань ромашки Блума
Запитання – Чим різняться цілі навчання школярів іспанської мови?
Домашнє завдання – схематично співвіднести цілі навчання іспанської мови зі складниками
іспаномовної комунікативної компетентності

На слайді – зміст навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – кластер гроно
Запитання – Чим різняться предметний і процесуальний аспекти змісту навчання школярів
іспанської мови?
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Домашнє завдання – проілюструвати складники предметного й процесуального аспектів
змісту навчання школярів іспанської мови прикладами з чинної програми й підручників
іспанської мови (керівник авторського колективу Редько В. Г.)
Самостійна робота – для конкретного класу конкретизувати складники предметного
й процесуального аспектів змісту навчання школярів іспанської мови.

На слайді – принципи навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – рибна кістка
Запитання – У чому відмінність дидактичних і методичних принципів навчання іспанської
мови? Чи є між ними кореляція?
Домашнє завдання – на верхніх і нижніх кістках риби розмістити дидактичні й методичні
принципи навчання іспанської мови.

На слайді – підходи до навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – кошик методичних ідей (кожна пара студентів отримує підхід – комунікативнодіяльнісний, компетентнісний, рефлексивний, культурологічний, рівневий, професійно
орієнтований)
Запитання – Чи відображає назва підходу його зміст? Спрогнозувати за назвою підходу
його суть.

На слайді – технології навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – insert: v знаю + нове знання – думаю інакше ? є запитання
Завдання – позначити кожну технологію навчання дотичним значком. Яка технологія навчання
найбільше імпонує і чому?
Домашнє завдання – ознайомитись з виступами лектора на конференціях (авторський
освітній сайт, рубрика «Презентації виступів»).

Слайд – засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти
Прийом – шість капелюхів мислення
Завдання – прокоментувати кожну групу засобів через критерії сучасності й актуальності
Домашнє завдання – схематично скорелювати такі складники системи навчання іспанської
мови, як підхід, технологія, засіб.
Індивідуальне домашнє завдання – ознайомитись з тезами й виступами на фахових
конференціях студентів ІУ курсу (авторський освітній сайт, рубрика “Самостійна позааудиторна
робота студентів”). Чи є бажання представити в тезах один із сучасних засобів навчання
школярів іспанської мови?
Етап рефлексії, як останній у технології розвитку критичного мислення через читання
й письмо, зазвичай реалізується на практичних заняттях з методики навчання іспанської
мови в закладі середньої освіти.
Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, технологіями формування
у студентів бакалаврату методичної компетентності вчителя іспанської мови на лекціях
і під час їхньої позааудиторної самостійної роботи слугують модерація та розвиток критичного
мислення через читання / аудіювання й письмо. Перспективи подальших наукових розвідок
передбачають конкретизацію прийомів цих технологій щодо інших тем з методики навчання
іспанської мови в закладі середньої освіти.
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