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Анотація. Статтю присвячено проблемі формування у майбутніх учителів початкової школи англомовної
навчально-стратегічної компетентності. Визначено сучасні тенденції науково-методичного дослідження
формування у майбутніх учителів початкової школи англомовної навчально-стратегічної компетентності:
стійкий інтерес науковців щодо проблеми дослідження; домінування наукових розвідок, присвячених
вивченню формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності у студентів на нелінгвістичних
факультетах закладів вищої освіти й освітнього ступеня “бакалавр”; пріоритет з-поміж досліджень
англійської мови; чисельна перевага робіт, в яких описана підготовка фахівців у продуктивних видах
мовленнєвої діяльності, зокрема, говоріння; незначна кількість робіт, побудованих із залученням
інформаційно-комунікаційних технологій; наявність різних підходів до формування іншомовної
навчально-стратегічної компетентності.
Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи, навчально-стратегічна компетентність, іноземна мова.
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Современные тенденции научно-методического исследования процесса формирования у будущих
учителей начальной школы англоязычной учебно-стратегической компетентности
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у будущих учителей начальной школы
англоязычной учебно-стратегической компетентности. Определены современные тенденции научнометодического исследования формирования у будущих учителей начальной школы англоязычной учебностратегической компетентности: устойчивый интерес ученых к проблеме исследования; доминирование
научных исследований, посвященных изучению формирования иноязычной учебно-стратегической
компетентности у студентов на неязыковых факультетах вузов и образовательной ступени “бакалавр”;
приоритет среди исследований английского языка; численное преимущество работ, в которых описано
подготовку специалистов в продуктивных видах речевой деятельности, в частности, говорения;
незначительное количество работ, построенных с использованием информационно-коммуникационных
технологий; наличие разных подходов к формированию иноязычной учебно-стратегической компетентности.
Ключевые слова: будущие учителя начальной школы, учебно-стратегическая компетентность,
иностранный язык.
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Current tendencies of research of the process of forming future primary school teachers' strategic competence
Abstract. Introduction. In today's requirements for the foreign language training of students of Bachelor Degree
of Non-Linguistic Higher Education Institutions the role of the ability to obtain information from different sources,
to absorb, supplement and evaluate it, to apply different ways of cognitive and creative activity is increasing.
Common European Framework of Refernce (CEFR, 2018) identifies strategic competence as a key element
to form communicative competence. Thus, the formation of strategic competence is of great importance for
students. Purpose. To determine the current tendencies of scientific and methodological research of the formation
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process of future primary school teachers' English strategic competence. Methods. To achieve the stated aim
current research works have been summarized and analyzed. Results. The analysis helped single out the current
tendencies of the research. The current tendencies of scientific and methodological study of the formation of
strategic competence of future primary school teachers are outlined: the stable interest of scientists in the problem
of research; the dominance of scientific works devoted to the study of the formation of foreign-language strategic
competence of students of the non-linguistic faculties; a priority of the English language studies, the numerous
scientific papers describing specialist training in productive competencies; a small number of works is done with
the support of information and communication technologies; the availability of various approaches to the formation
of foreign language strategic competence. Conclusion. The defined current trends will be put into the theoretical
development of the concept of formation of future primary school teachers' English strategic competence and
practical implementation in the appropriate methodology, which is a prospect for further scientific exploration.
Key words: future primary school teachers, strategic competence, foreign language.

Постановка проблеми. У сучасних вимогах до іншомовної підготовки студентів освітнього
ступеня “бакалавр” нелінгвістичних закладів вищої освіти (ЗВО) зростає роль уміння здобувати
інформацію з різних джерел, засвоювати, поповнювати й оцінювати її, застосовувати різні
способи пізнавальної і творчої діяльності (Бакаєва та ін., 2005, с. 5). Міжнародні документи
Ради Європи з мовної політики й освіти – Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання (ЗЄР) (Ніколаєва та ін., 2003) і Common European Framework
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New
Descriptors (CEFR) (Council of Europe, 2018) пріоритетним напрямком освіти визначають
навчально-стратегічну компетентність (НСтК). Отже, проблема формування НСтК у сучасних
студентів нелінгвістичних ЗВО є вкрай актуальною та важливою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення сучасних тенденцій науковометодичного дослідження процесу професійно орієнтованого навчання іноземних мов
у нелінгвістичних ЗВО було проведено колективом авторів Бігич, О. Б. Бондар, Л. В.,
Волошинова М. М., Максименко Л. О., Огуй О. М., Окопна Я. В. і Сімкова І. О. (Бігич та ін., 2013)
та О. А. Мацнєвою (Мацнєва, 2019). Зокрема, О. А. Мацнєвою виокремлено такі сучасні групи
тенденцій для аналізу науково-методичних досліджень: соціальні (зумовлені соціальним
замовленням суспільства), теоретико-методологічні (пов’язані з провідними підходами
й положеннями) та технологічні (детерміновані технологіями навчання) (Мацнєва, 2019, с. 37).
З-поміж соціальних тенденцій науковці визначають: кількість дисертацій і періодичність захистів,
досліджувані спеціальності, досліджувані мови, як такі, що відображають соціальне замовлення
суспільства (Бігич та ін., 2013, с. 16-17, Мацнєва, 2019, с. 37). Ураховуючи вагомість іншомовної
НСтК для формування іншомовної комунікативної компетентності, проаналізуємо сучасні
тенденції науково-методичного дослідження процесу формування у студентів нелінгвістичних
факультетів ЗВО, зокрема, в майбутніх учителів початкової школи, англомовної НСтК.
Мета статті – визначити сучасні тенденції науково-методичного дослідження процесу
формування у майбутніх учителів початкової школи англомовної НСтК.
Основні результати дослідження. Проаналізуємо дисертації, захищені в Україні й Росії,
відповідно до трьох груп тенденцій, визначених О. А. Мацнєвою: соціальні, теоретикометодологічні, технологічні (Мацнєва, 2019, с. 37), доповнивши критерії аналізу врахуванням
контингенту студентів за освітніми рівнями навчання.
Зважаючи на мету нашого дослідження – формування у майбутніх учителів початкової
школи англомовної НСтК – аналізу підлягають дисертації зі спеціальності 13.00.02 – теорія
та методика навчання (іноземні мови) з проблеми формування НСтК у студентів ЗВО.
Дисертації, захищені в межах досліджуваної проблематики в Україні, були дібрані з сайтів
http://www.nbuv.gov.ua/ та http://disser.com.ua/, у Росії – http://www.dslib.net/
та https://www.dissercat.com/. Проведений аналіз дозволив виявити 41 дослідження, з-поміж
яких 4 докторських (9,8%) і 37 кандидатських (90,2%) дисертацій.
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Так, дисертацію Л. Ф. Роптанової присвячено формуванню НСтК у студентів ЗВО
(Роптанова, 1991). З-поміж захищених дисертацій з 1991 року по 2000 рік ми знайшли лише
3 роботи, тому отримані результати візуально представимо в часовому діапазоні 2000-2019
(рис. 1).

Рис. 1. Кількість дисертаційних досліджень з тематики формування НСтК у ЗВО
(2000-2019 роки)
За досліджуваний період (2000-2019) з тематики формування НСтК у студентів ЗВО
захисти відбувались майже щороку, окрім 2005, 2006, 2016 і 2019 років. Найбільше захистів
відбулося у 2009 році (7 робіт), 2011 році (5 робіт), 2003 році (4 роботи), 2012 році (3 роботи).
Це дає підстави констатувати стійкий інтерес науковців до досліджуваної тематики.
Підйом наукових досліджень з проблематики після 2000 року є цілком виправданим,
адже 2001 рік є роком появи перших CEFR, також 2004 рік є роком видання Програми курсу
іноземної мови для ЗВО нелінгвістичних спеціальностей (колектив авторів: С. А. Кузнецова,
О. М. Мусницкая, К. П. Павлова) в Росії, а 2005 рік – Програми з англійської мови
для професійного спілкування (колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок,
В. О. Іваніщева, Л. Й. Клименко, Т. І. Козимирська, С. І. Кострицька, Т. І. Скрипник,
Н. Ю. Тодорова, А. О. Ходцева) в Україні.
Досліджувані спеціальності ми, передусім, підрахували за розподілом робіт, присвячених
вивченню формування НСтК у студентів мовних ЗВО / факультетів і нелінгвістичних / технічних
ЗВО. Співвідношення виявилося таким: 18 робіт (43,9%) висвітлюють проблему формування
НСтК у студентів мовних ЗВО / факультетів, 23 роботи (56,1%) – у нелінгвістичних / технічних
ЗВО. Незначна перевага досліджень на користь нелінгвістичних / технічних ЗВО у 12,2% дає
підстави стверджувати про вагомість і потребу формування НСтК у студентів ЗВО незалежно
від їхнього спрямування.
Також ми підрахували кількість досліджень, спрямованих на підготовку різних освітніх
ступенів: 38 робіт (95 %) присвячено підготовці бакалаврів і лише 2 роботи (5 %) –
підготовці магістрів. Ми не врахували роботу Косилової М. Ф., оскільки об’єктом
дослідження були і студенти, і магістри. Отже, ми дійшли висновків про пріоритетність
формування НСтК на першому бакалаврському рівні.
Досліджувані іноземні мови представлені англійською мовою у 28 роботах (68,3%),
німецькою – у 8 роботах (19,5%) та французькою – у 5 роботах (12,2%), що підтверджує
стійке домінування в наукових дослідженнях англійської мови.
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Розподілимо наукові дослідження процесу формування НСтК у студентів ЗВО, зважаючи
на класифікацію наукових публікацій щодо стратегій вивчення мов, яка була запропонована
Р. Оксфорд (Oxford, 2011) та її часткової модифікації в дослідженні Плотнікова Є. О. та Яремко
Д. П. (Плотніков та інш., 2018).
За спрямуванням виокремимо дисертації за такими категоріями:
1) загальні (оглядові дослідження). Універсальні аспекти формування НСтК – у 2-х роботах
(Кононова В. А., 2009; Тимофєєва Т. І., 2008).
2) стратегії в окремих видах мовленнєвої діяльності – у 20-ти роботах: а) монологічному
спілкуванні – у одній роботі (Слєзко Ю. В., 2014); діалогічному спілкуванні – у 3-х роботах
(Галанова О. О., 2003; Гудима Ю. Г., 2018; Калініна М. С., 2011); без урахування поділу
на діалогічну та монологічну форму говоріння – у 9-ти роботах (Астафурова Т. М., 1997;
Карєва Л. О., 2000; Коренева М. Р., 2003; Терещук Д. Г., 2013; Толмачова Т. М., 2009;
Цвєткова Н. І., 2007; Іванов О. В., 2012; Сорокіна С. В., 2008; Чуніхіна О. О., 2013);
б) у письмі – в одній роботі (Цєпкало О. В., 2017), в) в аудіюванні – у 2-х роботах
(Громова Т. В., 2003; Міхіна А. Е., 2009); г) у читанні – у 4-х роботах (Бутєва В. Є., 2014;
Ледовских С. Л., 2004; Папікян А. В., 2001; Соколова Т. О., 2009).
3) стратегії використання мови – у 6-ти роботах: а) граматика – у 2-х роботах (Гелівера Л. О.,
2010; Косилова М. Ф., 1997); б) лексика – у 4-х роботах (Зикова А. В., 2010; Молчанова Ю.О.,
2009; Роптанова Л. Ф., 1991; Сухарьова Т. М., 2002), в) фонетика тощо.
4) стратегії перекладу – у 2-х роботах: (Бабаскіна К. Г., 2011; Михайленко О. А., 2015).
5) стратегії контролю й оцінювання. Вимірювання стратегій – в одній роботі (Матієнко А. В.,
2011).
6) стратегії автономної / самостійної навчальної діяльності – у 4-х роботах: (Задорожна І. П.,
2012; Тернових Т. Ю., 2007; Трофімова І. Д., 2003; Циганова Л. В., 2011).
7) ефективність. Ефективний учень (the good language learner), навчання з урахуванням
стилю – у 3-х роботах (Бондар Л. В., 2011; Скуріхін М. О., 2012; Лівер Бетті Лу, 2000).
8) стратегії в контексті використання технологій і засобів навчання (мобільних, дистанційних,
інтерактивних тощо) – у 2-х роботах (Батурина Ю. В., 2015; Ванівська О. М., 2009).
9) стратегії професійної діяльності викладача – в одній роботі (Щерба Н. С., 2009).
Проведений аналіз досліджень процесу формування НСтК у студентів ЗВО підтвердив
висновки О. Б. Бігич щодо вагомішої потреби фахівців у продуктивних видах іншомовної
мовленнєвої діяльності (Бігич, 2013, с. 17).
Аналіз 41 дисертаційної роботи, які присвячені формуванню НСтК у студентів ЗВО,
засвідчив наявність різних підходів до її формування. Сучасні методисти пропонують формувати
НСтК у студентів ЗВО на основі таких підходів: когнітивно-комунікативного (Астафурова Т. М.),
системного й когнітивного (Косилова М. Ф.), когнітивно-комунікативного (Матієнко А. В.),
особистісно-діяльнісного, комунікативно-діяльнісного, компетентністного, рефлексивного,
рівневого й комунікативного (Задорожна І. П.), системно-цілісного, особистісно-діяльнісного,
інтегративного, комунікативного (Бабаскіна К. Г.), особистісно-орієнтованого (Бондар Л. В.),
когнітивно-комунікативного (Бутєва В. Є.), інтеграції інформаційно-комунікативних освітніх
технологій (Ванівська О. М.), суб’єктно-гуманітарного, лінгвосоціокультурного, системного,
аксіологічного (Геливера Л. О.), комунікативно-когнітивного, системного, особистісноорієнтованого, суб’єктно-діяльнісного, інтегративного, крос-культурного (Зикова А. В.),
системно-структурного, особистісно-діяльнісного, комунікативного (Коренева М. Р.),
системно-структурного, особистісно-діяльнісного, комунікативного (Міхіна А. Е.),
компетентнісного, діяльнісного, комунікативного (Молчанова Ю. О.), особистісно-діяльнісного,
комунікативного, когнітивного, соціокультурного (Скуріхін М. О.), системно-структурного,
компетентнісного, особистісно-діяльнісного, міжкультурного (Слєзко Ю. В.), особистісно195
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діяльнісного, особистісно-орієнтованого, компетентнісного, комунікативного (Соколова Т. О.),
гуманістичного, особистісно-орієнтованого, розвивального, інтегративного (Сорокіна С. В.),
когнітивно-комунікативного, соціокультурного, діяльнісно-орієнтованого (Терещук Д. Г.), теорії
автономної навчальної діяльності (Тернових Т. Ю.), діяльнісного, особистісно-діяльнісного,
комунікативного (Тимофєєва Т. І.), системно-структурного, комунікативного, культурноорієнтованого (Толмачова Т. М.), системно-структурного, особистісно-діяльнісного,
особистісно-орієнтованого, розвивального, концепції автономії (Трофімова І. Д.), особистісноорієнтованого, центрованого, концепції автономної особистості, теорії управління самостійної
автономної діяльності, технологічного (Циганова Л. В.), комунікативного, компетентнісного,
проблемно-діяльнісного, інтегративного (Чуніхіна А. О.), компетентнісного, особистісно
орієнтованого, синергетичного, технологічного, аксіологічного (Щерба Н. С.). Така
різноманітність точок зору зумовлена специфікою формування НСтК, зокрема її багатогранністю
й інтегративним характером, а також наявністю у психологічній і методико-педагогічній науках
як традиційних, так і сучасних концепцій, що обґрунтовують доцільність її впровадження
в освітній процес.
Вивчення 48-ми дисертаційних робіт з проблематики дослідження також уможливило
виявлення трьох груп підходів, на основі яких формується НСтК у студентів нелінгвістичних
ЗВО: традиційні, які були й будуть актуальними (наприклад, компетентнісний, комунікативний,
особистісно-орієнтований, рівневий, лінгвосоціокультурний підходи тощо); інноваційні, які
є наразі актуальними, активно розробляються й упроваджуються науковцями та відображають
власне специфіку формування НСтК (наприклад, когнітивний, інтегративний, системний,
синергетичний, технологічний підходи тощо) та спеціальні, які зумовлені предметом й об’єктом
власне специфіки певного дослідження (наприклад, теорії управління самостійної автономної
діяльності тощо).
Поділяємо думку О. Б. Тарнопольського, що перспективним сучасним методологічним
напрямком формування іншомовної комунікативної компетентності, НСтК зокрема,
є конструктивістський підхід, який дає студентам можливість самостійно “конструювати”
власні знання, навички й уміння шляхом навчальної діяльності, що відтворює або моделює
позамовну дійсність, заради якої вивчається мова (Tarnopolsky, 2012, Тарнопольський, 2019, с. 8).
Ця парадигма передбачає навчання студентів у мовному курсі їхньої майбутньої професії
засобами цільової іноземної (англійської) мови і професійної комунікації цією мовою
(Тарнопольський та ін., 2017, с. 150). Запропонована конструктивістська методика призначена
для середнього й вищого етапів мовної підготовки, тобто коли студенти вже досягли рівня
володіння виучуваною мовою не нижче ніж В1 або В1+ і наближаються до рівня В2
(Тарнопольський, 2019, с. 9).
Основу конструктивістського підходу складають чотири положення: 1) побудова навчального
процесу як експерієнційно-інтерактивного (experiential and interactive learning) навчання
студентів; 2) навчання мови та спілкування нею через позамовний зміст (content-based instruction);
3) обов’язкове залучення до освітнього процесу Інтернет-технологій, зокрема Інтернет-пошуку,
тими, хто навчається, позамовної інформації; 4) міжкультурний підхід до навчання мови
та спілкування нею (Тарнопольський, 2019, с. 8).
Власне конструктивістський підхід, на нашу думку, зможе надати студентам нелінгвістичних
ЗВО, зокрема майбутнім учителям початкової школи, можливість навчатися ефективно,
використовуючи власний стиль навчання, стратегії в освітньому процесі, тобто допоможе
сформувати НСтК у процесі вивчення іноземної мови.
Відповідно до технологічних тенденцій, які пов’язані з використанням інформаційнокомунікаційних технологій, зазначимо, що лише 2 роботи (4,9%) (Батуріна Ю. В.,
Ванівська О. М.) із 41-єї присвячено формуванню НСтК із залученням сучасних технологій
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навчання, що, по-перше, відрізняється від результатів, які були отримані О. Б. Бігич у 2013 році
й засвідчили прагнення авторів дисертаційних робіт забезпечити пропоновану методику
електронними засобами навчання, зокрема, авторськими (Бігич та ін., 2013, с. 20). Це, на нашу
думку, свідчить про те, що проблема формування НСтК є достатньо складною для вирішення
у теоретичному плані і вимагає подальших комплексних наукових розвідок.
Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином, сучасними
тенденціями науково-методичного дослідження процесу формування у майбутніх учителів
початкової школи англомовної НСтК є: стійкий інтерес науковців щодо проблеми дослідження,
домінування наукових розвідок, присвячених дослідженню процесу формування іншомовної
НСтК на нелінгвістичних факультетах ЗВО й освітнього ступеня “бакалавр”, пріоритет
англійської мови, чисельна перевага робіт, які описують підготовку фахівців у продуктивних
видах іншомовної мовленнєвої діяльності, зокрема, говоріння, незначна кількість робіт,
побудованих із залученням інформаційно-комунікаційних технологій, наявність різних підходів
до формування іншомовної НСтК.
Визначені вище тенденції будуть покладені в теоретичне розроблення концепції
формування у майбутніх учителів початкової школи англомовної НСтК і практичну реалізацію
у відповідній методиці, що і є перспективою подальших наукових розвідок.
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