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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Статтю присвячено актуальній проблемі формування лінгвістичної компетенції 
майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови. Метою 
дослідження є наукове обґрунтування лінгвістичної іншомовної компетенції, 
визначення особливостей, принципів та методів її формування, розробка та 
впровадження у навчальний процес комплексу вправ для формування граматич-
ного компонента у майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення на-
вчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська). Формування лінгвістичної 
компетенції є одним із пріоритетів вивчення англійської мови, адже неможливо 
вивчити іноземну мову без знань лексики, граматики, фонетики та орфографії. 
Тому проблема формування лінгвістичної іншомовної компетенції є однією з 
найактуальніших у вищій школі, зокрема у підготовці майбутніх фахівців 
дошкільної освіти. 
Відповідно до визначених завдань, досягнення мети й перевірки гіпотези вико-
ристовувалась комплексна система методів дослідження: теоретичних, емпі-
ричних, статистичних на засадах особистісно орієнтованого та компетент-
нісного підходів. 
Науковою новизною дослідження є розробка і впровадження в освітній процес 
комплексу навчальних завдань, які ефективно впливають на підвищення рівня 
лінгвістичної компетенції майбутніх фахівців дошкільної освіти.  
У статті обґрунтовано теоретичні засади процесу формування лінгвістичної 
компетенції під час вивчення англійської мови майбутніми фахівцями дошкільної 
освіти. Визначено компоненти, принципи та методи формування лінгвістичної 
компетенції під час вивчення англійської мови. Здобуті результати засвідчили 
правомірність вихідних положень дослідження, а реалізація мети і завдань стали 
підставою для відповідних висновків. 
Сформований рівень граматичного компонента лінгвістичної компетенції май-
бутніх фахівців дошкільної освіти у процесі виконання ними навчальних завдань є 
підтвердженням рівня лінгвокомпетентності. Крім того, результати досліджен-
ня надають підстави зазначити, що виконання комплексу завдань спонукають 
студентів бути більш активними на заняттях, стимулюють навчально-пізна-
вальну діяльність, допомагають забезпечити позитивну мотивацію та сприя-
ють кращому засвоєнню знань, критичному мисленню, формуванню навичок 
самостійної роботи. 
Ключові слова: лінгвістична компетенція, граматичний компонент, майбутній 
фахівець, дошкільна освіта, принципи, методи, англійська мова, знання, вміння. 

 
 
Постановка проблеми. Переваги вивчення іноземних мов зростають, оскільки 

двомовність зараз, мабуть, є найкориснішою навичкою реального світу, який коли-
небудь існував. Великого значення набуває англійська мова, яка визнана «глобаль-
ною мовою» і її статус основної міжнародної мови значною мірою відповідає процесу 
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глобалізації, що передбачає для досягнення широкого кола цілей спілкування між 
людьми, які належать до різних культур. Але неможливо вивчити англійську мову без 
знань лексики, граматики, фонетики та орфографії цієї мови. Тому проблема форму-
вання лінгвістичної іншомовної компетенції є однією з найактуальніших у вищій школі, 
зокрема у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти. Незважаючи на те, що 
сучасні дослідження з методики навчання англійської мови у вищій школі відобра-
жають різні аспекти формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців, 
ґрунтовного цілісного дослідження проблеми формування лінгвістичної компетенції 
майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення англійської мови на сьогодні 
немає. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що іншомовну комуні-
кативну компетентність досліджували як зарубіжні, так і вітчизняні науковці (Л. Біркун, 
Л. Брахман, О. Волобуєва, Р. Джонсон, Г. Китайгородська, С. Козак, С. Мельник, 
Е. Пассов, С. Савіньйон, М. Свейн, Д. Хаймс, Д. Шейлз). Лінгвістичну компетентність 
розглядали: А. Богуш, М. Вашуленко, І. Волкова, Є. Вєрєщагін, Н. Гез, І. Зимня, 
Ю. Картава, В. Костомаров, С. Корнієнко, Н. Микитенко, М. Пентилюк, І. Сніховська, 
О. Хорошковська, Н. Хомський, Л. Шмелькова, М. Шанський, Г. Шелехова та ін.  

Метою статті є наукове обґрунтування лінгвістичної іншомовної компетенції, 
визначення особливостей, принципів та методів її формування, розробка та 
впровадження у навчальний процес комплексу вправ для формування граматичного 
компонента у майбутніх фахівців дошкільної освіти під час вивчення навчальної 
дисципліни «Іноземна мова» (англійська). 

Методологія та методи. Відповідно до визначених завдань, досягнення мети 
й перевірки гіпотези використовувалась комплексна система методів дослідження: 
теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення), емпіричних (спостереження, бесіди зі сту-
дентами та викладачами), статистичних (методи обробки експериментальних даних). 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка фахівців будь-якої 
галузі передбачає формування низки відповідних компетенцій. 

«Компетенція» є одним з найбільш дискусійних термінів серед науковців. Таким 
чином, вважаємо необхідним розглянути цей термін з точки зору різних словників. Так, 
словник іншомовних слів трактує, що компетенція – це латинське слово competentia, 
від compete, що означає «взаємно прагну; відповідаю, підходжу» [11]. 

У тлумачному словнику зазначається, що компетенція це «коло питань, в яких 
хто-небудь добре обізнаний; коло чиїхось повноважень, прав» [8, с. 289].  

Кембриджський словник, у свою чергу, дає наступне трактування слова «компе-
тенція»: «the ability to do something well», що означає «здатність робити щось добре» 
[12].  

У загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти зазначено, що «компе-
тенції» – це сума знань, умінь та характеристик, що дозволяють людині виконувати дії [15].  

Отже, можна стверджувати, що «компетенція» – це результат щодо викорис-
тання засвоєних знань, умінь і навичок у різноманітних життєвих та професійних 
ситуаціях. І яку б професію не обрала людина, вона повинна мати відповідні компе-
тенції, щоб повноцінно діяти у сучасному суспільстві і розвиватися протягом усього 
життя.  

Вивчення іноземної мови передбачено у будь-якій освітній програмі вищої 
школи. Опанування цієї навчальної дисципліни має на увазі формування комуніка-
тивної компетентності, яка у свою чергу має відповідні компетенції, а саме: мовну 
(лексичні, граматичні, фонетичні та орфографічні знання і відповідні навички), 
мовленнєву (аудіювання, говоріння, читання та письмо), лінгвосоціокультурну (країно-
знавча, лінгвокраїнознавча) [7, с. 100]. 

Вперше поняття «мовна компетентність» ввів відомий американський учений 
Н. Хомський ще у середині XX століття. У своїй книзі «Мова і мислення», яка була 
опублікована у 1972 році, науковець розглядав особливості мовної компетентності 
[13]. Але слід зазначити, що учений розглядав мовну компетенцію у процесі вивчення 
рідної мови.  

У свою чергу, французька учена С. Савіньйон (1972) розглядає формування 
лінгвістичної (мовної) компетенції під час опанування іноземної мови. Науковиця 
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стверджує, що людина повинна не лише знати лексичні, морфологічні, синтаксичні та 
фонологічні особливості мови, яка вивчається, але й вміти їх використовувати у 
спілкуванні [16].  

У загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти зазначено, що комуніка-
тивна компетентність має такі компоненти: лінгвістична, соціолінгвістична та прагма-
тична компетенції [15]. 

О. А. Кучерук надає більш детальну характеристику комунікативної компетенції. 
Науковець вважає, що комунікативна компетенція включає: лінгвістичну (мовну), мов-
леннєву (соціолінгвістичну), дискурсивну, стратегічну (компенсаторну), соціальну 
(прагматичну), соціокультурну, предметну, фахову компетенції [5]. 

У свою чергу В. В. Корнієнко  вважає, що комунікативна компетенція, крім 
лінгвістичного компонента, включає й екстралінгвістичний компонент, який містить у 
собі сукупність етнічних, соціальних, історичних, географічних та інших чинників [3, с. 24].  

Предметом нашого дослідження є мовна (лінгвістична) компетенція. 
А. П. Загнітко стверджує, що мовна компетенція є сукупністю знань та уявлень 

про закони, синтаксичну будову мови, лексичний запас, фонетико-фонологічний 
устрій [2, с. 135].  

Учені Хав’єр Таранго, Хуан Д. Макін-Мастроматтео вважають, що мовні компе-
тенції пов’язані з використанням мови через висловлювання та інтерпретацію понять, 
думок, почуттів, фактів для проведення усних та письмових дискусій. Такі взаємодії 
можуть мати місце у різноманітному соціальному та культурному контексті, що 
визначатиме характеристики письмової чи розмовної мови, такі як граматичні, праг-
матичні та соціолінгвістичні. Науковці стверджують, що лінгвістична компетенція тісно 
пов’язана з комунікативною компетенцією і вони навіть розглядаються як рівні [17].  

І. Волкова, спираючись на праці науковців і на власні міркування, вважає, що 
мовна компетентність – це система вироблених і засвоєних у процесі мовленнєвої 
діяльності (особистого спостереження мови і мовлення, спілкування, навчання тощо) 
мовознавчих правил, достатніх для адекватного сприйняття і вербального відтво-
рення буттєвих явищ суб’єктами мовлення [1, c. 75].  

На нашу думку, більш детальна характеристика лінгвістичної компетенції 
дається у загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, де зазначено, що 
вона поділяється на: лексичну (знання та вміння користуватися словниковим запасом 
та деякими граматичними елементами мови, яка вивчається), граматичну (знання та 
здатність до використання граматичних ресурсів мови), семантичну (здатність 
студента усвідомлювати й контролювати організацію змісту), фонологічну (знання та 
вміння сприймати та виробляти: звукові одиниці (фонеми) мови та їх реалізація в 
конкретному контексті (алофони), фонетичні особливості, фонетичний склад слів, 
наголос, ритм, інтонацію речення), орфографічну (знання та вміння сприймати та 
виробляти символи, з яких складаються письмові тексти), орфоепічну (знання 
звукових засобів сучасної літературної мови та вміння мовця ними користуватися, 
правильне звукове оформлення мовлення) компетенції [15].  

Отже, можна сказати, що лінгвістична компетенція – це знання та навички щодо 
лексичної, граматичної, фонетичної та орфографічної структури мови, яка вивчається. 

Для більшості вчителів та дослідників не виникає питань про важливість 
навчання граматики. Таким чином, майбутнім фахівцям дошкільної освіти, для ефек-
тивного засвоєння навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» вкрай необ-
хідно сформувати лінгвістичну (мовну) компетенцію. 

Формування лінгвістичної компетенції майбутніх фахівців будь-якої галузі у 
процесі вивчення іноземної мови є важливим завданням для кожного викладача. Під 
час формування цієї компетенції викладачі іноземних мов повинні прагнути до 
засвоєння студентами отриманих знань, сприяти ефективному їх застосуванню на 
практиці та обов’язково підвищувати мотивацію студентів до вивчення іноземної 
мови. Щоб досягти цих цілей, викладачі мають використовувати різноманітні прин-
ципи, методи та засоби навчання.  

Для формування лінгвістичної компетенції слід використовувати наступні ди-
дактичні принципи навчання іноземної мови: принципи наочності, посильності, 
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міцності, свідомості, науковості, активності, індивідуалізації, доступності, систематич-
ності та послідовності, колективності, проблемності, розвивального навчання [6, c. 48–52].  

Цікавими, на нашу думку, є принципи нейродидактики, які запропонували 
науковці Г. Кейн, Р. Кейн  Це 12 принципів природного навчання розуму, за якими тіло 
і розум сприймаються як динамічна єдність [14].  

Проаналізувавши ці принципи, науковці М. С. Сергієнко, О. Я. Пантелєєва, 
І. А. Підлужна стверджують, що ці принципи спонукають студентів до активності на 
заняттях, допомагають забезпечити позитивну мотивацію, стимулюють навчально-
пізнавальну діяльність, сприяють кращому засвоєнню знань, допомагають студентам 
візуалізувати ситуації практичного використання знань та допомагають у боротьбі із 
психологічними бар’єрами (наприклад, страх виступати перед аудиторією, страх 
припуститися помилки, небажання працювати в певному колективі тощо) [10].  

Слід зазначити, що центральне місце у викладанні іноземної мови займають 
методи навчання. Адже саме методи, які використовуються при навчанні студентів, 
відображають бачення та знання мови викладачем.  

Вивчення методичної літератури показує, що методи поділяються на: тради-
ційні методи (безпосередній / прямий, граматично-перекладний, аудіо-лінгвальний, 
когнітивний метод.); альтернативні методи (метод повної фізичної реакції, ситуатив-
ний метод); комунікативний метод, інтерактивний метод та інноваційні методи. 

Так, С. Куца вагоме значення надає інтерактивному методу, завдяки якому під 
час іншомовного спілкування виконуються комунікативно-пізнавальні завдання. Учена 
визначає «інтерактивне навчання» як взаємодію викладача і студента в процесі 
діалогічного мовлення, що спрямоване на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення 
проблем для всіх учасників навчального процесу. Завдяки інтерактивному методу, як 
стверджує науковиця, студенти мають можливість навчитися: виконувати складні 
завдання, висловлювати думки, приймати виважені рішення, брати активну участь у 
дискусіях [4].  

Досвід свідчить, що не існує ідеального методу. Під час викладання англійської 
мови практично використовуються різноманітні методи навчання. Сучасні вимоги до 
освіти, зокрема вищої, у процесі вивчення англійської мови вимагають створення 
мотиваційного середовища для студентів. Тому викладачам іноземної мови потрібно 
постійно вдосконалювати свої знання та вміння щодо методів викладання у вищій шко-
лі, крім того, слід впроваджувати у викладацьку практику новітні інноваційні технології.  

На нашу думку, які б методи не обрав викладач у своїй професійній діяльності, 
він обов’язково повинен дотримуватись важливого дидактичного принципу активності. 
Тільки за умов активності студентів при вивченні навчальної дисципліни «Іноземна 
мова (англійська)» можна спостерігати ефективне формування необхідних компетен-
цій для досягнення мети, зокрема опанування граматичного матеріалу.  

В. В. Осідак вважає, що активність студентів забезпечується завдяки усвідом-
леному ставленню до граматичних структур іноземної мови. Науковець стверджує, 
що основою усіх методів, які сприяють ефективному формуванню граматичної 
компетенції майбутніх фахівців, є усвідомлення значення та ситуації використання 
певного граматичного матеріалу [9]. 

Так, у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевчен-
ка на факультеті дошкільної, початкової освіти і мистецтв студенти дошкільної освіти, 
відповідно до освітньо-професійної програми, вивчають навчальну дисципліну «Іно-
земна мова (англійська)». Для формування граматичного компонента лінгвістичної 
компетенції нами було розроблено комплекс завдань, завдяки яким студенти активно 
працюють і усвідомлено опановують складну часову структуру англійської мови. 

Слід зауважити, що складність цих завдань є поступовою. Наприклад, вивчення 
теми «The Present Continuous Tense» передбачає: 

1. Перший етап – студентам пропонуються комплекс вправ щодо утворення 
стверджувальних речень. Такі як: 

– Complete the sentences with am, is, are (Доповніть речення формами am, is, are). 
– Make up as many sentences as you can using the table (Складіть якомога більше 

речень, використовуючи таблицю). 
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– Fill in the gaps with the Present Continuous Tense (Заповніть пропуски 
теперішнім тривалим часом). 

– Look at the picture and put the verbs in brackets into the Present Continuous Tense 
(Подивіться на малюнок і поставте дієслова в дужках у теперішній тривалий час). 

– Make up sentences using the Present Continuous Tense (Складіть речення 
використовуючи теперішній тривалий час). 

– Complete the text with the verbs from the box using the Present Continuous Tense 
(Доповніть текст відповідними дієсловами, використовуючи теперішній тривалий час). 

2. Другий етап – студенти працюють над вправами заперечних речень, 
наприклад: 

– Make the sentences negative (Зробіть наступні речення заперечними). 
– Complete the sentences as in the example (Доповніть речення, як у прикладі). 
– Look at the picture and correct the sentences according to the example 

(Подивіться на малюнок і виправте речення за прикладом). 
– Put the verbs in brackets into the correct form (Вставте дієслова в дужках у 

правильну форму). 
3. Третій етап – студенти виконують вправи щодо утворення питальних речень: 
– Make the sentences interrogative (Зробіть речення питальними). 
– Give short answers to the questions (Дайте короткі відповіді на запитання). 
– Put the verbs in brackets into the correct form (Дієслова в дужках поставте у 

правильній формі). 
– Put the words into correct order to make up sentences (Розставте слова у 

правильному порядку, щоб скласти речення). 
– Write questions to the sentences using the question words in brackets (Напишіть 

запитання до речень, використовуючи запитальні слова в дужках). 
– Write questions to the underlined words (Напишіть запитання до підкреслених 

слів). 
– Translate the following sentences into English (Перекладіть наступні речення 

англійською мовою). 
4. Четвертий етап – студенти отримують завдання на порівняння The Present 

Continuous Tense та The Present Simple Tense, такі як: 
– Read the sentences and explain the usage of the Present Simple Tense or the 

Present Continuous Tense (Прочитайте речення та поясніть вживання теперішнього 
неозначеного (простого) часу та теперішнього тривалого часу). 

– Choose the correct answer (Виберіть правильну відповідь). 
– Put the verbs in brackets into the Present Simple Tense or the Present Continuous 

Tense (Поставте дієслова в дужках у теперішній неозначений або у теперішній 
тривалий час). 

– Translate the following sentences into English using the Present Simple Tense or 
the Present Continuous Tense. (Перекладіть наступні речення англійською мовою, 
використовуючи теперішній неозначений або теперішній тривалий час). 

5. П’ятий етап – студентам пропонується підготувати презентацію щодо вжи-
вання та утворення The Present Continuous Tense.  

Варто зазначити, що всі студенти дошкільної освіти із задоволенням виконують 
ці завдання, особливо презентації, завдяки яким вони краще опановують граматичний 
матеріал. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. Отже, сформований рівень граматичного компонента лінгвістичної компе-
тенції майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі виконання ними навчальних 
завдань є підтвердженням рівня лінгвокомпетентності. Крім того, результати дослі-
дження надають підстави зазначити, що виконання комплексу завдань спонукають 
студентів бути більш активними на заняттях, стимулюють навчально-пізнавальну 
діяльність, допомагають забезпечити позитивну мотивацію та сприяють кращому 
засвоєнню знань, критичному мисленню, формуванню навичок самостійної роботи. 

Перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у розробці комплексу 
вправ щодо формування інших компонентів лінгвістичної компетенції, а саме: 
лексичний, фонетичний та орфографічний.  
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FORMING OF LINGUISTIC COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS  
IN PRESCHOOL EDUCATION WHILE LEARNING ENGLISH 

 
The article is devoted to the current problem of formation of linguistic competence of future 
specialists in preschool education while learning English. The aim of the research is to 
substantiate linguistic foreign language competence, determine the features, principles 
and methods of its formation; to develop and implement a set of exercises for the 
formation of grammatical component of future specialists in preschool education in the 
educational process while learning English. The formation of linguistic competence is one 
of the priorities of learning English, as it is impossible to learn a foreign language without 
knowledge of vocabulary, grammar, phonetics and spelling. Therefore, the problem of 
formation of linguistic foreign language competence is one of the most relevant one in 
higher education, in particular during the training of future specialists in preschool 
education. 
According to certain tasks, the goal and hypothesis testing a complex system of research 
methods was used: theoretical, empirical, statistical on the basis of personality-oriented 
and competence approaches. 
The scientific novelty of the study is the development and implementation a set of 
educational tasks in the educational process which have an effective influence on the level 
of linguistic competence of future specialists in preschool education. 
The article substantiates the theoretical foundations of the process of formation of 
linguistic competence while learning English by future specialists during preschool 
education. The components, principles and methods of formation of linguistic competence 
while learning English are determined. The obtained results confirmed the legality of 
assumptions of the research, and implementation of goals and objectives became the 
basis for the corresponding conclusions. 
The formed level of the grammatical component of future specialists in preschool 
education in the process of performing their educational tasks is a confirmation of the level 
of linguistic competence. In addition, the results of the study give grounds to note that the 
implementation of a set of tasks encourages students to be more active in the classroom, 
stimulates learning activities, helps to provide positive motivation and promotes better 
learning, critical thinking and skills of individual activity. 
Key words: linguistic competence, grammatical component, future specialist, preschool 
education, principles, methods, the English language, knowledge, skills. 

 

  


