
№ 2/1 (11) лютий 2018 р.  

 

17 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 37.0:378 3:30:303:303.4:303.42:303.423  

Боса В.П., 

старший викладач кафедри романської філології та порівняльно-типологічного 

мовознавства Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

АВТОРСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕФЛЕКСИВНО-РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 

КРИТЕРІЮ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН. 
 

У статті охарактеризовано наявні критерії оцінювання рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 

іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін та виявлено, що одним із основних критеріїв оцінювання 

мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін є 

рефлексивно-результативний критерії, який у педагогічних експериментах виступає засобом оцінювання 

авторських інновацій; якісними характеристиками очікуваного результату впровадження умов і технології. 

Рефлексивно-результативний критерій мовленнєвої компетентності – це відображення здатності студентів 

адекватно оцінювати рівень власного комунікативного контролю. 

Ключові слова. Критерії, мовленнєва компетентність, оцінювання, рефлексивно-результативний, самооцінювання. 

 

Актуальність дослідження. Ефективність проце-

су формування мовленнєвої компетентності май-

бутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення 

фахових дисциплін визначається наявністю відпо-

відних критеріїв рівня оцінювання. Відповідно, 

постає потреба дослідно-експериментальної пере-

вірки ефективності розроблених критеріїв, зокрема 

рефлексивно-результативного критерію у процесі 

вивчення професійної підготовки майбутніх учите-

лів іноземної мови. Що дозволить більш детально 

дослідити рівень мовленнєвої компетентності та 

системно поглянути на проблему фахової 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов та 

надасть практикам підібрати найефективнішу 

методику діагностики досліджуваного процесу.  

Аналіз останніх публікацій. Для ефективного 

проведення експерименту та виявлення основних 

показників були проаналізовані наявні програми 

емпіричних досліджень суміжних до нашої пробле-

ми: діагностика професійної компетентності май-

бутніх вчителів-філологів (Коваль В.О. [2]); дослід-

ження індивідуального стилю спілкування майбут-

ніх учителів іноземної мови (Добіжа Н.В. [1]; 

моніторинг культури мовлення учнівської молоді 

(Ткаченко В. [7]); експериментальне дослідження 

формування готовності майбутніх вчителів філоло-

гії до міжособистісної взаємодії засобами комуні-

кативних технологій (Пушкар Т.М. [6]); вивчення 

готовності майбутніх учителів іноземної мови до пе-

дагогічного спілкування (Кончович К.Т. [3]); індика-

тори ефективності самостійної роботи студентів під 

час вивчення мови (Нагребельна І.А. [5]) та ін.  

Мета і завдання дослідження. Стаття спрямо-

вана на дослідження та обґрунтування інструмен-

тів і засобів оцінки результативності процесу вив-

чення фахових дисциплін, що потребує реалізації 

низки цілей: 

аналізу та проектування критеріїв, показників і 

рівнів мовленнєвої компетентності майбутніх 

учителів іноземних мов; 

підбір методів діагностики рівня мовленнєвої 

компетентності досліджуваних. 

Виклад основного матеріалу. На констатува-

льному етапі нами було проведено експеримент, 

скерований на вивчення наявного стану сформова-

ності мовленнєвої компетентності майбутніх учи-

телів іноземних мов у процесі вивчення фахових 

дисциплін.  

Дослідження стану сформованості мовленнєвої 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

у процесі вивчення фахових дисциплін 

здійснювалося відповідно до спроектованих 

критеріїв, показників і рівнів.  

На нашу думку, саме вибір критеріїв, показни-

ків і рівнів дозволить розглядати мовленнєву ком-

петентність комплексно – і як системне утворення 

мотиваційної, індивідуальної, діяльнісної, рефлек-

сивної сфер особистості майбутніх учителів іно-

земних мов (відповідно виділений ціннісно-моти-

ваційний; організаційно-комунікативний; соціоку-

льтурний; рефлексивно-результативний критерії); і 

як практичний результат процесу вивчення фахо-

вих дисциплін (фахово-професійний критерій). 

Рефлексивно-результативний критерій мовлен-

нєвої компетентності майбутніх учителів інозем-

них мов відображає здатність ними адекватно 

оцінювати рівень власного комунікативного 

контролю, для чого була застосована Методика 

М. Снайдера діагностики оцінки самоконтролю у 

спілкуванні див. табл. 1. 

http://www.gyrnal.ru/udk/ru/30/
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Шановні студенти! Уважно прочитайте 

речення, що описують реакції на певні труднощі. 

Кожне з них ви повинні оцінити як вірне або хибне 

для вас. Якщо твердження є вірним (або 

наближеним до такого), то поставте літеру В. Якщо 

хибним – то літеру Х. 

1. Мені здається важким мистецтво наслідувати звичкам інших людей.  

2. Я б, мабуть, міг зваляти дурня, щоб привернути увагу або потішити оточуючих.  

3. З мене міг би вийти непоганий актор.  

4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є насправді.  

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.  

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся зовсім по-різному.  

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому я щиро переконаний.  

8. Щоб досягти успіху в справах і у відносинах з людьми, я намагаюся бути таким, яким мене 

очікують бачити. 

 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не виношу  

10. Я не завжди такий, яким здаюся.  

Таблиця 1 

Методика діагностики оцінки самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера 

Люди з високим комунікативним контролем, за 

М. Снайдером, постійно стежать за собою, добре 

знають, де і як себе вести, управляють вираженням 

своїх емоцій. Разом з тим, у них утруднена 

спонтанність самовираження, вони не люблять 

непрогнозованих ситуацій. Їх позиція: “Я такий, 

який я є в даний момент”. Люди з низьким 

комунікативним контролем більш безпосередні і 

відкриті, у них більш стійке “Я”, мало піддане 

змінам в різних ситуаціях. 

Підрахунок результатів: по одному балу 

нараховується за відповідь “Х” на 1, 5 і 7 питання і 

за відповідь “В” на всі інші. Підрахуйте суму балів. 

Якщо Ви щиро відповідали на питання, то про Вас, 

мабуть, можна сказати наступне: 

0-3 бали – у Вас низький комунікативний 

контроль. Ваша поведінка стійка, і Ви не вважаєте 

за потрібне змінюватися залежно від ситуацій. Ви 

здатні до щирого саморозкриття в спілкуванні. 

Деякі вважають Вас “Незручним” у спілкуванні 

внаслідок вашої прямолінійності. 

4-6 балів – у вас середній комунікативний конт-

роль, ви щирі, але не стримані у своїх емоційних 

проявах, зважаєте у своїй поведінці з оточуючими 

людьми. 

7-10 балів – у вас високий комунікативний 

контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, 

гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте 

і навіть в змозі передбачити враження, яке ви 

справляєте на оточуючих.[4] 

Результати проведеного експерименті на кон-

статувальному етапі нами представлено у табл. 2. 

№ Рівні 
Експериментальна група Контрольна група 

к-сть у % к-сть у % 

1 Високий   73 36,87 77 33,62 

2 Середній   97 48,99 114 49,78 

3 Низький    28 14,14 38 16,59 

Всього 198 100 229 100 

Таблиця 2 

Результати вивчення комунікативного контролю студентів на констатувальному етапі 

експерименту 

Майже половина учасників констатувального 

етапу експерименту володіє середнім рівнем 

комунікативного контролю (48,99% студентів 

експериментальної групи і 49,78% ˗ контрольної). 

За М. Снайдером, середній рівень комунікативного 

контролю свідчить про щирість, але не стриманість 

у емоційних проявах у процесі спілкування. Це, на 

нашу думку, можна пояснити віковими 

особливостями розвитку особистості студентів, 

коли у юнацькому віці ще формуються 

психологічні механізми емоційного контролю.  

Низький рівень комунікативного контролю 

(14% і 16% досліджуваних у експериментальній і 

контрольній групі відповідно) відповідає невмінню 

молоді адаптуватися до ситуації взаємодії, 

негнучкості в реакціях.  

Висновки. Розроблений методичний 

інструментарій дозволяє вивчити рівень 

мовленнєвої компетентності майбутніх учителів з 

точки зому самоконтролю, з урахуванням 

психологічних та педагогічних факторів впливу на 

предмет дослідження. Перспективи подальших 

досліджень полягають у експериментальній 

перевірці стану сформованості мовленнєвої 

компетентності майбутніх учителів іноземних мов 

та проектування системи педагогічних умов, які 

дозволять впливати на якість вивчення студентами 

фахових дисциплін.  
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Боса В.П. 

АВТОРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНО-РЕЗУЛЬТАТИВНОГО КРИТЕРИЯ РЕЧЕВОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. 

В статье охарактеризованы имеющиеся критерии оценки уровня речевой компетентности будущих учителей 

иностранных языков в процессе изучения специальных дисциплин и выявлено, что одним из основных критериев 

оценки речевой компетентности будущих учителей иностранных языков в процессе изучения специальных 

дисциплин является рефлексивно-результативный критерии, который в педагогических экспериментах выступает 

средством оценивания авторских инноваций; качественными характеристиками ожидаемого результата 

внедрения условий и технологии. Рефлексивно-результативный критерий речевой компетентности - это 

отражение способности студентов адекватно оценивать уровень собственного коммуникативного контроля 

Ключевые слова. Критерии, речевая компетентность, оценки, рефлексивно-результативный, самооценки. 

 

Bosa V. 

THE AUTHORESS’ RESEARCH OF REFLEXIVE AND EFFECTIVE CRITERION OF SPEECH 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES IN THE PROCESS OF STUDYING OF 

PROFESSIONAL DISCIPLINES. 

The article describes the existing criteria for assessing the level of competence of future teachers of foreign languages in 

the process of studying professional disciplines and found that one of the main criteria for assessing the competence of future 

teachers of foreign languages in the process of studying professional disciplines is the reflexive and productive criteria which 

in pedagogical experiments serves as a means evaluation of author's innovations; qualitative characteristics of the expected 

result of the introduction of conditions and technology. The reflexive and effective criterion of speech competence is the 

reflection of students' ability to adequately assess the level of their own communicative control 

Keyword. Criteria, speech competence, evaluation, reflexive and productive, self-evaluation. 

 

 

 

 

 

 


