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Анотація

На основі специфіки комунікативної діяльності вчителя охарактеризовано

сутність  та  структурні  компоненти  формування  професійної  компетентності

майбутнього  вчителя.  Вивчено  педагогічні  умови  формування  професійної

компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури.

Розроблено та експериментально перевірено ефективність гуманістично-

особистісної  технології  формування  професійної  комунікативної

компетентності  майбутнього  вчителя.  Доведено,  що  використання  активних

методів роботи сприяють діалогічній суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладача та

студентів і формує ціннісні установки наприйняття студента тощо. Розроблено

методичні  рекомендації  щодо  покращення  формування  професійної

компетентності  майбутніх  учителів  української  мови  і  літератури  у  закладі

вищої освіти.

Ключові  слова:  професійна  компетентність,  педагогічні  умови,  активні

методи навчання.

Annotation

On the basis  of  specifics  of  the  communicative  activity  of  the  teacher,  the

essence  and  structural  components  of  professional  competence’ formation  of  the

future  teacher  are  characterized.  The  pedagogical  conditions  of  professional

competence’ formation of the future teacher of the Ukrainian language and literature

were studied.

Effectiveness  of  the  humanistic-personal  technology  of  professional

communicative  competence’  forming  of  the  future  teacher  was  developed

andexperimentally  tested.  It  is  proved  that  the  use  of  active  methods  of  work

contribute to  the dialogical  subject-subjective interaction between the teacher and

students and forms valuable settings for student acceptance and so on. The guidelines

for improving the professional competence of future teachers of Ukrainian language

and literature at higher education institutions have been developed.

Keywords: professional competence, pedagogical conditions, active teaching

methods.


