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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Стрімкий інформаційний розвиток суспільства, 

модернізація вищої освіти України в контексті євроінтеграції ставлять нові вимоги до 

якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Відповідно до 

сучасної освітньої парадигми, інформатизації усіх сфер життя й зокрема освітнього 

середовища, професійне становлення висококваліфікованого вчителя іноземних мов 

визначається ступенем володіння іншомовною комунікативною компетентністю, 

зокрема читацькою. Тому професійна підготовка таких фахівців потребує суттєвого 

коригування змісту, форм і методів освітнього процесу із застосуванням навчальних 

комп’ютерних програм, що передбачено відповідними положеннями законодавчо-

нормативних документів: Законів України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» 

(2014 р.), «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (1998 р.), «Про 

Національну програму інформатизації» (1998 р.), а також Указів Президента України 

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» (2000 р.), «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (2013 р.).  

Необхідність дослідження й вирішення окресленої проблеми, а, отже, її 

актуальність зумовлені суперечностями між такими фактами:  

– утвердженням компетентнісного підходу в вищій освіті, задекларованому на 

нормативному рівні, та неузгодженістю сутності й змісту феномену компетентності, її 

видів загалом і читацької компетентності фахівця зокрема; 

– визначеними в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти вимогами 

до читацької компетентності філологів та низьким рівнем її сформованості в 

майбутніх учителів іноземних мов; 

– загальновизнаними дидактичними можливостями навчальних комп’ютерних 

програм як засобу підготовки та неготовністю більшості педагогів до їх розробки й 

використання в освітньому процесі. 

Проблема формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов розглядалася при з’ясуванні широкого кола теоретичних і прикладних питань, 

спрямованих переважно на дослідження: науково-методичних засад їх професійної 

підготовки (Н. Гальськова, В. Гаманюк, В. Калінін, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, 

В. Сафонова та ін.); читацької діяльності (А. Бородіна, Т. Галактіонова, О. Ісаєва, 

Т. Пахомова, Н. Свєтловська, Н. Чепелєва, О. Шкловська та ін.), особливостей 

формування професійної (С. Амеліна, В. Баркасі, О. Варецька, О. Гура, Н. Сидорчук, 

Е. Шаріпова та ін.), іншомовної (О. Бігич, Н. Бідюк, Н. Костенко, Т. Розумна, 

І. Ставицька та ін.), комунікативної (Н. Бориско, О. Тинкалюк, О. Чорна, С. Шандрук 

та ін.) і читацької (О. Вашуленко, І. Зимня, В. Мартиненко, Е. Орлова, Т. Плетяго, 

Т. Разуваєва, Ю. Романюк, І. Ставцева та ін.) компетентностей. 

Цінними є праці, присвячені особливостям використання інформаційно-

комунікаційних засобів навчання, спрямованих на формування: компетентності в 

письмі (М. Глазунов, О. Москалець, О. Синекоп та ін.), компетентності в говорінні 

(О. Каменський, Т. Коробейнікова, Я. Окопна, І. Чірва та ін.), аудитивної 

компетентності (О. Гавриленко, Л. Городнича, О. Мацнєва та ін.), читацької 



 

 

компетентності (О. Бігич, Ю. Британ, С. Радецька, З. Соломко, С. Шевченко та ін.). 

Водночас аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про відсутність 

фундаментальних досліджень, у яких було б обґрунтовано сутність, зміст, структуру, 

форми й методи формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних 

мов засобами навчальних комп’ютерних програм, що зумовило вибір теми дисертації 

«Формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

засобами навчальних комп’ютерних програм». 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до плану наукових досліджень Запорізького національного 

університету (ЗНУ) у межах держбюджетної теми кафедри англійської філології 

«Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної освіти» 

(ДР № 0115U000762); госпдоговірних тем: згідно з договорами № 3/15 між ЗНУ й 

ТОВ «АІСС ГРУП» (протокол у № 7 від 09.03.2015) та № 5/15 між ЗНУ та дитячим 

оздоровчим закладом «Весна» (протокол № 10 від 18.06.2015), а також згідно з 

ліцензійним договором (№ 1/16 від 08.07.2016) між ЗНУ й ТОВ «АІСС ГРУП» про 

використання навчальних комп’ютерних програм. Тема дослідження затверджена на 

засіданні вченої ради ЗНУ (протокол № 8 від 16.03.2017).  

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в теоретичному 

обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці науково-

методичних засад формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм.  

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

1) узагальнити теоретичні основи дослідження читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, обґрунтувати її зміст та структуру; 

2) вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм, охарактеризувати їх 

дидактичний потенціал; 

3) розробити й обґрунтувати науково-методичні засади формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм; 

4) експериментально перевірити ефективність науково-методичних засад 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 

професійної підготовки. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – науково-методичні засади формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов суттєво підвищиться за 

результатами впровадження в процес їх професійної підготовки в закладі вищої освіти 

комплексу навчальних комп’ютерних програм, розроблених відповідно до загальних і 

специфічних принципів навчання та основних функцій дидактичних засобів, який 

враховує особливості формування компонентів читацької компетентності. 



 

 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс загальнонаукових та спеціальних 

методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; моделювання; 

метод аналізу визначення понять – для з’ясування сутності читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов, обґрунтування її змісту та структури; 

– емпіричних: контент-аналіз нормативної документації, навчально-виховних 

планів та освітньо-професійних програм – для визначення особливостей формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм; опитування експертів; стандартизовані психодіагностичні 

методики, адаптовані відповідно до завдань дослідження; методи збирання 

емпіричного матеріалу (опитування, анкетування); педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний і контрольний етапи) – для перевірки ефективності 

формування читацької компетентності засобами навчальних комп’ютерних програм; 

– математичної статистики: первинна обробка даних (частотні показники й 

середнє), непараметричні методи перевірки статистичних гіпотез (критерії Крускала-

Волліса, Манна-Вітні, Вілкоксона) – для обробки й оцінювання експериментальних 

даних дослідження; математичний апарат перевірки застосування навчальних 

комп’ютерних програм (за С. Гончаренком).  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 

– вперше здійснено наукове обґрунтування та експериментальну перевірку 

науково-методичних засад формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм, а саме: 1) технології 

конструювання навчальних комп’ютерних програм, що ґрунтується на загальних і 

специфічних принципах навчання й основних функціях дидактичних засобів та 

враховує особливості формування компонентів читацької компетентності; 

2) розробленого комплексу навчальних комп’ютерних програм; 3) моделі й сукупності 

організаційно-педагогічних умов, що забезпечують ефективність формувальних 

заходів у процесі професійної підготовки (усвідомлення майбутніми вчителями 

іноземних мов навчальних можливостей комп’ютерних програм та алгоритму 

пізнавально-практичної діяльності; орієнтація змісту, форм і методів навчання на 

використання засобів навчальних комп’ютерних програм; урахування особливостей 

читання електронного тексту при створенні навчального контенту); 

– розкрито зміст читацької компетентності вчителя іноземних мов як 

сукупності органічно взаємопов’язаних компонентів: мотиваційного, інформаційного, 

когнітивного, інтерактивного та рефлексивного; 

– уточнено понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«компетенція», «компетентність», «іншомовна компетентність», «читацька 

компетентність майбутніх учителів іноземних мов», «навчальна комп’ютерна 

програма для формування читацької компетентності»); компоненти, критерії, 

показники та рівні сформованості читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов;  

– удосконалено зміст, форми й методи професійної підготовки майбутніх 



 

 

учителів іноземних мов на основі впровадження навчальних комп’ютерних програм; 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення щодо змісту 

формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому: створено, 

апробовано та впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов авторську (у співавторстві) навчальну комп’ютерну програму «English 

for Philologists: aspect of reading» з комплексом вправ для формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов (що підтверджено відповідним 

свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір); вироблено методичні 

рекомендації для використання розробленої навчальної комп’ютерної програми в 

освітньому процесі; запропоновано практикум «Мова і література (англійська)»; 

запропоновано практикум щодо виконання завдань самостійної роботи «Англійська 

мова професійно-комунікативної спрямованості». 

Матеріали дослідження можуть слугувати основою при розробці змісту 

професійно орієнтованих курсів для майбутніх учителів іноземних мов; 

застосовуватися під час лекційних, практичних, семінарських і лабораторних занять, 

під час педагогічної виробничої практики.  

Результати дослідження використовують у практичній роботі Херсонського 

державного університету (довідка № 09-31/144 від 01.02.2018), Одеського 

національного університету (довідка № 06.05-01-1467 від 07.08.2018), Класичного 

приватного університету (довідка № 920 від 14.08.2018), Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01-

28/1126 від 29.08.2018), Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(довідка № 1/669 від 30.08.2018), Запорізького національного університету (довідка 

№ 01-28/1126 від 31.08.2018). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 

здобувачу належать: [18] – підсистема вправ, що увійшла до навчальної комп’ютерної 

програми відповідно до етапів формування читацької компетентності; [19] – матеріали 

й завдання для читання текстів до тематичних розділів 1–5. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати 

дослідження було оприлюднено та обговорено на наукових і науково-практичних 

конференціях, форумах, семінарах: 

– міжнародних: «Pedagogy and Psychology in the age of globalization» 

(м. Будапешт, 2014; 2015; 2016 рр.); «Science without boundaries – development in 21
st
 

century» (м. Будапешт, 2016 р.); «Каразінські читаня: Людина. Мова. Комунікація» 

(м. Харків, 2015 р.); «Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики 

та перспективи» (м. Чернівці, 2016; 2017 р.);  

– всеукраїнських: «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій 

школі і Болонський процес» (м. Донецьк, 2010; 2012 рр.); «Сучасні проблеми 

гуманітаристики» (м. Рівне, 2014 р.); «Сучасні соціально-гуманітарні дискусії» 

(м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Інноваційні процеси у сучасному просторі юридичної 

освіти: реалії, тенденції, перспективи» (м. Дніпро, 2016 р.); 

– звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів ЗНУ 

(м. Запоріжжя, 2009, 2010 рр.). 



 

 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 

26 публікаціях автора: 8 – у наукових фахових виданнях України, 3 – у зарубіжних 

виданнях, 4 – в інших виданнях, 8 тезах доповідей на конференціях (7 одноосібних), 

2 методичних рекомендаціях англійською мовою, 1 авторському свідоцтві на твір (у 

співавторстві). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, 11 додатків та списку використаних джерел (350 найменувань). 

Загальний обсяг наукової праці становить 386 сторінок (16,7 авт. арк.), із них 

основний текст – 177 сторінок (8 авт. арк.). Робота містить 29 рисунків і 15 таблиць. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено об’єкт, предмет, 

мету, завдання, гіпотезу, методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів; подано інформацію про впровадження й апробацію 

результатів дослідження, окреслено особистий внесок автора у спільні розробки, 

відомості про публікації, у яких відображено основні положення; наведено дані про 

структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм» – визначено роль і місце читацької компетентності в складі 

професійної компетентності; подані зіставлення наукових підходів до сутності 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов; обґрунтовано її зміст та 

структуру; охарактеризовано особливості вітчизняного й зарубіжного досвіду 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних 

програм. 

За результатами поданого в роботі аналізу особливостей упровадження 

компетентнісного підходу в практику професійної освіти, вивчення наукової 

інтерпретації сутності професійної (С. Архипова, В. Краєвський, А. Маркова, 

А. Міщенко, О. Онопрієнко, А. Панарін, А. Хуторськой, Т. Хоффман, М. Чошанов), 

комунікативної (Л. Бірюк, А. Богуш, Т. Вольфовська, Н. Гальскова, Н. Гез, 

С. Ніколаєва, О. Павленко, Л. Паламар, М. Пентилюк), мовленнєвої (Л. Мацько, 

В. Мельничайко, Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Скуратівський, Л. Струганець, 

Г. Шелехова) компетентностей встановлено, що читацька компетентність виступає 

якісною складовою підвищення рівня професійної підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов на етапі навчання в закладі вищої освіти, оскільки сприяє збагаченню 

загальнокультурних і професійно важливих знань, удосконаленню загально 

навчальних та професійно важливих умінь, розвиває професійно значимі особистісні 

якості.  

З’ясовано, що сучасна наука в дослідженні читацької компетентності 

ґрунтується на положеннях системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, М. Каган, 

В. Садовський, Б. Юдін), діяльнісного (І. Зимня, А. Леонтьєв, С. Рубинштейн), 

культурологічного (В. Бенін, Ю. Брановський, Г. Козирев), компетентнісного 



 

 

(Г. Борецька, В. Мартиненко, А. Фасоля) підходів. Найчастіше читацьку 

компетентність розглядають у межах компетентністного підходу, основні положення 

якого щодо іншомовної освіти ґрунтуються на діяльнісній орієнтації освіти та 

прямому зв’язку іншомовного навчання з майбутньою професією; універсальності 

результату навчання з огляду на різні типи професійної діяльності; педагогічному 

потенціалі спільної діяльності студентів. 

Усе це уможливило визначення читацької компетентності майбутнього 

вчителя іноземних мов як інтегрального особистісного явища, що формується на 

основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, цінностей, способів мислення та 

визначає здатність здійснювати читацьку діяльність шляхом сприйняття, осмислення 

й використання письмових текстів різних типів.  

Урахування теоретичного підґрунтя дослідження структури читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов (О. Ісаєва, Н. Колганова, 

Т. Плетяго, Т. Разуваєва, І. Ставцева), особистого досвіду та особливостей 

використання комп’ютерних програм у навчальному процесі послугувало для 

виокремлення п’ятикомпонентної структури читацької компетентності, до складу якої 

включено: 1) мотиваційний компонент визначає вміння постановки читацької мети, 

пошуку та експлікації шляхів її задоволення в інформаційно насиченому просторі, що 

позначається на читацькій активності й самостійності; 2) інформаційний компонент 

характеризує володіння прийомами діалогічної взаємодії з текстом, свідчить про 

здатність читача-студента до реконструкції тексту та оцінювання прочитаного; 

3) когнітивний компонент відображає повноту, точність і глибину розуміння 

друкованого та електронного тексту, включає вміння критично оцінювати читацькі 

джерела, знаходити в тексті головні й другорядні дані, узагальнювати його 

тематичний зміст, гнучко змінювати читацькі стратегії залежно від мети читання; 

4) інтерактивний компонент відображає здатність до інтерпретації змісту тексту, 

включає вміння компресії прочитаного матеріалу з метою створення соціально 

значущого вторинного продукту та інформаційної взаємодії з партнерами на основі 

обміну продуктивними результатами читання; 5) рефлексивний компонент відповідає 

за сформованість осмислення діяльності читання й рефлексію особистого читацького 

досвіду, отримання інформації з друкованих та електронних джерел. 

Узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти щодо 

використання комп’ютерних програм у професійній підготовці майбутніх учителів 

іноземних мов засвідчило, що застосування таких програм під час навчання фахівців 

іноземних мов у США та країнах Європи є традиційним, що уможливлює якісне 

формування всіх видів іншомовних компетентностей, зокрема читацької. Тим часом, у 

сучасній вітчизняній педагогічній практиці досвід підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов є менш вагомим. Домінують навчальні комп’ютерні програми для 

формування компетентності в аудіюванні, говорінні та письмі. Навчальні комп’ютерні 

програми для формування читацької компетентності привертають увагу сучасних 

педагогів значно менше. З’ясовано, що застосування навчальних комп’ютерних 

програм в освітньому процесі має низку переваг та недоліків. До переваг слід віднести 

врахування специфіки електронного тексту, підвищення ефективності навчального 

процесу, наявність оперативного зв’язку, ефективних засобів виконання завдань, 



 

 

сприяння підвищенню інтересів читання. Недоліками є відсутність аудіовізуальних 

засобів презентації матеріалу, неможливість перегляду/аналізу та виправлення 

помилок, вибору рівня складності завдань.  

Відтак, упровадження навчальних комп’ютерних програм для формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов в освітній процес 

передбачає розробку відповідного навчально-методичного забезпечення. 

У другому розділі – «Науково-методичні засади формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм» – охарактеризовано особливості навчальних комп’ютерних 

програм; наведено алгоритм конструювання програмного продукту; презентовано 

комплекс навчальних комп’ютерних програм; модель та умови їх упровадження в 

процес професійної підготовки. 

Аналіз наукового матеріалу дозволив з’ясувати, що вчені розглядають навчальні 

комп’ютерні програми по-різному: як спеціально створений навчальний посібник, що 

враховує психофізіологічні закономірності сприйняття інформації з дисплея, 

методичні особливості презентації навчального матеріалу та можливості спілкування з 

тими, кого навчають (Н. Могилевська); як засіб інформаційно-комунікаційних 

технологій, завданням якого є створення комп’ютерного навчального мовного 

середовища, що забезпечує повне занурення студентів в іноземну мову, сприяє 

поширенню й поглибленню їх комунікативної та соціокультурної компетенції 

(В. Наумов); як автоматизований навчальний курс, розроблений для формування 

певних навичок та вмінь з іноземних мов (С. Радецька). У роботі охарактеризовано 

програми різного типу: прикладні, інструментальні, телекомунікаційні та навчальні. 

На основі наведених визначень, відповідно до специфіки дослідження, уточнено, що 

навчальна комп’ютерна програма для формування читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов – це засіб інформаційно-комунікаційних 

технологій, створений для формування навичок і вмінь з іноземних мов з урахуванням 

психолінгвістичних закономірностей читання тексту, дидактичних можливостей 

навчання, за допомогою яких здійснюють відбір, збереження, пред’явлення, передачу 

й обробку інформації, поданої в текстовій, графічній, звуковій, візуальній, відео чи 

іншій формі. 

Розкрито особливості технології створення та застосування навчальних 

комп’ютерних програм загалом і для формування читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов зокрема. Визначено: принципи (загальнодидактичні 

(науковості, свідомості, доступності, активності, автономності, послідовності та 

систематичності навчання), специфічні (урахування індивідуальних особливостей, 

зворотного зв’язку, міцності засвоєння знань, самостійності навчання, 

інтерактивності, наочності, адаптивності)); функції (мотиваційно-стимулювальна, 

комунікативна, інформаційно-пізнавальна, структурно-систематизувальна, 

організаційно-управлінська, тренувально-навчальна, виховна й розвивальна, 

контрольно-коригувальна) та вимоги (рекомендації щодо призначення, структури, 

інформаційних функцій, ролі програм) до навчання з використанням навчальних 

комп’ютерних програм.  

Охарактеризовано комплекс навчальних комп’ютерних програм для 



 

 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов, 

представлених у відкритому доступі (зазначено відповідні посилання в мережі 

Інтернет): «Easy reading», «English for philologists: aspect of reading», «English page», «Learn 

English (British Council)», «Using English». На основі дослідження проблеми 

використання іншомовних текстів для формування читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов до складу навчального матеріалу включено тексти 

різних типів (художні, прагматичні, публіцистичні) відповідно до таких вимог: 

пізнавальна цінність, науковість їх змісту; відповідність змісту текстів віковим 

особливостям та інтересам студентів-філологів; виховний і розвивальний потенціал 

тексту; наявність різних форм мовлення (діалогічного/монологічного). 

Обґрунтовано, що формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов з використанням навчальних комп’ютерних програм передбачає 

поетапність відповідно до їх структури: дотекстового, текстового, післятекстового 

етапів. Дотекстовий етап передбачає вправи (інформаційні, вправи з активізації 

фонових знань, підготовчі комунікативні), що виконують на практичних заняттях в 

аудиторії інтерактивних технологій, під час позааудиторної роботи з комплексом 

навчальних комп’ютерних програм, дистанційно в режимі он-лайн, що надає 

можливість активізувати потребу в читанні та пошуку й експлікації шляхів її 

задоволення в інформаційно насиченому просторі, позначається на читацькій 

активності та самостійності майбутніх учителів іноземних мов, сформованості їх 

умінь встановлювати читацьку мету. Це забезпечує формування мотиваційного 

компонента.  

Текстовий етап містить комплекс операційних вправ (робота з текстом, 

читання, діалогічна взаємодія з текстом) для практичних занять в аудиторії 

інтерактивних технологій, які сприяють оволодінню прийомами діалогічної взаємодії 

з текстом, свідчить про здатність читача-студента до реконструкції тексту та 

оцінювання прочитаного, що позначилось на формуванні інформаційного 

компонента; повне, точне та глибоке розуміння друкованого й електронного тексту, 

уміння критично оцінювати читацькі джерела, знаходити в тексті головні та 

другорядні дані, узагальнювати його тематичний зміст, гнучко змінювати читацькі 

стратегії залежно від мети читання, що відповідає змісту когнітивного компонента; 

уміння інтерпретації змісту тексту та компресії прочитаного матеріалу з метою 

створення соціально значущого вторинного продукту й інформаційної взаємодії з 

партнерами на основі обміну продуктивними результатами читання, що сформувало 

інтерактивний компонент. 

Післятекстовий етап спрямований на формування в майбутніх учителів 

іноземних мов рефлексивного компонента та включає комплекс вправ на рефлексію 

читацького досвіду (контрольні, інтерпретаційні вправи на основі прочитаного, 

післятекстові – для розвитку говоріння та письма). Ефективності виконання творчих 

завдань на цьому етапі досягають завдяки проведенню презентацій, круглих столів, 

науково-методичних семінарів (за участю студентів-філологів та викладачів, які 

здійснюють їх підготовку), на яких студенти презентують розроблені самостійно та 

під керівництвом викладача творчі завдання.  

Доведено, що застосування комплексу навчальних комп’ютерних програм є 



 

 

можливим на практичних заняттях у навчальній аудиторії, аудиторії інтерактивних 

технологій, під час позааудиторної та самостійної роботи, під час дистанційної роботи 

в режимі он-лайн. 

Враховуючи особливості підготовки майбутніх учителів іноземних мов у 

закладах вищої освіти, а також специфіку формування читацької компетентності 

студентів-філологів засобами навчальних комп’ютерних програм, у роботі визначено 

та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність 

процесу: 

1) усвідомлення майбутніми вчителями іноземних мов навчальних можливостей 

комп’ютерних програм та алгоритму пізнавально-практичної діяльності, що 

передбачає надання студентам інформації щодо змісту, сутності комп’ютерних 

програм, особливостей їх упровадження в навчальний процес; організацію 

теоретичної та практичної роботи, спрямованої на усвідомлення ними навчальних дій;  

2) орієнтація змісту, форм і методів навчання на використання засобів 

навчальних комп’ютерних програм, що передбачає узгодження співвідношення 

текстового матеріалу та комплексу відповідних комп’ютерних вправ із формами, 

методами й засобами формування читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов;  

3) урахування особливостей читання електронних текстів, що передбачає 

з’ясування навчальної стратегії формування читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов, беручи до уваги відмінності сприйняття електронних текстів 

порівняно з друкованим; при цьому необхідно чітко усвідомлювати, що електронний 

текст, на відміну від друкованого, є нематеріальним, залежним від специфічних 

характеристик електронного носія, обмеженим просторовими рамками, передбачає 

нелінійну форму подання, навігацію текстом; має некогерентну структуру; його 

сприйняття опосередковано технічними пристроями, надає можливості інтеграції 

аудіовізуальної інформації. 

Відповідно до розроблених науково-методичних засад створено модель, що 

уможливлює систематизацію, структурування та моделювання процесу формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм (рис. 1). Вона складається з трьох взаємопов’язаних блоків:  

1) цільового, що відображає мету й завдання освітнього процесу;  

2) змістово-операційного, що містить принципи, форми, методи та засоби 

формування читацької компетентності й організаційно-педагогічні умови;  

3) результативного, який включає діагностичний інструментарій визначення 

рівня сформованості читацької компетентності загалом та покомпонентно.  

Розкрито критерії сформованості читацької компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм, показниками якої є 

мотивація читацької діяльності, широта читацьких інтересів, функціональна читацька 

активність, здатність до діалогічної взаємодії з текстом, рефлексія читацького досвіду, 

та рівні (низький, середній, високий). 



 

 

 
 

Рис. 1. Модель формування читацької компетентності майбутніх учителів  

іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм 



 

 

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм» – розкрито логіку організації й проведення педагогічного 

експерименту; подано його хід та аналіз результатів. 

Дослідно-експериментальну роботу здійснено впродовж 2015–2018 рр. На різних її 

етапах було задіяно 152 студенти таких спеціальностей: 014.02 Середня освіта (мова і 

література (англійська)) і 035 Філологія: мова і література (англійська/ іспанська/ німецька/ 

французька), та 18 викладачів закладів вищої освіти різних регіонів України. 

Результати пілотного дослідження дозволили визначити зміст, критерії та 

показники сформованості читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов, 

сформувати експериментальні та контрольні групи; організувати процедури 

впровадження комплексу комп’ютерних програм в навчальний процес для отримання 

інтегральної оцінки читацької компетентності.  

Педагогічний експеримент здійснено на базі Запорізького національного 

університету за традиційною схемою (С. Гончаренко, С. Сисоєва та ін.) у три етапи: 

констатувальний, формувальний і контрольний. До експериментальної роботи було 

залучено шість експериментальних груп (ЕГ – 63 студенти) й одна контрольна (КГ – 

15 осіб) спеціальностей 035 Філологія: мова і література (англійська/ іспанська/ німецька/ 

французька). У 2016–2018 рр. в експерименті взяли участь дві експериментальні групи й 

одна контрольна спеціальностей 014.02 Середня освіта (мова і література (англійська) та 

035 Філологія: мова і література (англійська/ іспанська/ німецька/ французька): ЕГ1 – 28 

студентів; ЕГ2 – 25; КГ – 23.  

Метою констатувального етапу педагогічного експерименту було з’ясування 

вихідного рівня сформованості читацької компетентності в майбутніх учителів 

іноземних мов, для чого розроблено комплекс діагностичних методик: 1) для 

діагностування мотиваційного компонента використано «Методику діагностики 

мотивації учіння студентів педагогічних закладів вищої освіти» й авторський 

опитувальник «Діагностика рівня зацікавленості студентів у роботі з навчальними 

комп’ютерними програмами»; 2) інформаційного – систему авторських завдань на 

перевірку засвоєння інформації тексту та стандартизовану методику «Моя 

інформаційна культура»; 3) когнітивного – методику «Самооцінка здатності до 

самоосвіти й саморозвитку особистості», «Шкалу самоефективності Р. Шварцера та 

М. Єрусалема»; 4) інтерактивного – анкету щодо визначення читацької обізнаності та 

методику «Ваш творчий потенціал»; 5) рефлексивного – методики «Рефлексія 

читацького досвіду», «Діагностика рівня саморозвитку та професійно-педагогічної 

діяльності». 

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили відсутність 

розбіжностей між трьома групами у сформованості компонентів читацької 

компетентності й читацької компетентності в цілому. Виявлення відмінностей здійснено 

шляхом безпосереднього порівняння середніх оцінок і частотних розподілів за рівнями 

та перевірки статистичних гіпотез за критерієм Крускала-Волліса.  

Отримані результати дозволили обґрунтувати використання комплексу 

навчальних комп’ютерних програм в освітньому процесі за такою схемою: в ЕГ1 – на 

всіх етапах роботи з текстом (дотекстовий, текстовий, післятекстовий); в ЕГ2 – лише 



 

 

на післятекстовому етапі; у КГ формування читацької компетентності здійснювали з 

використанням традиційних методів і засобів.  

Формувальний етап експерименту здійснено на другому, третьому та четвертому 

роках навчання студентів-філологів, оскільки, по-перше, згідно з вимогами освітньо-

кваліфікаційної програми підготовки, на цьому етапі студенти повинні володіти вміннями 

аналітичного читання; по-друге, саме тоді рівень володіння іноземною мовою дозволяє 

вводити більш складні тексти мовою оригіналу. Упродовж формувального етапу 

впроваджено комплекс навчальних комп’ютерних програм («Easy reading», «English for 

philologists: aspect of reading», «English page», «Learn English (British Council)», «Using 

English»), проведено практичні заняття, позааудиторні заходи, дистанційні заняття. Під час 

цих заходів застосовано такі методи: презентація комплексу навчальних комп’ютерних 

програм для підвищення мотивації студентів; семінари-практикуми дотекстового етапу 

для зняття фонетичних, лексичних і граматичних труднощів, пояснення 

лінгвокраїнознавчих реалій; науково-методичні семінари та круглі столи для обговорення 

прочитаного; майстер-класи з написання есе за змістом прочитаного.  

Після реалізації формувальних заходів, що передбачали використання 

комплексу навчальних комп’ютерних програм і впровадження організаційно-

педагогічних умов в освітній процес підготовки студентів експериментальних груп, 

було проведено діагностику сформованості компонентів читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. Результати контрольного етапу засвідчили, що 

динаміка розвитку читацької компетентності у студентів ЕГ1 була максимальною, в 

ЕГ2 – менш помітною, у КГ зміни були незначними.  

Сформованість читацької компетентності на контрольному етапі в трьох групах 

відрізнялася. В ЕГ1 у більшості (85,7%) майбутніх учителів іноземних мов було 

виявлено середній рівень, у 14,3% – високий, водночас в ЕГ2 і КГ не зафіксовано 

жодного студента з високим рівнем читацької компетентності.  

Враховуючи, що порівняльний аналіз описових статистичних показників (частот 

і середніх) не є підставою для достовірних висновків, було проведено перевірку 

статистичних гіпотез. Для порівняння трьох груп на контрольному етапі застосовано 

критерій Крускала-Волліса, результати чого довели суттєву розбіжність між цими 

групами. Водночас здійснено порівняння результатів кожної з трьох груп за 

допомогою критерію Вілкоксона. Між результатами констатувального й контрольного 

етапів в ЕГ1 та ЕГ2 зафіксовано розбіжності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Зведені результати перевірки статистичних гіпотез 

Компонент 
Критерій Крускала-Волліса Критерій Вілкоксона 

констатувальний етап контрольний етап ЕГ1 ЕГ2 КГ 

Мотиваційний 2,28 47,01
**

 48,5
**

 86
*
 111,5 

Інформаційний 1,18 50,11
**

 55
**

 87,5
*
 92 

Когнітивний 0,80 48,84
**

 55
**

 89
*
 99 

Інтерактивний 1,29 50,66
**

 28
**

 82
*
 85 

Рефлексивний 1,41 47,61
**

 28
**

 84
*
 105 

Читацька компетентність 1,06 52,69
**

 28
**

 80
*
 100 

Примітка: * достовірні розбіжності на рівні значущості α<0,05. 

Примітка: ** статистично значущі розбіжності на рівні значущості α<0,01. 



 

 

З метою остаточного підтвердження ефективності використання комплексу 

навчальних комп’ютерних програм у формуванні читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов розраховано: коефіцієнт ефективності використання ( ) та 

коефіцієнт оцінки ( ). Під час реалізації комплексу на всіх етапах роботи з текстом 

(дотекстовий, текстовий, післятекстовий) – , ; при використанні 

лише на післятекстовому етапі – , . Коефіцієнти оцінки 

використання комплексу навчальних комп’ютерних програм вищі за 0, що доводить 

його ефективність у формуванні читацької компетентності. Коефіцієнти оцінки для 

двох варіантів використання комплексу навчальних комп’ютерних програм вищі за 1, 

тому комплекс навчальних комп’ютерних програм є ефективнішим для формування 

читацької компетентності, порівняно з традиційним навчанням. 

Отже, проведений порівняльний аналіз частот і середніх, отриманих під час 

педагогічного експерименту, засвідчив поступове суттєве підвищення рівня 

сформованості читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов завдяки 

використанню комплексу навчальних комп’ютерних програм на всіх етапах 

формування читацької компетентності. Перевірка статистичних гіпотез та обчислення 

коефіцієнтів ефективності комплексу навчальних комп’ютерних програм довели її 

дієвість у процесі формування читацької компетентності. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження науково-

методичних засад, що забезпечують ефективність формування читацької 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм. Здобуті під час дослідження результати підтвердили 

правомірність гіпотези, покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання 

дозволяють зробити загальні висновки. 

1. Здійснений аналіз науково-методичних джерел дає підстави стверджувати, що 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов є однією зі 

складових їх професійної підготовки. У роботі поняття читацька компетентність 

майбутнього вчителя іноземних мов розглянуто як інтегральне особистісне явище, що 

формується на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, цінностей, 

способів мислення та визначає здатність здійснювати читацьку діяльність шляхом 

сприйняття, осмислення й використання письмових текстів різних типів. 

Визначено та схарактеризовано зміст читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов як сукупності органічно взаємопов’язаних компонентів: 

1) мотиваційного, сутність якого полягає в умінні ставити читацьку мету, шукати та 

експлікувати шляхи її задоволення в інформаційно насиченому просторі, що 

позначається на читацькій активності та самостійності; 2) інформаційного, що 

характеризується володінням прийомами діалогічної взаємодії з текстом, свідчить про 

здатність читача-студента до реконструкції тексту й оцінювання прочитаного; 

3) когнітивного, що відображає повноту, точність і глибину розуміння друкованого та 

електронного тексту, передбачає вміння критично оцінювати читацькі джерела, 



 

 

знаходити в тексті головні й другорядні дані, узагальнювати його тематичний зміст, 

гнучко змінювати читацькі стратегії залежно від мети читання; 4) інтерактивного, що 

позначається в здатності до інтерпретації змісту тексту, включає вміння компресії 

прочитаного матеріалу з метою створення соціально важливого вторинного продукту 

та інформаційної взаємодії з партнерами на основі обміну продуктивними 

результатами читання; 5) рефлексивного, що відповідає за сформованість осмислення 

діяльності читання, рефлексію особистого читацького досвіду й отримання інформації 

з друкованих та електронних джерел. 

2. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних 

програм встановлено, що застосування таких програм уможливлює ефективне 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов. З’ясовано, 

що навчальні комп’ютерні програми мають низку переваг (урахування специфіки 

електронного тексту, підвищення ефективності навчального процесу, наявність 

оперативного зв’язку, ефективних засобів виконання завдань, сприяння підвищенню 

інтересів читання) і недоліків (відсутність аудіовізуальних засобів презентації 

матеріалу, неможливість перегляду/аналізу та виправлення помилок, вибору рівня 

складності завдань), які необхідно враховувати під час упровадження в освітній 

процес.  

3. Розроблено й обґрунтовано науково-методичні засади ефективного 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

навчальних комп’ютерних програм. По-перше, розкрито технологію конструювання 

навчальних комп’ютерних програм, яка ґрунтується на загальних і специфічних 

принципах навчання та основних функціях дидактичних засобів і враховує 

особливості формування компонентів читацької компетентності. По-друге, 

розроблено комплекс навчальних комп’ютерних програм («Easy reading», «English for 

philologists: aspect of reading», «English page», «Learn English (British Council)», «Using 

English»), які пропонують поетапність формування читацької компетентності 

майбутніх учителів іноземних мов. По-третє, запропоновано модель, яка містить 

цільовий, змістово-операційний, результативний блоки та організаційно-педагогічні 

умови, що забезпечують ефективність освітнього процесу (усвідомлення майбутніми 

вчителями іноземних мов навчальних можливостей комп’ютерних програм та 

алгоритму пізнавально-практичної діяльності; орієнтація змісту, форм і методів 

навчання на використання засобів навчальних комп’ютерних програм; урахування 

особливостей читання електронного тексту при створенні освітнього контенту). 

4. Експериментальна перевірка ефективності науково-методичних засад 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

навчальних комп’ютерних програм підтвердила гіпотезу дослідження щодо їх 

ефективності, про що свідчить порівняння середніх інтегральних оцінок читацької 

компетентності на етапах експерименту: в ЕГ1 середня інтегральної оцінки зросла з 

46,9 до 69,3; в ЕГ2 – з 44,7 до 50,2; у КГ – з 44,9 до 45,7. Статистично значуща різниця 

між результатами груп на контрольному етапі та підсумками діагностики в 

експериментальних групах на етапах експерименту доводить доцільність 



 

 

упровадження в освітній процес підготовки майбутніх учителів іноземних мов усіх 

розроблених педагогічних заходів.  

Отже, поетапне розв’язання завдань дослідження уможливило досягнення його 

мети – теоретичного обґрунтування, практичної розробки та експериментальної 

перевірки науково-методичних засад формування читацької компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм. Подальшого вивчення потребують механізми становлення 

читацької культури й професійного самовдосконалення майбутніх учителів іноземних 

мов. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2019.  

У дисертації досліджено проблему формування читацької компетентності 



 

 

майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм. 

Уточнено понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки («компетенція», 

«компетентність», «іншомовна компетентність», «читацька компетентність майбутніх 

учителів іноземних мов», «навчальна комп’ютерна програма для формування 

читацької компетентності»); компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов.  

Здійснено наукове обґрунтування науково-методичних засад формування 

читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних 

комп’ютерних програм: технології конструювання навчальних комп’ютерних 

програм, що ґрунтується на загальних і специфічних принципах навчання та основних 

функціях дидактичних засобів і враховує особливості формування компонентів 

читацької компетентності; розробленого комплексу навчальних комп’ютерних 

програм; моделі й сукупності організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

ефективність формувальних заходів у процесі професійної підготовки. 

Запропоновано модель, яка містить цільовий, змістово-операційний, 

результативний блоки та організаційно-педагогічні умови, що забезпечують 

ефективність освітнього процесу. 

Експериментальна перевірка ефективності науково-методичних засад 

формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами 

навчальних комп’ютерних програм підтвердила гіпотезу дослідження щодо їх 

ефективності, про що свідчить порівняння середніх інтегральних оцінок читацької 

компетентності на етапах експерименту. 

Ключові слова: формування читацької компетентності, майбутні вчителі, 

іноземні мови, навчальні комп’ютерні програми, науково-методичні засади. 
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Запорожский национальный университет, Запорожье, 2019. 

В диссертации исследована проблема формирования читательской 

компетентности будущих учителей иностранных языков средствами обучающих 
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языков», «обучающая компьютерная программа для формирования читательской 

компетентности»); компоненты, критерии, показатели и уровни сформированности 

читательской компетентности будущих учителей иностранных языков.  

Осуществлено научное обоснование научно-методических основ формирования 

читательской компетентности будущих учителей иностранных языков средствами 

обучающих компьютерных программ, а именно: технологии конструирования 



 

 

обучающих компьютерных программ, основанной на общих и специфических 

принципах обучения и основных функциях дидактических средств с учетом 

особенностей формирования компонентов читательской компетентности; 

разработанного комплекса обучающих компьютерных программ; модели и 

совокупности организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

эффективность формирующих мероприятий в процессе профессиональной 

подготовки. 

Предложена модель, которая содержит целевой, содержательно-операционный, 

результативный блоки и организационно-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность образовательного процесса. 

Экспериментальная проверка эффективности научно-методических основ 

формирования читательской компетентности будущих учителей иностранных языков 

средствами обучающих компьютерных программ подтвердила гипотезу исследования 

об их эффективности, о чем свидетельствует сравнение средних интегральных оценок 

читательской компетентности на этапах эксперимента. 

Ключевые слова: формирование читательской компетентности, будущие 

учителя, иностранные языки, обучающие компьютерные программы, научно-

методические основы. 

 

SUMMARY 

 

Drach A. S. Formation of reading competence of future teachers of foreign 

languages by means of educational software. – As manuscript.  

Thesis for a candidate degree in pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – theory and 

methodology of professional education. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

In the thesis the problem of the formation of reading competence of future teachers of 

foreign languages by means of educational software is investigated. The relevance of the 

research is confirmed by the presence of a number of contradictions that hinder the process 

of formation of reading competence of future foreign language teachers by means of 

educational software: the approval of the competence approach in higher educational 

system, which is declared at the normative level, and inconsistency of the essence and 

content of the competence phenomenon, its types in general and the reading competence of a 

specialist in particular; by the defined guidelines on language education the requirements for 

reading competence of philologists and the low level of its formation of the future teachers 

of foreign languages; universally recognized didactic capabilities of educational software as 

a means of training and unpreparedness of most educators to develop and use them in the 

educational process. 

The conceptual-categorical apparatus is specified in the context of the formation of 

reading competence of future teachers of foreign languages, namely: «competency», 

«competence», «foreign language competence», «reading competence of future teachers of 

foreign languages», «information and communication technologies», «educational 

software». Components, criteria, indicators and levels of reading competence of future 

teachers of foreign languages by means of educational software are determined. 



 

 

The scientific substantiation of the methodological principles of forming the reading 

competence of future teachers of foreign languages by means of educational software is 

carried out, namely: technologies of creating educational software based on general and 

specific principles of teaching and basic functions of didactic means; the peculiarities of the 

formation of reading competence components; developed complex of educational software; 

models and complex of organizational and pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of forming activities in the process of educational training. 

The scientific and methodological principles of effective formation of the reading 

competence of future teachers of foreign languages by means of educational software are 

developed and substantiated. The technology of creating educational software is carried out, 

which is based on general and specific principles of teaching and basic functions of didactic 

means, and takes into account the peculiarities of forming components of reading 

competence. The set of educational software has been developed («Easy reading», «English 

for philologists: aspect of reading», «English page», «Learn English (British Council)», 

«Using English») that offers step by step formation of reading competence of future teachers 

of foreign languages. The model which contains target, content-operational, productive 

blocks and organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the 

educational process is created. 

The model, which contains the target, content-operational, productive blocks and 

organizational-pedagogical conditions that provide the effectiveness of the educational 

process, is proposed. 

The experimental verification of the effectiveness of the scientific and methodological 

foundations of forming the reading competence of future teachers of foreign languages by 

means of educational software confirmed the hypothesis of the study on their effectiveness, 

as evidenced by a comparison of average integral assessments of reading competence at the 

experimental stages. 

Key words: the formation of reading competence, future teachers, foreign languages, 

educational software, scientific and methodological principles. 
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