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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ 

В ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
 

Ключові слова: забезпечення якості вищої освіти, культура якості, 
підготовка докторів філософії, європейські принципи підготовки докторів 

філософії. 
 

Одним із пріоритетних аспектів реформування системи забезпечення 
якості підготовки докторів філософії, над яким варто замислитись у контексті 

визначення цілей цього процесу, є формування культури якості вищої освіти 
(ВО). Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA) визнає 

різноманітність підходів у забезпеченні якості освітньо-наукового процесу в 

закладах вищої освіти (ЗВО), що уособлює суттєву кореляцію цілей і контексту, в 
якому все відбувається (ENQA, 2005). У науково-методичній літературі 

представлено перелік різних цілей забезпечення якості, які за своєю суттю, можна 
згрупувати у два основні види: 1) цілі, що слугують посиленню якості та 2) цілі, 

що слугують підзвітності. З одного боку, забезпечення якості ВО має на меті 
продемонструвати відповідальність ЗВО перед зацікавленими особами, що, з 

іншого боку, як правило, спрямоване на її зміцнення. Зазвичай, ці процеси тісно 
пов’язані між собою і передбачають узгодженість відповідних механізмів. 

Зазначимо, що освітня політика ЄС завжди полягала в тому, що «кінцевою метою 
забезпечення якості ВО, як внутрішньої, так і зовнішньої, є підвищення її рівня, 

посилюючи довіру зацікавлених осіб» (EUA, 2010). Насамперед, завдання із 
забезпечення якості ВО полягає у підвищенні рівня якості, враховуючи 

особливості ЗВО як експертних організацій, які значною мірою покладаються на 
професіоналізм професорсько-викладацького складу та сприяють встановленню 

студентоцентрованого навчання. 
Загальна відповідь на цей виклик полягає в тому, що університети повинні 

формувати культуру якості, а не просто розвивати процеси забезпечення якості 
ВО. ENQA визначає культуру якості як: організаційну культуру, що спрямована 

на неперервне посилення якості, і характеризується наявністю двох сутнісних 
елементів: 1) культурним/психологічним елементом спільних цінностей, 

переконань, очікувань та прихильності до феномену якості; 
2) структурним/управлінським елементом з визначеними процесами, що 

посилюють якість та спрямовані на координацію індивідуальних зусиль (EUA, 
2006). Асоціація також підкреслює важливість лідерства і залучення до цих 

процесів усього університетського співтовариства, включаючи академічний і 
технічний персонал, студентів тощо (Byrne, Jørgensen, Loukkola, 2013). 
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Експертка А. Сарсок (A. Sursock) узагальнила взаємозв'язок між 

зазначеними елементами, використовуючи аналіз ефективних процесів безпеки в 
промисловості. Вона виявила, що ці категорії також застосовуються для 

підтримки культури якості в університетах. Відповідно до критерію 
«ефективності зміцнення культури якості ВО», дослідниця визначила чотири 

типи культури якості, що можуть бути притаманні європейським університетам: 

 тип А: залучення керівництва, персоналу та студентів є слабким, що 

призводить до неефективного підходу, коли ніхто не несе відповідальності за 
якість ВО; 

 тип B: прихильність до забезпечення якості є неявною і виявляється 

лише у професійних ролях; залучення керівництва є слабким, що унеможливлює 

розвиток культури якості ВО; 

 тип С: рівень участі керівництва ЗВО є високим, натомість, залучення 
студентів – низьким, і тому погляд на якість є управлінським та часто 

зосереджений на реалізації  процедур забезпечення якості; 

 тип D: рівень залучення керівництва і студентів є високим, що у 

результаті призводить до розвитку справжньої культури якості (Byrne, Jørgensen, 
Loukkola, 2013). 

Акцентуємо, що останніми десятиліттями завдяки впровадженню 
формальних процесів забезпечення якості в європейській ВО дискусія щодо 

розуміння сутності якості ВО перейшла від «професійної» до «інтегрованої» або 
«управлінської». Однак досвід формування системи забезпечення якості у ЗВО 

показує, що ідеальною метою має бути розвиток «інтегрованої» культури якості.  
Зауважимо, що підготовка докторів філософії зазнала значних реформ у 

більшості країн Європи на початку ХХІ ст., про що свідчить створення 

докторських шкіл; збільшення фінансування науково-дослідними фондами 
підготовки докторів філософії з метою відходу від індивідуалізованої моделі 

навчання, заснованої на особистих стосунках керівника й докторанта; посилення 
інституційної відповідальності ЗВО з метою інтеграції майбутніх докторів 

філософії у дослідницьке середовище, відмінне від наукових інтересів їхніх 
керівників та сприяння створенню міждисциплінарних дослідницьких груп. У 

цілому, в країнах ОЕСР річний темп приросту докторантури з 2000 по 2010 рр. 
склав 5%, зокрема у Данії, Норвегії та Італії, кількість випускників докторських 

шкіл подвоїлася (OECD, 2012). Створення докторських шкіл розглядалося 
ключовим підходом до розвитку управлінської культури якості на третьому рівні 

ВО, зокрема відбулася помітна трансформація потрактування цього поняття від 
індивідуальної програми наукового дослідження до структурної одиниці ЗВО, на 

яку поширюється загальне стратегічне управління. Водночас, поширилася 
диференціація в ідентифікації докторських програм та докторських шкіл: 

докторська програма – це «організований набір можливих навчальних курсів та 
можливостей здійснювати дослідження в межах однієї або декількох дисциплін», 

натомість, докторська школа – це «інституційна структура в межах ЗВО зі своїми 
власними ресурсами, спрямованими на управління підготовкою докторів 

філософії» (Byrne, Jørgensen, Loukkola, 2013). Деякі університети створюють 
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докторські школи на кожному факультеті; інші мають одну школу для управління 

всіма напрямами підготовки докторів філософії («парасолькова модель»). У 
кожному конкретному випадку створення докторських шкіл вказує на збільшення 

інституціональної участі ЗВО, що ідеально доповнює індивідуальну модель 
підготовки «керівник-докторант». 

Отже, дослідження засвідчило, що посилення процесів інституціоналізації 
у розвитку докторських шкіл дозволило ЗВО запроваджувати процеси 

забезпечення якості підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації, які у 
багатьох країнах були повністю відсутні. Формування культури якості ВО 

відбувається у континуумі трансформації від професійної культури з високим 
рівнем залучення академічного персоналу до управлінської культури та, в ідеалі, 

продовжуватиметься до утвердження інтегрованої культури із залученням усіх 
зацікавлених осіб.  
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ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ АНДРАГОГА  

В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 
Освіта дорослих потребує нині фахівців для навчання дорослих різних 

категорій і різного віку. Таких фахівців називають педагогічним персоналом для 
роботи з дорослими або андрагогами. Для якісного забезпечення освітнього 

процесу вони повинні володіти спеціальними андрагогічними знаннями, 
вміннями й навичками роботи з дорослим населенням, а також системою 

спеціальних методів, прийомів і форм навчання дорослих [2, с. 38]. Фахівець, 
який обрав для себе цей шлях, повинен бачити свою професію в усій сукупності її 

широких соціальних зв’язків, знати пропоновані до неї і її представників вимоги, 

http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso
http://www.eua.be/%20Libraries/Publications_homepage_list/EUA-QA-Policy-2010.sfl.ashx
http://www.eua.be/%20Libraries/Publications_homepage_list/EUA-QA-Policy-2010.sfl.ashx
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розуміти зміст і специфіку своєї професійної діяльності, орієнтуватися в колі 

професійних завдань і бути готовим вирішувати їх в мінливих соціальних умовах.  
Професіоналізація особистості протікає в різних формах. Згідно з 

В. Лапшиною їх умовно можна поділити на опосередковані й безпосередні [1]. 
Опосередковані (об’єктивні) форми процесу професіоналізації пов’язані з 

виходом фахівця на ринок праці і включенням його в соціальнопрофесійну 
структуру суспільства, що потребує формування та розвитку професійно 

важливих якостей. При цьому професіоналізація виступає наслідком, тобто 
«функцією, а не аргументом» в соціалізації особистості.  

Безпосередні (суб’єктивні) форми професіоналізації мають два аспекти 
прояву. Перший (зовнішній) передбачає цілеспрямовану діяльність певних 

соціальних інститутів або держави в цілому щодо професійної підготовки й 
професійного розвитку особистості. Другий аспект (внутрішній) передбачає 

свідому активну участь фахівця в засвоєнні професійних знань, умінь і цінностей, 
його прагнення до професійної самореалізації, тобто професійне самовиховання. 

Співвідношення цих форм у процесі професіоналізації педагогічного персоналу 
для роботи з дорослими в кожному конкретному випадку рухливе й 

неоднозначне. Проте, безумовно, центральним елементом первинної 

професіоналізації є об’єктивні та зовнішні суб’єктивні форми професіоналізації, а 
для вторинної професіоналізації великого значення набуває професійне 

самовиховання як спрямованість особистості на творчий розвиток власних 
професійних умінь і навичок [1, с. 57]. 

З огляду на те, що в нашій країні підготовка педагогічного персоналу для 
роботи з дорослими в системі формальної освіти не здійснюється, ці фахівці 

мусять шукати можливості навчання в умовах неформальної освіти. Після такого 
навчання зазвичай ідуть довгі роки професіоналізації. Професіоналізація 

педагогічного персоналу для роботи з дорослими передбачає тривалий 
неперервний шлях до вершин професійної майстерності через самоосвіту, 

навчання на власних і чужих помилках, накопичення досвіду, самовдосконалення 
й розвиток. У процесі професіоналізації формуються всі необхідні професійні 

знання, уміння й навички, норми поведінки, ціннісні орієнтири та ідеали [3].  
Як один з напрямів процесу загальної соціалізації особистості 

професіоналізація педагогічного персоналу для роботи з дорослими є 
різнорівневим і багатоступінчастим явищем. Тому можна погодитися з ученими, 

які вбачають доцільність виокремлення первинної і вторинної професіоналізації 
[1; 4].  

Первинна професіоналізація – це процес становлення фахівця. Вона 
передбачає отримання професійних знань, умінь і навичок, необхідних для 

успішного початку професійної діяльності, тобто набуття спеціальності. 
Відповідно, первинна професіоналізація безпосередньо пов’язана з професійною 

освітою, метою і результатом якої є становлення фахівця. Саме тому вона може 
бути охарактеризована як спеціалізація – період формування спеціаліста. 

Відповідно, показником успішного проходження етапу первинної 
професіоналізації педагогічного персоналу для роботи з дорослими є закінчення 

професійної освіти й одержання професійної кваліфікації. Зазвичай, це рівень 
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магістратури того закладу вищої освіти, що відповідає попередньо обраній сфері 

діяльності: управлінська діяльність, консультативні послуги, соціальна 
реабілітаційна, корекційна робота тощо. Специфіка первинної професіоналізації 

(спеціалізації) полягає в тому, що в її процесі особистість стає справжнім 
суб’єктом професійної діяльності і професійних відносин, набуває професійного 

статусу і, таким чином, дістає можливість активної і функціональної участі в 
освіті дорослих.  

Вторинна професіоналізація має на меті перетворення фахівця в 
професіонала, тобто комплексний (психологічний, соціальний і світоглядний) 

розвиток особистості, формування особливої професійної майстерності, творчого 
підходу до професійної діяльності. Вторинна професіоналізація передбачає 

безпосереднє становлення й розвиток професіоналізму педагогічного персоналу 
для роботи з дорослими в ході трудової діяльності на основі накопичення й 

використання професійного досвіду, професійної активності й широкого 
світоглядного підходу до вирішення професійних завдань. Фактично, вторинна 

професіоналізація передбачає досягнення вершини піраміди потреб Маслоу – 
потреби в самоактуалізації. Зауважимо, що вторинна професіоналізація може 

відбуватися переважно в умовах неформальної освіти [4, с. 261].  

Таким чином, з одного боку, процес професіоналізації набуває певного 
ступеня завершеності в разі досягнення особистістю професійної зрілості, яка 

характеризується набуттям високої професійної майстерності й статусу; з іншого 
боку, професіоналізація триває протягом усього професійного життя, оскільки 

удосконалення професійної майстерності й розвиток професіоналізму не 
обмежується часовими рамками. 
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В умовах зростання вимог сучасного суспільства до особистісних і 

професійних якостей вчителя, ефективності та результативності його педагогічної 
діяльності, рівня професіоналізму актуалізується пошук шляхів удосконалення 

системи неперервного професійного розвитку вчителів з урахуванням кращих 
світових практик. На необхідності забезпечення неперервного професійного 

розвитку педагогічних працівників наголошено в чинних законодавчо-
нормативних документах України: «Положенні про сертифікацію педагогічних 

працівників» (2018), Наказі МОН «Про апробацію Рамки безперервного 

професійного розвитку вчителів іноземних мов» (2017), Концепції розвитку 
педагогічної освіти (2018), Наказі МОН № 977 «Про затвердження положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» (критерій 6 «Людські ресурси», що передбачає глибокий аналіз 

забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних працівників у 
закладах вищої освіти). 

Системи неперервного професійного розвитку вчителів в різних країнах 
мають свої особливості (європейські і континентальні), зумовлені об’єктивними 

та суб’єктивними чинниками (в першу чергу культурними та соціально-
економічними). США – демократичність і гнучкість форм; Велика Британія – 

стандартизація професійного розвитку; Канада – кроскультурна освіта. Водночас 
спільними ознаками є забезпечення умов та нормативно-правове регулювання 

професійного розвитку на різних рівнях (державному, регіональному, 
інституційному, провайдерському, індивідуальному). Кожному вчителю 

пропонується індивідуальна модель професійного розвитку, що реалізує його 
потреби та забезпечує диверсифікацію форм, режимів, навчальних ресурсів тощо.  

Оскільки сьогодні вища педагогічна освіта не може стати стовідсотковою 
гарантією успішного працевлаштування вчителів, додаткові сертифікати певною 

мірою підвищують шанси на їхню конкурентоздатність. Сертифікація – є 
підтвердженням відповідності кваліфікації вчителя сучасним вимогам і викликам 

професії та ринку освітніх послуг.   
У світовій практиці сертифікації педагогічних працівників накопичено 

значний досвід її організації, проаналізовано наслідки та обґрунтовано 
перспективні шляхи удосконалення та розвитку. Неперервний професійний 

розвиток вчителя охоплює різні етапи (професійне самовизначення і вибір 
професії, становлення, професійна підготовка), передбачає різні форми 

(формальні, неформальні, інформальні), упродовж яких здійснюється певна 
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фіксація (моніторинг) його професійних досягнень на основі сертифікації, які 

слугують стартом для наступного етапу професійного розвитку. Для прикладу, 
процес професійного становлення та кар’єрного розвитку асистента вчителя в 

США (шт. Нью-Йорк) передбачає декілька сертифікацій (державну сертифікацію, 
тимчасову екстрену сертифікацію, альтернативну сертифікацію (участь у 

сертифікатних програмах з різним обсягом годин (від 75 до 200), тривалістю (до 1 
року) та терміном дії сертифікату (5-7 років), ресертифікацію, активну участь в 

професійних об’єднаннях працівників освіти /фахових асоціаціях тощо. 
Згідно чинного законодавства в США існує дві загальновизнані форми 

сертифікації: традиційна (державна) та альтернативна сертифікація. Опитування 
різних категорій педагогічних працівників в США 2018 року щодо доцільності, 

запотребуваності, необхідності та ефективності процедури сертифікації показало, 
що 60% надають перевагу альтеративній сертифікації, а 24 % студентів вибрали 

альтернативні сертифікатні програми упродовж навчання в університеті. 
Альтернативні програми  можуть бути короткострокові (6-8 освітніх кредитів) і 

довгострокові (25-60 освітніх кредитів), розроблені та узгоджені різними 
факультетами університетів. 

Альтернативна сертифікація спрямована насамперед на задоволення 

індивідуальних потреб у розвитку людських ресурсів, позитивно впливає на 
якість професійної діяльності вчителів. Як свідчать матеріали досліджень, 

альтернативна сертифікація забезпечує доступ до педагогічної діяльності значній 
кількості претендентів віком понад 30 років (70%), особам чоловічої статі (38%) 

та представникам етнічних меншин (53% вчителів латиноамериканського 
походження і 39% афроамериканців). Зауважимо, що більше 30 штатів 

дозволяють шкільним округам приймати на роботу вчителів з тимчасовими 
(temporary) або екстреними (emergency) сертифікатами, які належать до групи 

обмежених дозволів на викладання (restricted licenses), що дають можливість 
кандидатові на посаду вчителя здійснювати педагогічну діяльність протягом 

одного або декількох років, одночасно проходячи теоретичну і практичну 
підготовку. 

Процедура сертифікації в США передбачає: 1) подання заявки із 
обов’язковим зазначенням обраного напряму сертифікації; 2) співбесіду та 

надання професійного портфоліо, за яким оцінюється відповідність роботи 
вчителя професійним стандартам викладання; 3) практичний досвід та участь у 

програмі наставництва; 4) тестування. Сертифікати доповнюють, але не 
замінюють державні форми атестації педагогічних працівників. Нині вчителі 

США можуть отримати 25 типів сертифікатів з 15 напрямів (відповідно до фаху 
вчителя та сфери його діяльності у школі) для 7 вікових категорій учнів: раннє 

дитинство (3 – 8 років), молодший шкільний вік (7 – 12 років) та ранній 
підлітковий вік (11– 15 років) – вчитель загальної підготовки; молодший 

шкільний вік (7 – 12 років), ранній підлітковий вік (11 – 15 років), підлітковий та 
юнацький вік (14 – 18+ років) – вчитель англійської мови, математики, соціальних 

наук/історії; раннє та середнє дитинство (3 – 12 років), ранній підлітковий вік та 
юнацький вік (11 – 16+ років) – вчитель іноземної мови, мистецтва, музики, 
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фізичної культури, керівник-консультант; юнацький вік та молодь (16 – 18+ 

років) – вчитель професійної освіти. 
Сертифікація вчителів в США регулюється законодавчими та нормативно-

правовими документами, зокрема «Національними стандартами професійного 
розвитку вчителів», розробленими Американською національною радою з 

розвитку персоналу США (National Staff Development Council) у 2001 році. 
Сертифікація реалізується навчальними центрами, вищими закладами освіти, 

професійними об’єднаннями, Департаментами освіти штатів, міжнародними 
організаціями (понад 200 установ). Посутню роль у процесі сертифікації вчителів 

відіграють незалежні, неурядові організації, які мають право здійснювати 
сертифікацію (Національна асоціація альтернативної сертифікації, Американська 

рада сертифікації педагогічної майстерності вчителів, Національна рада з питань 
сертифікації США, Національна рада з розвитку персоналу, Національна рада 

професійних стандартів викладання тощо). Ці організації пропагують 
альтернативні шляхи професійного розвитку педагогів, розроблять механізми 

впровадження альтернативних програм сертифікації, надають підтримку у 
працевлаштуванні; розробляють стандарти професійного розвитку та критерії 

оцінювання професійної майстерності.  

Ефективність сертифікації вчителів США забезпечується також: активною 
участю та співпрацею адміністрації шкіл та місцевих органів освіти; наявністю 

достатніх адміністративних, фінансових, навчально-методичних і часових 
ресурсів для реалізації; ретельним плануванням даного процесу на рівні вчителя, 

школи, округу, штату, асоціації; врахуванням інтересів та потреб учнів, учителів, 
шкіл та стратегій освітньої політики штату і країни; забезпеченням доступу та 

якісного змістового наповнення видів і форм професійного розвитку; 
удосконаленням системи оцінювання та критеріїв ефективності професійного 

розвитку; широким використанням новітніх інформаційних технологій тощо. 
Головною перевагою сертифікації є фінансова підтримка, кар’єрне 

зростання сертифікованих викладачів на посади вчителів-менторів (teacher-
mentors) або на керівні посади (teacher-leaders). Сертифіковані вчителі можуть 

брати участь у розробці професійних стандартів викладання, залучати колег до 
проходження сертифікації, займати відповідальну посаду в межах організації 

(наприклад, комітеті з розробки стандартів), оцінювати результати сертифікації 
інших учителів, працювати у групі підтримки кандидатів, поновити власний 

сертифікат (якщо сертифікація проходила більш як 10 років тому). Водночас 
з’ясовано певні негативні наслідки альтернативної сертифікації в США: 

невідповідність у процедурі та змісті сертифікації між штатами, що призводить до 
зниження рівня мобільності учителів, порушення балансу між попитом та 

пропозицією на національному рівні.  
В умовах реформування педагогічної освіти та шкільної освіти в Україні,  

використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду дає змогу на більш 
якісному рівні розробляти сертифікатні програми професійного розвитку вчителів 

та організовувати  їх навчання за інноваційними формами та методиками з 
урахуванням їхніх інтересів та потреб. Практична реалізація ідей зарубіжного 

досвіду полягає у необхідності унормування різних форм професійного розвитку 

http://www.nsdc.org/
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педагогічних працівників, наданні свободи вибору; запровадження педагогічної 

інтернатури, альтернативних програм сертифікації; створення при університетах 
сертифікаційних центрів для надання підтримки та методичного супроводу; 

розвитку нового формату партнерства «університет-школа»; активізації 
волонтерської діяльності  студентів. 

В Україні стартував пілотний проект із державної сертифікації 
педагогічних працівників, який триватиме три роки. Звісно, що такі проекти 

завжди викликають низку дискусій і запитань. Які проблеми та наслідки такої 
сертифікації? Яку роль та функції у цьому процесі виконують державні та 

недержавні установи, заклади вищої і післядипломної педагогічної освіти? Чи 
готова українська педагогічна спільнота та сучасна нова українська школа 

(загалом суспільство) до такої новації - покаже час. Проте той факт, що в 
українському освітньому просторі реально використано зарубіжну практику 

сертифікації - це значний прогресивний крок на шляху підвищення якості 
педагогічної та шкільної освіти, в забезпеченні неперервного  професійного 

розвитку педагога. 
 

Demchenko Julia 

U.S. Department of Health & Human Services 
Washington, D.C., USA 

 

KEY ASPECTS OF HUMAN SERVICES SPECIALISTS’ EDUCATION IN THE 
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On the basis of the analysis of higher education system in the USA it has been 

established that the peculiar features of Human Services specialists’ programs at US 
universities are their professional bias, specialization, focus on individual students’ 

needs and labor market demands. The research has shown that a very important 
indicators of getting the degree in Human Services are award significant skills and 

employment opportunities for the profile. 
The data produced by the Occupational Information Network enabled to single 

out the following professions that are most in demand in the US labor market: 
researchers in computer and information research, psychologists, human service 

professionals, sociologist and related workers, translators, teacher of language and 
literature (in college), counselors. According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), 

human resources managers earned a median salary of $113,300 in 2018, which is 
roughly $75,000 more per year than the median pay for all other occupations. The BLS 

also projects that employment for human resources managers and assistants will 
increase by 7-13 % to 2028, which is more than the national average of 5% [1]. Human 

Services is a great path for those who wish to work in areas such as public health, social 
work, marriage and family therapy, etc. Generally, government jurisdictions have a 

department of Health and Human Services, which generally encompasses public 
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services related to an individual’s health and well-being, such as food and hunger 

assistance or those suffering from physical or mental abuse. 
Many US colleges and universities offer different programs in Human Services, 

and it can be difficult to know which program is the best fit for person’s unique 
academic interests and professional aspirations. US ranking of the best academic 

programs in Human Services has shown   the best top-10 universities (colleges) which 
provide the highest standards for professional education and at the same time relevant to 

contemporary problems in American society: Villanova University, Northeastern 
University, California State University – Fullerton, College of Saint Mary, Elon 

University, Emmanuel College, Seton Hill University, University of Delaware, 
University of Phoenix-Arizona, Liberty University. Specific details and requirements of 

Human Services degree vary depending on which school or program a student selects 
and expects from their curriculum, concentrations and accreditation.  

The research of the structure and contents of  academic programs in Human 
Services testifies to the fact that their effectiveness is provided by the variability of their 

contents and professional bias of the compulsory part of academic curricula 
(interdisciplinary-based groups of subjects). The contents include the following 

elements: invariable core courses, variable concentration, variable minor or cognate 

courses, and variable capstone experience. The programs typically blend traditional 
coursework with internship and/or practicum experiences to give students a balance of 

theoretical and practical knowledge and skills. Some of the programs include 
specializations (law enforcement, emergency services, healthcare, counselling, child 

and family services, family therapy, substance abuse, gerontology, public 
administration). Important courses focus on providing students with knowledge and 

skills about: a contextual understanding of behavioral and social theories, common 
social problems, ethical behavior, and personal values; the physical, cognitive, social, 

and emotional components of normal person’s development; frequently-used tools to 
help families negotiate the complicated system of support organizations within their 

communities; public policy and advocacy. Students   also study how these services are 
administered, financed, and what role they play in the larger community.    

In the course of the research the primary goals of Human Services specialists’ 
professional training have been specified: to provide the unity of methodological 

approaches (interdisciplinary, practically-oriented, person-centered, integrative, 
optional-modular, competence-based and problem-based analytical); to provide 

cooperation with HS organizations and associations, which provide the basis for 
internship; to provide effective mechanism of institutional and program accreditation 

and certification on professionals.  
The organization of study process is characterized by the organic combination of 

principals (active and conscious appropriation of the knowledge and skills, clarity, 
rigorous and durable appropriation of the knowledge, accessibility and of respecting the 

students’ age and individual particularities, inter-cultural communication, professional 
ethics, knowledge systematization and continuity, connecting theory with practice, 

assuring the feed-back within the system of learning, professional orientation training). 
The background of studying is provided by the implementation of  modern innovative 

technologies such as: contextual technology, reflective mentoring technology, student-
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oriented technology, reflective and creative learning, active-based learning, problem-

based training, etc.  
One of the most important process is the institution or program accreditation. 

The accreditation of a college or university is an official recognition that assures the 
institution meets certain educational requirements and standards. These requirements 

can be overseen by either a regional or national organization, both have their own 
unique benefits and drawbacks when compared to one another. Schools with regional 

accreditation often have a more simple admissions process and a higher rate of 
affordability, while nationally accredited schools make it easier for students to transfer 

credits from other institutions around the country. National accreditation is the most 
popular form of accreditation, which is mainly overseen by two entities: the United 

States Department of Education and the Council for Higher Education Accreditation. 
Human services programs are approved by the Council for Standards in Human 

Services Education. 
Graduates with Human Services degree have nearly endless options in choosing 

a career. Sitting at the intersection of healthcare and social services, human services 
graduates can be found filling a wide variety of roles across many industries. Human 

Services professionals have the opportunity to work with many different groups of 

people based on their passions, from adolescent substance abusers to elderly clients who 
need extra support and care. The most successful and happy human services 

professionals are those who have a genuine passion for bettering the lives of their 
clients. The most popular positions are: Substance Abuse and Behavioral Disorders 

Counselor (provides counsel and support to patients dealing with addictions to alcohol 
and drugs, overcoming eating disorders, and working through other behavioral 

problems); Social Worker (diagnoses and treats a range of behavioral, emotional, and 
mental issues, while those in non-clinical positions focuses on helping clients overcome 

and solve everyday issues); Social and Community Service Manager (develops new 
programs, measures efficacy of current offerings, oversees staff providing services, 

manages budgets, and secures operating funds through grant proposal); Social and 
Human Service Assistant (supports other professionals in supervisory positions by 

providing aid and support to clients, assisting with the development of treatment plans, 
keeping track of government support programs and who they serve, and even providing 

transportation to clients); Home Health Aides Visitor (visits clients in their homes and 
helps them accomplish daily tasks, helps bathe and dresses clients, does light 

housekeeping, arranges transportation, buys groceries and prepares meals, or arranges 
social outings). 

Human services as an innovative field of Ukrainian education is international by 
its nature since it acts as an international social institute. Therefore, when establishing a 

system of professional training for human services specialists, particular attention to 
international experience in training these specialists can be explained by striving for 

professional interaction, exchange scientific information and implementation of some 
positive achievements of international colleagues in the system of higher education in 

Ukraine. 
 

https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/substance-abuse-and-behavioral-disorder-counselors.htm
https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/substance-abuse-and-behavioral-disorder-counselors.htm
https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm
https://www.bls.gov/ooh/management/social-and-community-service-managers.htm
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Питання якості вищої освіти гостро постало у США у 1970-і роки XX 
століття. Поштовхом слугувало відставання американських компаній від 

японським на міжнародних ринках.  До оцінювання якості вищої освіти 

долучаються стейкхолдери. Суб’єкти, включаючи ринок праці та професійні 
організації, мають окреслювати рамки компетенцій та університети, які мають 

визначити місію та стратегію освітніх програм, політику управління якістю, 
повинні співробітничати для отримання очікуваного результату з урахуванням 

вимог національних та міжнародних органів акредитації [1]. Не дивлячись на 
різноманітність підходів забезпечення якості пріоритетним залишається 

акредитація. Зазвичай, стейкхолдери дотримуються моделі повного управління 
якістю (TQM), за якою передбачається якісний вимір для всіх аспектів діяльності 

університету та ієрархія підходів: акредитаційний огляд, оцінювання за 
критеріями премії Болдріджа (національна премія за якість США, яка 

нагороджується на основі оцінки діяльності за певним набором критеріїв: 
керівництво, стратегічне планування, орієнтація на клієнта, вимір, аналіз та 

управління знаннями, орієнтація на персонал, орієнтація на процеси, результати), 
зовнішній огляд, оцінювання програм, аудит менеджменту, основи стратегічного 

планування.  
Заактуалізуємо на тому, що у США існує два рівня акредитації, яка 

здійснюється незалежними агентствами, що у своєї роботі керуються принципом 
колегіальності. Акредитація виконує декілька  функцій: забезпечення якості; 

доступ до федеральних та місцевих фондів; надання впевненості приватному 
сектору; полегшення трансферу між інституціями. В основу акредитації 

закладено ряд принципів: вдосконалення академічної якості; демонстрація 
підзвітності; заохочення самоконтролю і планування змін та необхідності 

поліпшення; використання доречних і справедливих процедур прийняття рішень; 
демонстрація постійного перегляду практики акредитації; володіння достатніми 

ресурсами [1; 2]. Серед організацій, які залучені до акредитації виділяють 4 групи 
організацій: регіональні органи акредитації; національні органи акредитації у 

сфері вищої освіти; національні органи акредитації з окремих професій; програмі 

https://www.bls.gov/ooh/home.htm
https://www.bls.gov/ooh/management/home.htm
https://www.bls.gov/ooh/management/human-resources-managers.htm
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органи акредитації. Акредитація на регіональному рівні відповідає високим 

освітнім стандартам. Національну акредитацію за допомогою органів акредитації 
здійснює Міністерство освіти США. Її основною метою є визначення рівня якості 

та відповідності стандартам надання федеральних коштів.  Університети 
проходять процедуру акредитації кожні 10 років. Для успішної акредитації 

важлива наявність і функціонування у ВНЗ внутрішньої структури оцінювання та 
управління якістю, при чому оцінювання здійснюється самими викладачами, 

міждисциплінарними командами. 
Американська модель забезпечення якості вищої освіти інституціонально 

спирається на такі взаємопов’язані рівні: рівень персональної сертифікації, рівень 
університету, рівень громади штату, рівень асоціацій коледжів та університетів, 

професійних об’єднань та органів акредитації, рівень конкурсу премії Болдріджа 
та федеральний рівень [1; 2; 3]. 
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Компаративістика (від лат. comparāre – порівнювати) – термін, який 

позначає порівняльне дослідження у різних галузях соціальних наук – 
порівняльне мовознавство, порівняльна економіка, порівняльна педагогіка, 

порівняльна політологія, порівняльна філософія, порівняльне правознавство та ін. 
Предметом компаративістики є закономірності/тенденції розвитку (політичних, 

правових, освітніх, культурних) систем (феноменів/процесів всередині цих 
систем) для порівняння, побудови нового знання і прогнозу. За масштабністю 

компаративне дослідження може охоплювати глобальний, регіональний, 
субрегіональний або секторальний рівні. 

http://www.chea.org/pdf/Overview%20of%20US%20Accreditation%202012.pdf
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Термін «порівняльна педагогіка» синхронізується з англ. comparative 

education, нім. Vergleichende Pädagógik, фр. – pédagogie comparée. Синонімами 
терміну «порівняльна педагогіка» в український мові є «педагогічна 

компаративістика», «компаративістика в освіті», «крос-культурні порівняння». В 
умовах глобалізації, лідерства міжнародних організацій у формулюванні освітньої 

політики у світі термін «порівняльна педагогіка». частіше вживається як 
словосполука «порівняльна педагогіка і міжнародна освіта» або «педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта». 
Зарубіжна педагогіка є складовою порівняльної педагогіки та орієнтована 

на дослідження системи освіти зарубіжної країни. Водночас, порівняльна 
педагогіка опікується бінарними і багатокомпонентними дослідженнями.  

Порівняльна педагогіка – це галузь педагогіки, яка досліджує стан, 
закономірності і тенденції розвитку освітньої теорії і практики в країнах 

зарубіжжя, регіонах та у світі у горизонтальному вимірі з врахуванням соціально-
економічного контексту та історичних витоків. Метою порівняльної педагогіки є 

окреслення перспектив використання позитивного зарубіжного досвіду для 
вдосконалення національної освіти, її інтеграції у міжнародний освітній простір.  

Валідність отриманих результатів забезпечується автентичною 

джерельною базою, яка охоплює законодавчі акти, навчальні програми країн, 
досвід яких вивчається, монографічні та аналітичні дослідження, статистичні 

дані, документи міжнародних організацій. 
Порівняльна педагогіка пройшла тривалий шлях становлення, накопичила 

чималий досвід методологічних досліджень (перші з яких були здійснені на 
початку XX ст.), нараховує сторічний досвід як навчальний предмет (перший курс 

з порівняльної педагогіки викладався Дж-Расселом у 1898-99 н.р. студентам 
Колумбійського університету).  

«Батьком» порівняльної педагогіки визнано М.А. Жюльєна Паризького, 
який у праці «Нариси та попередні нотатки до дослідження з порівняльної 

педагогіки» (1817 р.) вперше у науковому просторі визначив місію, функції та 
методи компаративних досліджень в освіті.  Метою порівняльної педагогіки він 

проголосив порівняльне вивчення педагогічного досвіду в різних країнах для 
створення найбільш раціональної системи освіти і виховання в масштабах Європи 

і всього світу, одиницею аналізу – систему освіти. 
Методологічні орієнтири порівняльної педагогіки на сучасному етапі є 

результатом ґрунтовної праці багатьох учених.  
М. Седлер (1900) запропонував два ключових положення порівняльної 

педагогіки: (1) освіта нерозривно пов’язана з суспільством (державною системою, 
економікою, сім’єю, церквою), тому компаративний аналіз освітніх феноменів 

має проводитися на тлі соціальних факторів; (2) практична користь від 
порівняльних досліджень систем освіти полягає у тому, що ми починаємо краще 

розуміти власну систему освіти.  
На важливості врахування соціального контексту наголошували 

представники гуманістичної/ідеалістичної парадигми компаративних досліджень 
– А. Кендел, Н. Ганс, Ф. Шнайдер (30–50-ті рр. ХХ ст.).  
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Р. Уліч і У. Брікман наполягали на обов’язковому дослідженні історії 

країни, система освіти якої є предметом розгляду.  
Наприкінці 1950-х рр. Г. Ноа, М. Екштайн, А. Казаміас запропонували 

науковий метод з його прогностичною функцією, точними дослідницькими 
технологіями, ретельною емпіричною перевіркою гіпотези.  

Дж. Бірідей виступив з теорією індуктивної порівняльної методології, за 
якою дослідження пропонувалося проводити за алгоритмом від конкретного до 

загального.  
З середини 70-х рр.. ХХ ст. ключовий вплив на еволюцію методологічних 

засад порівняльної педагогіки почав здійснювати структурний функціоналізм, яка 
почала позиціонуватися як інструмент модернізації не лише освіти, а і 

суспільства (A. Казаміас, К. Шварц).  
У ХХІ ст. глобалізація формує новий вимір методології порівняльної, яка 

передбачає крім горизонтальних (міжнаціональних) характеристик дослідження 
вертикальних (наднаціональних) уніфікаторів з метою виявлення спільних 

тенденцій розвитку.  
В Україні першим професійним підрозділом, який почав здійснювати 

порівняльно-педагогічні дослідження є відділ порівняльної педагогіки Інституту 

педагогіки НАПН України, створений у 1991 р. на основі лабораторії науково-
педагогічної інформації, що була заснована у 1971 р. Сьогодні у структурі НАПН 

України функціонують також інші підрозділи, в яких досліджуються проблеми 
освіти у зарубіжжі на різних рівнях. Це: відділ зарубіжних систем педагогічної 

освіти і освіти дорослих в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України; лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і 

навчання в Інституті професійно-технічної освіти НАПН України; відділ 
компаративістики інформаційно-освітніх інновацій в Інституті інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України. 
Подальшому розвитку епістемологічної та інфраструктурної складових 

порівняльної педагогіки в Україні сприяє викладання курсів у закладах вищої 
освіти, видання посібників, зокрема, авторства А. Сбруєвої (1999, 2004, 2014); М. 

Чепіль (2014) та ін.; спеціалізованих журналів «Порівняльно-педагогічні студії» 
та «Порівняльна професійна педагогіка». 

Щорічно відділ порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН 
України проводить конференцію «Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта», починаючи з 2010 р. Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і 
освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана 

Зязюна НАПН України з 2012 р. проводить Міжнародний науково-
методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у 

контексті глобалізацій них та інтеграційних процесів». 
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В умовах змін в соціальному, економічному, політичному житті України 
особливо актуальною є проблема модернізації загальноосвітньої та професійної 

школи, бо сучасним дітям потрібні сучасні педагоги. Відомо, що тільки 
особистість може виховати особистість з усіма її найкращими рисами. Добра, 

високоосвічена, милосердна людина виховує такі ж якості у дітей: «… кожний 
педагог має забезпечити своїм вихованцям найважливішу підтримку – духовну», 

яка може знаходити вияв «у щирій пораді, компетентній консультації, змістовній 
бесіді, доброзичливій увазі й розумінні, у співчутливому ставлення і готовності 

допомагати» [5, с. 5].  
Важливим є подолання застарілих стереотипів авторитарної системи, 

побудова нової гуманної системи освіти, що потребує оновлення мети, методів, 
форм роботи. Отже, має змінитися й соціальний та професійний статус педагога. 

Окрім певних знань, вмінь та навичок важливим є наявність у нього 
високодуховних якостей, які формуються на основі духовних цінностей, що дає 

можливість здійснювати найголовнішу місію – виховання та навчання 
підростаючого покоління на засадах Добра, Істини та Краси. Змістовна сутність 

цінностей має соціальну та історичну обумовленість.  
Спостереження певних поведінкових проявів молоді, аналіз теоретичних 

підходів до проблеми духовних цінностей свідчить про зниження рівня їх 
духовної культури, з’являється тенденція розриву міжпоколінних традицій, що 

призводить до тенденції прояву сухості, байдужості, обмеженості соціального 
спілкування, виникає і превалює культ матеріальних цінностей. І що особливо 

сумно, це простежується у студентському середовищі педагогічного вишу, тоді як 
педагоги мають бути взірцем поведінки для вихованців, носіями духовно-

моральних цінностей.  
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Аналіз наукової літератури свідчить про те, що означена проблема 

цікавить як науковців, так і практиків. Так, Є. Костик підкреслює, що сьогодні 
особливої уваги потребує «не тільки предметна підготовка студента, а й рівень 

його морально-етичної компетенції. Здійснення такої педагогічної діяльності 
потребує засвоєння студентами педагогічних університетів професійно-

морального досвіду» [4, с. 1]. 
Порівнюючи професійні вимоги до педагога, ще декілька десятиліть тому, 

ми звертаємо увагу на наявність фахових знань, умінь, навичок, знання 
психологічних особливостей віку дитини, вміння любити дитину, створювати 

безпечні умови для навчання; підвищення педагогічної культури батьків; 
прагнення до постійної самоосвіти. Сьогодення позначено переходом від 

навчально-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої моделі виховання й 
освіти, орієнтації на освітні запити дітей, молоді, батьків, що породжує потребу у 

відкритті різних типів навчальних закладів, використання освітніх та 
організаційно-управлінських інновацій, пошук варіативних форм роботи.  

Засвоєння духовних цінностей особистістю сприяє становленню та 
розвитку її неповторної індивідуальності на засадах гуманізму та культури 

формування багатства її внутрішнього світу, інтелекту, високої моральності та 

естетичної культури. Дані досліджень свідчать, що духовність розглядається як 
інтегративна якість особистості, яка проявляється у моральній поведінці, у 

естетичному ставленні  до оточуючого світу, у прагненні до пізнання предметів та 
явищ дійсності, у потребі самоздійснення [2]. З точки зору багатьох вчених, 

науковий аналіз категорії духовності свідчить, що духовний розвиток особистості 
відбувається в системі цінностей взаємодії та в залежності від рівня розвитку 

моральних установ особистості.  
Ми згодні з точкою зору деяких вчених, що «структурними елементами 

виховання духовних цінностей визначено: духовну, професійну, педагогічну 
культуру. А однією з головних умов виховання у майбутніх педагогів духовно-

моральних цінностей є стимулювання мотивації, … залучення їх до культурних 
надбань як макросередовища, так і мікросередовища» [4, с. 7]. 

Таким чином, під час навчання у виші студенти оволодівають певною 
групою духовних цінностей і можливість їх удосконалювати, накопичувати, 

надалі допомагає їм краще адаптуватись та соціалізуватись в досить складних та 
суперечливих соціально-економічних умовах. Нагадаємо, що духовні цінності 

виражають етап духовності суспільства та особистості, є своєрідним індикатором 
культурності, індивідуальності сутністю людиною в людині. Отже, процес 

формування духовних цінностей є культуровідповідним, що передбачає опору на 
культурно-історичну спадщину, цінності народу, країни, використання мистецтва, 

краси як майбутнього джерела розвитку духовності. Історико-культурна 
спадщина – результати матеріального, духовного виробництва та міжкультурних 

комунікацій, соціокультурний та духовний досвід попередніх поколінь, духовна 
пам'ять людства. Розрізняють три основні рівні культурних надбань: 

регіональний, національний і загальнолюдський. Деякі дослідження 
(О. Химченко) свідчать про наявність у випускників вишу недостатнього рівня 

культурного саморозвитку та творчого потенціалу [6, с. 3]. Тому так важливо 
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створити умови в процесі отримання освіти у виші для дієвого поєднання 

навчання з вихованням через підвищення загальнокультурного потенціалу 
педагогічних дисциплін, організації практичної підготовки, залучення студентів 

до культуротворчості та одухотворення культурно-освітнього середовища 
педагогічного університету.  

Ми акцентуємо увагу на необхідності оновлення змісту, форм організації 
роботи куратора, активу факультетів, студентських груп, використання активних 

методів навчання та включення студентів у проектну діяльність. З урахуванням 
теоретичних засад і враховуючи вплив засобів масової інформації, інформаційних 

технологій, які дають можливість отримувати інформацію, але все ж таки 
розкривають дещо віртуальну реальність. Ми використовуємо такі форми роботи, 

які дають змогу отримати соціальний досвід, знання, бажання вивчати історію, 
пам’ятки культури України, як: туристично-краєзнавча діяльність, проведення 

етнографічних подорожей, походів до краєзнавчих музеїв, участь у різноманітних 
майстер-класах. Наші студенти є активними учасниками фотовиставок, 

присвячених різним пам’ятним датам. На факультеті проводяться конкурси 
стіннівок, творчі звіти студентів з вокального співу, театралізації. Удосконаленню 

у молоді духовної сутності особистості, формуванню у них професійних умінь та 

навичок сприяють проведення театралізованих дійств для дітей дошкільних 
установ за мотивами українських народних казок, проведення українських 

національних свят та обрядів («Різдвяні вечорниці», «Масляна», конкурс страв до 
«Свята врожаю» тощо).  

З точки зору іноді деструктивного впливу ЗМІ на соціокультурний 
розвиток сучасних дітей та молоді, ми протиставляємо цьому формування 

естетичного смаку, духовної культури шляхом залучення студентів до участі у 
різноманітних гуртках, секціях, надаємо для вивчення найкращі твори світової 

культури, проводимо відвідування театрів, виставок, концертів. Глобальні світові 
процеси та особливості та потреби сучасного стану розвитку суспільства 

підкреслюють актуальність проблеми розвитку духовних цінностей студентів, 
майбутніх педагогів. В даній статі розкрито лише деякі фрагменти роботи у виші 

з означеної проблеми подальшого дослідження потребує проблема особистісно-
орієнтованого підходу, наставництва в житті студентства.  
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Ефективність навчання іноземної мови у значній мірі залежить від чіткої 
та гнучкої організації навчального процесу на уроці, від уміння вчителя 

враховувати реальне засвоєння матеріалу кожним учнем та його індивідуальні 
особливості. Методика сучасного уроку іноземної мови тісно пов’язана з 

інтерактивними методами. Тому, учитель іноземної мови повинен бути 
креативним та артистичним,  адже якість людської мови як засобу спілкування 

визначається двома характеристиками: швидкістю мовленнєвої реакції та широти 
кругозору. Ось чому інтерактивні методи, засновані на артистичному, творчому 

підході до навчання іноземній мові, сьогодні найбажаніші. Вчитель повинен 
ставити головний акцент на завдання, які розвивають творчий початок 

особистості, підвищують мотивацію вивчення мови та покращують мову як 
основний механізм комунікації [1, c. 83].  

Низка вчених визначають інтерактивне навчання як одну з форм 
діалогового навчання: інтерактивність (від англ. interaction – взаємодія) – 

означає здатність взаємодіяти чи знаходитись у режимі бесіди, діалогу з чим-
небудь (наприклад, комп’ютером) або ким-небудь (людиною). Суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за 
умов постійної, активної взаємодії всіх учнів [3, с. 5], де і учень, і вчитель є 

рівнозначними суб’єктами навчання. Переваги інтерактивного навчання перед 
традиційним: у роботі задіяні усі учні класу; учні навчаються працювати у 

команді; створюється «ситуація успіху»; за короткий час опановується велика 
кількість матеріалу; вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне 

рішення проблеми  [2]. 
Призначення інтерактивного навчання – передати знання і усвідомити 

цінність інших людей. Вчитель має запропонувати такий спосіб засвоєння знань, 
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який був би спрямований спеціально на розвиток дитини. Для цього важливо, 

щоб молодший школяр був головним дієвим героєм на уроці, почував себе вільно 
та комфортно, брав активну участь в усьому уроці. Діти краще сприймають та 

засвоюють матеріал, якщо він подається в ігровій формі, інсценується. Однією з 
форм інтерактивного навчання є метод рольової гри, який дає змогу «програвати» 

можливі життєві ситуації. Це також відповідає їхнім потребам у пізнанні 
навколишнього життя, якостей і особистостей поведінки людей.  

На нашу думку, найцікавішими формами реалізації інтерактивних методів 
в початкових класах, крім рольової гри є: Таємничі об’єкти, Наповнені коробочки, 

Містичний предмет, Зашифровані картинки, метод Драматизації, Виправте 
мене, Злови мишку. 

Отже, можна зробити висновок, що для ефективного навчання англійської 
мови учнів початкової школи та для кращого запам’ятовування важливо 

використовувати інтерактивні методи навчання, які відіграють важливу роль у 
осмисленні предмета пізнання, допомагають виділити її сутнісні позиції, а також 

розвивати навички усного мовлення. Вони сприяють кращому засвоєнню і 
збільшенню мотивації учнів молодшої школи. Саме завдяки правильно 

підібраним інтерактивним методам навчання можна збільшити інтерес учнів 

молодших класів до вивчення англійської мови як у стінах школи так і до 
самостійного опанування мовою. 
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Обираючи для аналізу медіа освітні практики на робочому місці, ми 
керувалися теорією «медіа освіти», запропоновану S. Livingston [4]. Вчена 

розглядає медіа освіту як інформаційну компетентність, що має різні виміри. 
Перший вимір – соціально-політичний – пов’язаний з демократією та активною 

участю кожного у житті суспільства. Другий вимір – соціально-економічний.  
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Важливість навчання саме на робочому місці доведено статистикою. Так, у 

Канаді рівень працівників, які отримали навчальну підготовку, пов’язану з 
роботою чи кар’єрою, зріс з 29% у 1997 р. до 35% у 2002 р. [2]. 4,8 млн 

канадських працівників віком від 25 до 64 років, що становить третину усього 
населення країни, беруть участь у навчанні на робочому місці. Потужний 

потенціал такого навчання використовують працедавці.  
Прикметно, що розвиток суто медіа навичок працівників відбувається в 

межах базових освітніх програм, а цифрових навичок у межах навчання з  
інформаційних технологій.  

У сьогоденних умовах 74% американців використовують комп‘ютер на 
своєму робочому місці [5]. Необхідність володіння працівниками навичками 

використання цифровими засобами, у тому числі й медіа, змушують працедавців 
організовувати навчання своїх працівників.  

Американське товариство з навчання та розвитку (ASTD – American 
Society for Training and Development) проаналізувало діяльність 2500 фірм на 

предмет навчання працівників. Було з‘ясовано, що ті організації, що провадили 
цілісне навчання своїх працівників (розвиток «м’яких» і «твердих» навичок 

одночасно), отримували дохід на 218% вище з розрахунку на кожного працівника, 

ніж ті компанії, що навчали виключно виконанню професійних обов‘язків [7].  
Зазначимо, що особи, які не мають ІТ навичок, вважаються «цифрово 

неграмотними» (digitally illiterate). Навіть у досліджуваних країнах є досить 
чималий відсоток таких осіб, зокрема у США він становить 16%. У порівнянні з 

міжнародним рівнем (23%) він нижчий. Звертає на себе увагу той факт, що рівень 
цифрової неграмотності залежить від рівня освіти особи. Біля 2/5 (41%) дорослих 

американців, які не закінчили школу, 17% американців, які закінчили школу, але 
не коледж, і 5% дорослих, які не мають вищої освіти, є цифрово неосвіченими [5]. 

Невміння користуватися сучасними ІТ означає їхню неспроможність якісно 
виконувати свої професійні обов’язки, а також бути активними членами 

суспільства, оскільки відсутність медіа грамотності стає для них непереборною 
перепоною. [7]. 

Якщо організації забезпечують таким навчанням, працівники розвивають 
свою цифрову та медіа компетентності, а самі організації отримують могутній 

засіб власного розвитку, розвитку свого персоналу та засобу його утримання. 
Враховуючи теорію С. Лівінгстон, навчені цифровим та медіа навичкам 

працівники принесуть економічну користь своїй компанії, собі, як в особистому, 
так і у в професійному вимірах, і врешті соціальну вигоду громаді та суспільству 

загалом [4].  
У Канаді також було проведено дослідження, наскільки сучасний канадець 

відповідає вимогам нинішньої економіки. З’ясовано, що багато канадців не мають 
достатнього рівня загальної освіченості, математичних навичок і умінь 

вирішувати за допомогою цифрових технологій різноманітні проблеми. 
Відсутність належних цифрових навичок, у тому числі й медіа компетентності, 

заважає їм повноправно конкурувати на ринку праці [1]. Однак навіть ті 
працівники, що мають необхідні цифрові та медіа навички, потребують їх 

подальшого розвитку.  
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Розуміння різних медіа та їх впливу нині стає життєво необхідною 

навичкою для лідера. Постійний інформаційний потік через новини, телевізійні 
програми, електронні книги, соціальні мережі формує навички сприйняття, 

розуміння та оцінювання інформації, навколишнього світу та те чим він живе. 
Медіа освічені лідери здатні виконувати свої обов’язки найкраще. [6].  Зважаючи 

на це, громадські медіа освітні організації також пропонують корпоративним 
клієнтам, тобто компаніям замовникам, програми з розвитку лідерських якостей, 

невід’ємною частиною яких є розвиток цифрової та медіа компетентностей 
керівників різних рівнів.  

Інший варіант розвитку цифрової та медіа компетентності працівників є 
використання освітніх пропозицій відомих інтернет-компаній чи офісів 

соціальних мереж. Упродовж 2018 р. Facebook інвестувала десятки мільйонів 
доларів у навчання безробітних, підприємців початківців, власників сімейного 

бізнесу у 30-ти містах США. [3] 
 Викладене вище дає підстави для висновку про те, що розвиток цифрової 

та медіа грамотності працівників у США та Канаді здійснюється переважно на  
робочому місці з використанням навчальних ресурсів, що пропонуються 

громадськими медіа освітніми організаціями. Крім того, таке навчання, на відміну 

від медіа освіти дітей і молодих людей, насамперед, націлено на розвиток 
цифрових навичок працівників. Лише навчання працівників вищого рівня – 

генеральних директорів та топ-менеджерів організацій – спрямовано на 
подальший розвиток їхньої медіа компетентності, як складової розвитку 

лідерських якостей. Загалом розвиток цифрової та медіа компетентностей 
працівників приносить не лише економічну користь організації, яка його 

провадить, але відіграє й значну соціальну роль. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ ЗВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Розвитку та професійному зростанню фахівця будь-якої галузі сприяє 
активне використання всесвітньої мережі Інтернет. 

В умовах сьогодення, у зв’язку з розповсюдженням пандемії корона 
вірусу, і, як наслідок, повного переходу навчального процесу в режим он-лайн,  є 

нагальним впровадження та застосування нових технологій, форм, методів, технік 
та засобів організації процесу навчання у ВНЗ. За таких умов, змінюється і роль 

викладача від передачі знань до керування процесом формування пізнавальної 
діяльності. 

Хмельницький національний університет активно та продуктивно 
тривалий час користується можливостями модульного середовища для організації 

навчального процесу. Модульне середовище для навчання або Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment)  це модульне об’єктно-

орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою 

управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним 
навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає 

викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 
комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна 

використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, 
бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для 

самостійної роботи вдома [1] .  
Модульне середовище містить значну кількість електронних версій 

навчально-методичних розробок, вказівок та посібників з усіх дисциплін, які є на 
внутрішньому сервері та доступні для студентів, і були розроблені викладачами 

ХНУ. 
Різноманітні інструменти Moodle сприяють викладачам у створенні 

інтерактивного навчального середовища, роблять структуру курсу динамічною та 
пристосованою для реалізації різних стратегій навчання. Завдання усного та 

письмового характеру, аудіо-/відео- записи та тести  надають вичерпну 
інформацію про навчально-пізнавальну діяльність студентів. Он-лайн-журнали 

контролю успішності надають студентам можливість бачити свій прогрес в 
освоєнні курсу. Всі дії учасників навчального процесу протоколюються засобами 

самої інформаційної системи.  
У модульному середовищі є два види основних елементів для розміщення 

навчальної інформації, а саме: ресурси курсу та інтерактивні елементи курсу. 
Останні включають: анкету, бази даних, відповіді на завдання, вікі, глосарій, 

завдання, контроль, опитування, семінар, тест тощо. 
Маємо зазначити, що нещодавно до інтерактивних елементів додано 

BigBlueButtonBN та SCORM пакет. BigBlueButton  програмне забезпечення з 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8
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відкритими вихідними кодами для веб-конференцій, розроблене в першу чергу 

для дистанційної освіти [2]. Sharable Content Object Reference Model (SCORM)  

набір стандартів та специфікацій, розроблений для систем дистанційного 

навчання. Цей стандарт містить вимоги до організації навчального матеріалу та 
всієї системи дистанційного навчання. SCORM дозволяє забезпечити сумісність 

компонентів та можливість їх багаторазового використання: навчальний матеріал 
представлений окремими невеликими блоками, котрі можуть включатись у різні 

навчальні курси та використовуватись системою дистанційного навчання 
незалежно від того, ким, де та за допомогою яких засобів вони були створені. 

SCORM заснований на стандарті XML [3]. 
Для організації та проведення он-лайн занять викладачі звертаються до 

різних видів комунікаційного програмного забезпечення, а саме: BigBlueButton, 
Discord, Microsoft Team, Skype, Zoom та інші. Наразі особливо популярними 

серед викладацько-професорського складу ХНУ стали Zoom та  BigBlueButton, 
оскільки надають можливість запису заняття, що проводиться, та дозволяють 

долучити значну кількість слухачів. Zoom пропонує комунікаційне програмне 
забезпечення, яке об'єднує відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільну 

спільну роботу [4]. 

Але існують певні труднощі щодо використання зазначених вище 
інтерактивних технологій та ресурсів, що пов’язані як і з можливостями студентів 

приєднатись до інтернет зв’язку, так і з відсутність відповідальності з боку 
студентів щодо навчального процесу. 

Отже, модульне середовище (Moodle) є сучасним та прогресивним 
способом організації навчального процесу, вимогою сьогодення, що сприяє 

забезпеченню мережевої комунікації, організації та проведенню інтерактивних 
занять у режимі он-лайн, контролю та моніторингу навчальної діяльності, 

формуванню відповідального ставлення до навчання у студентів. 
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In the UK, research training of future linguists plays a rather important role in 
developing their scientific culture and mindset, research stance and also fosters respect 

for scientific contributions from other members of the scientific community within and 
outside the UK. The analysis of scientific sources on comparative pedagogy has shown 

that the raised problem has not become the subject of special studies yet. This confirms 

the research relevance and causes the need to study innovative ideas of the UK 
experience in order to justify the prospects for their creative use in global educational 

space, in particular in the context of future linguists’ research training. 
Research training of future linguists in British universities is characterized by 

diversified research activities (linguists projects, bachelor / master dissertations, 
organization of student scientific conferences, compilation of research bibliographies); 

prevalence of independent research activities over classroom work; active collaboration 
of British universities with the Linguistics Association of Great Britain; a system of 

financial and individual incentives for future linguists with the aim to enhance the 
quality of research; effective development of future linguists’ research portfolios, etc. 

Linguistic projects can be compulsory and optional. The number of CATS 
points ranges from 15 to 30, which corresponds to 7.5-15 ECTS credits. As a rule, hours 

are distributed between classroom and individual work in the ratio of 1:2. The number 
of words planned for language projects ranges from 3.000 to 9.000. Research training in 

linguistics with the help of linguistic projects covers all years of study (University of 
Leeds, 2017; Bristol University of the West of England, 2017; SOAS, University of 

London, 2017). 
This module is rather effective in terms of structure and content. Despite the fact 

that hours are distributed with an obvious predominance of individual work (90%), the 
module tutor regularly monitors scientific progress of future linguists by means weekly 

seminars since this way allows correcting the trajectory of linguistic projects in case of 
some difficulties. Different information resources enable future linguists to collect and 

analyze linguistic data, in particular unfamiliar languages, prepare lists of research 
references, improve skills in using information technologies (PowerPoint, Word, etc), 

teamwork skills, organizational skills, research skills, etc. 
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Linguistic projects allow future linguists to implement supervised team and 

individual projects, learn to express their own views in the context of research, 
generalize and systematize linguistic data, organize academic activities, develop oral 

and written skills, work with information technology, enhance interpersonal and 
communication skills, promote initiative, build self-confidence, etc.  

In British universities, research activities of future linguists also involve writing 
a dissertation, either at bachelor’s or master’s levels. Some universities require 

undergraduate students to justify the choice of a bachelor topic and write a research 
proposal. As for a master dissertation, a research proposal is always compulsory. Its 

structure for both types of dissertations is similar and should contain the following 
components: abstract, contents, general characteristics of the research (introduction, 

goals and objectives of the research), analysis of recent publications, research 
methodology, completion deadline, conclusions. The number of words varies from 

1,500 to 2,000. The topic of the dissertation should be relevant, of scientific and 
practical value and correspond to scientific interests of candidates. It must be noted that 

candidates are entitled to choose the topic of the dissertation independently. However, 
they must first consult with the lecturers of their department, from whom they can 

choose a scientific supervisor. Scientific interests of candidates and scientific 

supervisors should coincide since this is an important condition for a successful defense 
of the dissertation. The structure of bachelor and master dissertations in linguistics is 

not significantly different and usually consists of the following components: a) title 
page; b) abstract; c) introduction; d) analysis of recent publications; e) research 

methodology; e) output data and their analysis; e) discussion; g) conclusions; h) sources 
used. Some universities require that candidates suggest a potential analysis of research 

methodology, describe a linguistic corpus and include the prospects for further research 
on the problem under study. The structure of dissertations with experiment consists of 

the following components: a) title page; b) introduction; c) research methodology; 
d) experiment participants; e) experiment conditions; e) procedure; h) findings; g) 

discussion; c) conclusions; i) appendixes. The number of words for bachelor and master 
dissertations also significantly differs. The minimum number of words for a bachelor 

dissertation amount to 7,000, whereas the maximum number – 9,000. It must be noted, 
however, that a master dissertation should contain no less than 10,000 and no more than 

20,000 words. British universities normally publish special reference guides, which 
contain general information about a course in linguistics, modules and tips for 

dissertation preparation in particular. British universities also involve candidates in 
departmental research projects. This allows future linguists to work side-by-side with 

their lecturers, promote their own research portfolios, participate in modern linguistic 
research and gain the valuable experience they will apply in their professional activities, 

in particular in the research field. The authors of the article believe that it is also 
important to establish linguistic circles, which should include meetings with the leading 

linguists. Based on the analyzed data, one can determine the following characteristics of 
future linguists’ research activities in British universities: a) diversification of research 

activities (implementing linguistic projects, writing bachelor / master dissertations, 
organizing student scientific conferences, compiling research references); b) prevalence 

of independent work over classroom work (1:2); c) active collaboration of British 
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higher education institutions with the Linguistics Association of Great Britain; d) 

introduction of financial and individual incentives into research activities; e) 
involvement of future linguists in departmental research projects in linguistics; 

f) effective development of future linguists’ research portfolio (improving their skills in 
using information technologies, teamwork skills and organizational skills, etc.). 

Therefore, research training of future linguists in British universities proves its 
correspondence with the current challenges of science commercialization and 

consideration of significance of future specialists’ research image. This leads to a 
thorough analysis on the mechanisms for assuring quality of future linguists’ 

professional education. 
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Під впливом швидкого розвитку науково-технічного прогресу, 
інформатизації сучасного суспільства, всесвітньої глобалізації система освіта 

зазнає постійних змін. В цих умовах великого значення набуває підготовка 
фахівця, який здатний до подальшого вдосконалення набутих знань, тому і 

методи викладання стають більш особистісно-орієнтованими, спрямованими на 
розвиток компетентностей, які вирізняються практичними вміннями та знаннями.  

Методи, які дозволяють розвивати особистісні якості, проявляти свою 
індивідуальність набувають все більшого значення. Проаналізувавши німецький 

досвід впровадження нових методів у навчання студентів, нас зацікавив метод 
Word Cafe, який, власне, був запропонований американськими консультантами 

підприємницької діяльності Юанітою Браун (Juanita Brown) та Девідом Ісаксом 
(David Isaacs).  
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На думку німецьких фахівців цей метод можна використовувати під час 

проведення семінарів, воркшопів задля обговорення дискусійних тем чи питань. 
Word Cafe є одним із популярних методів, що спонукає до ведення розмови на 

різноманітну тематику. Сама назва розкриває суть методу, адже дискусії 
відбуваються за круглими столами у невеликих групах, що справді нагадує 

спілкування у вуличному кафе. Відмінність від звичайного кафе полягає у тому, 
що учасники декілька разів переходять працювати за інші столи, так що групи 

постійно перемішуються. 
Перевагою методу є те, що такий вид роботи не потребує особливого 

оснащення. Так, крім столів необхідно підготувати лише великі листи паперу 
немов скатертини та олівці або фломастери задля того, щоб учасники дискусії 

могли занотовувати свої думки, ідеї. Головним є створення невимушеної 
атмосфери вуличного кафе, що позбавлятиме учасників бар’єрів у спілкуванні [1].  

Викладач, який виступає у ролі головного модератора, повинен спочатку 
ознайомити всіх учасників з форматом Word Cafe, повідомити тему обговорення 

або конкретні питання, пояснити перебіг всієї діяльності [1].  
За кожним столом визначають головного спікера чи модератора, який 

керує дискусією, вітає новачків, підбиває підсумки попередньої розмови та 

починає нову дискусію, залишаючись постійно за столом. Інші учасники групи 
через 15-20 хвилин переходять за інші столи, створюючи інші групи та 

розпочинають нову дискусію. 
Після завершення останнього раунду дискусій модератори, що 

представляють окремі столи, коротко підсумовують ідеї та результати обговорень 
Паперові скатертини, на яких робились важливі нотатки, можуть слугувати 

візуальною підтримкою, якщо їх розвішати на стіни аудиторії, створюючи таким 
чином своєрідну галерею [2]. 

Представлений метод дозволяє, на нашу думку, навчити студентів чітко 
висловлювати власну думку, відстоювати свою позицію, аргументувати, слухати 

та поважати точку зору інших. Такі вміння можна розвивати під час проведення 
семінарських та практичних занять з багатьох гуманітарних навчальних 

дисциплін, особливо цікаво випробувати цей метод під час викладання іноземної 
мови. 

Пріоритетом змісту сучасного навчання іноземної мови є спрямування на 
формування іншомовної комунікативної компетентності, що передбачає здатність 

до іншомовного спілкування, тобто реалізації мовленнєвої взаємодії у 
іншомовному просторі. Формування усних мовленнєвих компетенцій 

відбувається шляхом впровадження у навчальний процес інтерактивних 
технологій. Саме можливість реалізувати під час навчання іноземної мови 

інтерактивну діяльність у цікавий спосіб сприятиме розвитку діалогічного 
мовлення, залучення всіх учасників групи у спільний процес мовлення. 

Дискусійний процес обговорення вирізняється високим показником інтенсивності 
спілкування учасників, вимагає від них умінь спонтанного мовлення, сприйняття 

інформації, що позитивно впливає на розвиток іншомовної мовленнєвої 
компетентності студента.  
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Дискусії за столами передбачають обмін думками на певну тему, що 

озвучується головним спікером. Задля аргументації власних тверджень на листах-
скатертинах спочатку робляться нотатки ідей, які допомагатимуть пізніше 

студенту триматись своєї лінії під час виступу. Метою дискусії за столом – знайти 
спільне рішення. Така діяльність вимагатиме від студентів ґрунтовної підготовки, 

адже задля висловлення своєї думки, наведення аргументів потрібно володіти 
достатнім запасом іншомовної лексики та мовних кліше. Таким чином, цей метод 

стимулюватиме студентів до оволодіння необхідними уміннями та навичками, 
щоб з кожним разом почувати себе впевнено, рішуче під час дискусійних 

обговорень іноземною мовою.  
Свою роль відіграє також зміна учасниками столів, в результаті чого 

виникають нові малі групи. Утворення нових груп запобігає монотонності 
діяльності; провокує нові твердження; тренує сприйняття на слух різної вимови, 

інтонації; забезпечує спілкування з людьми різного темпераменту.  
Підсумковий виступ спікерів столів Word Cafe і спільне створення та огляд 

«галереї думок» сприяє узагальненню знань за темою, запам’ятовуванню 
лексичного матеріалу, зростанню мотивації до опанування іноземної мови. 

Отже, Word Cafe – це один з інтерактивних методів, який доцільно 

використовувати під час навчання іноземної мови, адже він дозволяє 
закріплювати на практиці лексичний матеріал, залучаючи студентів до 

обговорення дискусійних питань. Розвиток комунікативних навичок у такий 
спосіб є чудовою мотивацією для вивчення іноземної мови, тому що дискусії у 

неформальній атмосфері, у невеличких компаніях позбавляють страху мовлення 
та уможливлюють подолання мовних бар’єрів. 
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outcomes that are framed in terms of teacher professional development? and 2) how 

might teacher CPD contribute to student achievement? 
The research into direct links between teacher CPD and improved student 

achievement is set within the context of investigating Australian experience. Adopting 
the Australian context is due to the following factors: 

 The Australian education system is characterized by democracy, humanism, 

accessibility of educational services, the principle of equal opportunities 

 High level of teacher’s participation in CPD programmes (97%), CPD 

courses and workshops (86%), conferences (56%), professional associations (51%) [2, 

1] 

 High level of teacher professionalism consisting of knowledge, autonomy 
and peer-networking [3, 140] 

 National teacher certification 

 High financial incentives for teachers 

 Accessibility of CPD resources 

 Teaching staff professional autonomy, etc. 
Thus, these factors afford a way of thinking about the correlation between 

teacher CPD and student achievement.  
The paper emphasizes the fact that reforms in education, high quality 

reforms/education, quality teaching provide better student outcomes. Importantly, both 
Australia and Ukraine conceive student achievement as priority. The governments of 

both countries are attempting to develop and implement effective education strategies. 
The analyses of key education strategies showed the mutual request to strengthen 

teacher centrality. Here are the key education strategies: 

 Training for qualified specialists for labour market  

 Providing “knowledge economy” 

 Ensuring innovations in education system and economy 

 Investing into continuing professional development, etc. [4, 17]. 

The impact factors perceived by teaching staff to influence student achievement 
according to Whittle R. J., Telford A., and Benson A. C. are categorized into three 

levels: 

 Individual level: teacher content knowledge, expectations, passion and 

enthusiasm, reflexion, etc. 

 Social level: the value of knowing students, developing a good rapport and 

building strong student-teacher relationships; student access to the teaching staff and 
their availability outside of class time; the value of colleagues, etc. 

 Policy and physical environment levels: CPD framework, time, professional 

learning opportunities, etc. [5, 5]. 

The research also argues that students’ market and non-market benefits and 
skills can be critical in eliminating boundaries between CPD and student achievement. 

They are as follows: 
1. Market benefits:  

 income and earnings. 

2. Non-market benefits:  
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 health and longevity 

 happiness and wellbeing 

 knowledge and productivity  

 children and education, etc. 

The Office of Development Effectiveness (ODE) at the Australian Government 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) builds stronger evidence for teacher 

quality impact on student outcomes: successful and effective teaching practices, 
teachers’ beliefs, sources of motivation, professional development, as well as their 

experience, and their competences. 
Pr. John Hattie from University of Auckland states that teachers that are more 

effective have greater impact on positive student outcomes than less effective teachers. 
Indeed, expert teachers: can identify essential representations of their subject, can guide 

learning through classroom interactions, can monitor learning and provide feedback, 
can attend to affective attributes, and can influence student outcomes [1, 5]. 

So, in what way is student achievement influenced by teacher CPD? In brief, 
teachers should use effective professional practices, namely: professional practices, 

planning lessons and courses, understanding learners, managing the lesson, knowing the 
subject, managing resources, assessing learning, integrating ICT, taking responsibility 

for professional development, using inclusive practices, using multilingual approaches, 
promoting 21st-century skills, understanding educational policies and practice, etc. 

To sum up, translation of teacher professional development into better student 
outcomes is of great interest in Australia. It is obvious that excellence in teaching and 

learning which is grounded on impact factors mentioned above. Therefore, CPD of 
teachers is considered the most critical factor influencing student outcomes. 
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Світова спільнота провідних експертів і фахівців у сфері освіти та 

інформаційних технологій визнає, що за онлайн-освітою майбутнє. Чимало ЗВО у 
всьому світі визнали дистанційне навчання стратегією поступального розвитку і 

використовують освітні платформи як засіб поширення власного контенту. 
Масові відкриті онлайн-курси (МВОК) входять до 30 найперспективніших 

тенденцій розвитку освіти до 2028 р.  
Теоретичні аспекти та особливості масових відкритих онлайн курсів 

заклали англійські вчені, зокрема Д. Левін, Т. Фенвік, Н. Хард. В Україні 

питанням вивчення досвіду та використання масових відкритих онлайн курсів 
присвячено дослідження І. Бацуровської, М. Кухаренко, А Джаландінової, 

Н. Сиротенко, Н. Тихомирова, І. Примаченко та інших вчених.  
Даний термін МВОК (МООС (анг.)) використаний у 2010 році Дейвом 

Корм’є (Dave Cormier) з університету Острова Принца Едварда (Канада) і 
складається з чотирьох окремих понять: Massive (масовий) – передбачає велику 

кількість учасників з усього світу; Open (відкритий) – курс безплатний і будь-хто 
може приєднатись до нього; Online (онлайн) – курс знаходиться у відкритому 

доступі в мережі інтернет; Course (курс) [3]. 
Перші масові відкриті онлайн-курси, які зібрали величезну аудиторію, 

запустили у Стенфордському університеті у 2011 р. А вже у 2013 р. було створено 
перший український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus. Попит на масові безкоштовні онлайн-курси в Україні зростає. До 
переваг онлайн курсів можна віднести: відкритість для всіх, незалежно від віку, 

місця проживання та соціального статусу; можливість вивчати різні дисципліни, 
не прив’язуючись до конкретної спеціалізації [2]; безкоштовне використання; 

спілкування з однодумцями; швидкий пошук інформації; уся навчальна 
інформація зібрана одному місці. Головною особливістю таких курсів є те, що 

маючи бажання, комп’ютер (планшет, смартфон) і доступ до глобальної мережі 
людина може не просто отримати інформацію з певної теми, а оволодіти 

відповідними знаннями і навичками. Так, «запровадження масових відкритих 
онлайн-курсів від провідних викладачів країни та світу дозволить допомогти 

українцям стати освіченими; підвищити кваліфікацію; опанувати суміжну галузь; 
отримати професійну онлайн-освіту з найпопулярніших спеціальностей; зробити 

найкращу освіту доступною кожному українському студенту» [3, с. 16]. 
Чимало навчальних закладів світу вже інкорпорували МВОК до своїх 

основних курсів. Топовими провайдерами й надалі залишаються американські 
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МВОК. Наразі існує декілька найбільш популярних платформ, що містять добірки 

масових відкритих онлайн курсів, створених у єдиному форматі: у США – edX 
(https://www.edx.org/), Udacity (https://www.udacity.com/), Coursera 

(https://www.coursera.org/), Canvas Network (https://www.canvas.net/); у Німеччині – 
Iversity (https://iversity.org/); Великобританії – Open Univercity 

(http://www.open.ac.uk/); в Іспанії – Crypt4you (http://www.crypt4you.com/) тощо. 
Більшість з низ подають інформацію на англійській мові. 

Також можна користуватися освітніми ресурсами, де інформація для 
користувачів представлена українською мовою, а саме: Prometheus 

(http://prometheus.org.ua/); EdEra (https://www. ed-era.com/); Відкритий 
Університет Майдану (http://vum.org.ua/). Дві україномовні онлайн платформи 

(Prometheusта EdEra) підтримуються Міністерством освіти і науки України. 
Лідером серед МВОК є “Coursera”. Дана освітня платформа налічує 

декілька десятків глобальних навчальних центрів у різних країнах світу. 
Викладачами тут є професори і практики, успішні в тій чи іншій професії. 

Кожний з курсів ділиться на кілька модулів, при вивченні яких студенти повинні 
проходити тестування. Для студентів встановлюються суворі дедлайни, за 

недотримання яких вони можуть втрачати бали, адже часто через низьку 

самомотивацію до навчання багато з них не проходять курси до кінця. На відміну 
від інших освітніх платформ, “Coursera” запустила нову ініціативу – проект 

“Learning Hubs”. Це своєрідний хаб для навчання в різних містах світу, який 
передбачає надання всім бажаючим навчатися доступу в Інтернет, щоб записатися 

на курси від “Coursera” і вивчати їх разом з іншими людьми на безоплатній 
основі. Сертифікати “Coursera” та скріншоти досягнень дедалі більше беруться до 

уваги при зарахуванні кредитів стаціонарними освітніми установами. Треба 
зазначити, що деякі онлайн-платформи курсів схвалено Американською 

освітньою радою для зарахування до коледжів США.  
Ще однією онлайн-платформою, яку було створено з метою віртуалізації 

та демократизації освіти, є “Udacity”. Вона дещо поступається в рейтингових 
позиціях за кількістю користувачів, які отримали доступ до освітніх продуктів, 

розроблених спільно з “Google”, “Facebook”, а також фінансовою компанією 
“Capital One”. Відмінністю “Udacity” є те, що у співпраці з “Georgia Tech” і 

“AT&T” вони запустила магістерську програму, яка дає можливість здобути 
акредитовану ступінь магістра з “Computer Science”. 

Український ринок освіти анонсував у 2013 р. відкриття перших МВОК від 
“Університету онлайн” (КНУ), які зібрали понад 9000 зареєстрованих 

користувачів. У жовтні 2014 р. стартував ще один український освітній онлайн-
проект, відомий як “Prometheus”. На його сайті представлено як окремі курси, так 

і цикли (бізнес, мови, історія). Варто сказати, що серед його викладачів – лектори 
відомих українських університетів туких, як КНУ імені Т. Шевченка, НТУУ 

“КПІ”, Києво-Могилянська бізнес-школа.  
Існує кілька напрямів розвитку масових відкритих дистанційних курсів, які 

з’явилися через наявність різних педагогічних підходів до процесу навчання в 
мережі. Можна назвати три основні типи таких курсів: масові відкриті 

дистанційні курси, що зорієнтовані на слухачів вмотивованих на самостійне 
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навчання; масові відкриті дистанційні курси, що базуються на завданнях (в 

основу покладено можливість слухача обирати та виконувати певний набір 
завдань); масові відкриті дистанційні курси, що мають чіткі графіки, які є 

найпоширенішими   
у великих міжнародних університетах. Розробкою такого роду курсів 

займаються професійні викладачі та експерти. Курси мають чіткий навчальний 
графік, розклад, дедлайни і різного роду атестації слухачів.  

Отже, наразі масові відкриті онлайн-курси мають відіграти важливу роль у 
підвищенні академічного рівня викладачів, моніторингу ними світових тенденцій 

в освіті, їх інтеграції у міжнародне наукове співтовариство та розширенні 
міжнародних контактів. Вони є одним із інструментів здійснення глобалізаційних 

процесів трансформації вищої освіти України, який в перспективі може 
забезпечити її конкурентоспроможність у міжнародному освітньому просторі. 
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Актуальність вивчення та наукового аналізу тенденцій розвитку шкільної 

освіти в США зумовлена сучасними потребами й завданнями розбудови 
української освіти в контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

Зауважимо, що для освітньої системи США характерними є такі тенденції 
розвитку як: децентралізація, підзвітність закладів середньої освіти, підтримка 

урядом професії вчителя, якість освіти та освітніх послуг через запровадження 
системи стандартизованих національних тестів, розроблення освітніх програм на 

рівні штатів, дотримання принципів рівності та гнучкості в здобутті освіти, 

http://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
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формування ключових навичок для життя. Утім однією з найпрогресивніших 

тенденцій є цифровізація шкільної освіти (digitization of school education). 
У процесі дослідження встановлено, що цифровізація освіти – це 

створення цифрового освітнього контенту. Стрімке розповсюдження цифрових 
технологій робить цифрову компетентність ключовою для кожної сучасної 

людини. Цифровізація є головним трендом на світовому ринку праці. Тобто, 
уміння працювати з цифровими технологіями поступово стає нормою для всіх, а 

особливо для науково-педагогічних працівників [1, с. 124]. 
За даними офіційної статистики в освіті спостерігається тенденція до 

формування глобального ринку електронного навчання: у 2019 р. загальна сума 
інвестицій у розвиток технологічних рішень для освіти на основі штучного 

інтелекту досягла 18,66 млрд дол. Суттєва частина цих коштів припадає на США 
(42,9%) та Китай (21,4%) [2]. 

Актуалізація цифровізації шкільної освіти як тенденції електронного 
навчання спостерігається не лише у США, а й у всьому світі саме у 2020 році – 

під час світової пандемії коронавірусу COVID-19, коли суспільство існує в 
умовах закритого карантинного режиму. 

Цифрові технології в освіті – це не лише інструмент, а й середовище 

існування, яке відкриває нові можливості, зокрема: навчання в зручний час, 
проектування індивідуальних освітніх маршрутів, безперервна освіта тощо. 

Цифровізація вже змінила традиційну систему освіти в напрямі формування її 
нової якості, що характеризується збільшенням кількості віртуальних освітніх 

платформ, на базі яких відбувається електронне навчання. У США 
найпопулярнішими платформами та сервісами для електронного навчання є 

LinkedIn Learning, Pluralsight, Coursera, Skillsoft, uQualio, Mind Tools, Cornerstone, 
OpenSesame, Grovo, Udacity. 

Під впливом цифровізації освіти формуються такі освітні тенденції: 
1) мобільне навчання (Mobile Learning). Прогнозується, що до 2021 р. 

мобільне навчання стане галузевим стандартом і кожен здобувач освіти матиме 
доступ до освітнього інтерактивного мобільного додатку; 

2) мікронавчання (Microlearning). Передбачає навчання типу «віч-на-віч», 
яке буде відкрите в он-лайн доступі для широкого загалу; 

3) інклюзивне картування (Inclusive Mapping). У найближчій перспективі 
здобувачі освіти за допомогою геопросторових технологій і картування зможуть 

скласти цифрову карту своїх знань, якою будуть обмінюватися та вивчати карти 
інших, не виходячи з дому чи офісу. Це сприятиме доступу до освіти для всіх, 

незалежно від наявності особливих освітніх потреб; 
4) більше інтерактивного відео (More Interactive Video). Нині 

спостерігається перехід від статичних презентацій до інтерактивних, що значно 
покращить взаємодію між доповідачем і слухачем. Це сприятиме розробленню та 

представленню у віртуальному просторі інтерактивних навчальних програм і 
відео-уроків; 

5) розширена реальність (Augmented Reality). За допомогою 
інтерактивних технологій здобувач освіти ідентифікуватиметься з певною 
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дійовою особою віртуального середовища (рухи тіла, розпізнавання голосу тощо). 

Це дозволить розширити інтерактивні можливості та персоналізувати навчання; 
6) мобільні програми (Mobile Apps). Щоб посилити персоналізацію 

навчання, передбачається збільшення кількості освітніх мобільних додатків, що 
сприятиме наближенню освітнього контенту до здобувачів освіти та дозволить 

учителям організовувати цікаві та динамічні он-лайн заняття [3].  
Зроблено висновок, що цифровізація шкільної освіти є еволюційною 

тенденцією в розвитку освітньої системи США. Оскільки сучасна молодь – це 
покоління, яке живе в епоху не лише інтернету, а й глобалізації, цифровізація 

освіти буде розвиватися прискореними темпами. Майбутні інтернет-технології, 
включно з аудіо та веб-мовленням, сприятимуть створенню персоналізованих 

програм навчання, а розвиток таких технологій, так Google Glass чи Microsoft 
MyGlass («розумні окуляри») дозволять електронне навчання вивести на якісно 

новий рівень. 
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Австрія – федеративна держава, в якій принцип субсидіарності є  
домінувальним  для всіх векторів правління. Правова компетенція освіти має 

давню історію, з часів існування монархії Габсбургів.  За тривалу історію з 18 
століття (народна освіта, яка включала освіту дорослих  пройшла складний шлях 

утвердження – від католицької до  народної). Народна освіта  в Австрії 
розвивалася у двох напрямах: 

Перший  взаємодії з федеральними, державними закладами освіти 

дорослих та асоціаціями з питань освіти дорослих. 

https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-onlajn-obrazovaniya-v-ukraine-analiticheskij-obzor
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Другий  як  комплексний опис навчання дорослих у навчальних закладах 

та у робітничому  середовищі. 
З 2011 року Австрія проводить політичну стратегію щодо навчання 

впродовж життя. Декілька міністерств, включаючи Міністерство освіти, науки та 
досліджень і Міністерство у справах жінок, подають щорічні звіти, в яких 

презентують діяльність освіти дорослих та декларують досягненні ними 
результати [3]. 

Консорціум який об’єднує заклади освіти дорослих Австрії називається 
Конференцією. Завданням якого є покращення координації між основними 

освітніми установами дорослих та представлення інтересів її членів.  
Метою  цього об’єднання Конференція освіти дорослих є підвищення 

обізнаності  слухачів про важливість освіти. Незважаючи на те, що вона не була 
визначена законом, її повноваження у сфері освіти дорослих визнані 

адміністративними органами, а фінансування здійснюється  федеральним 
міністерством освіти, мистецтва та культури. Особливість діяльності 

Конференція освіти дорослих в тому, що   вона організовує щорічні  навчальні 
заходи  з найбільш актуальних і гострих  проблем, які цікавлять експертів з освіти 

для дорослих [4]. 

Конференція навчальних закладів дорослих (KEBÖ) складається з десяти 
загальнонаціональних парасолькових організацій - восьми австрійських 

неприбуткових освітніх установ та двох інститутів: 
– Робоча група австрійських освітніх центрів (ARGE BHÖ) 

– Організація громадських бібліотек в Австрії (BVÖ)  
– Форум католицької освіти для дорослих в Австрії (ФОРUМ) 

– Австрійський інститут сільської підготовки (LFI) 
– Мережа Австрійських інститутів освіти для дорослих (RÖBW) 

– Австрійська асоціація освіти та економіки (VG-Ö) 
– Асоціація освіти дорослих для австрійських профспілок (VÖGB) 

– Асоціація австрійських освітніх центрів для дорослих (VÖV) 
– Інститут професійного розвитку Австрійської Трудової палатою (BFI) 

– Інститут економічного розвитку Австрійської економічної палати (WIFI)  
Тенденції розвитку освіти дорослих у Республіці Австрія: 

Глобальні –  використання безперервної освіти. Встановлено, чим вищий 
рівень формальної освіти, тим ефективніша  готовність  до  впровадження 

професійних завдань освіти впродовж життя. 
Соціально-економічні та суспільні: приватизація та диференціація освіти 

впродовж життя. Впровадження моделі навчання впродовж життя розглядається 
як інвестиційний товар (учасники як клієнти; освіта як інвестиційний 

інтелектуальний капітал).  
Процесуальні: модульне навчання, в основі якого реалізація  

диференційоване  навчання. Особливої популярності набуває  навчання тренерів 
(коучирів), які працюють  на замовлення слухачів.  Результатом такого навчання є  

сертифікація слухачів. Навчання набуває інформаційно-управлінського змісту:  
перехід від інституційних, академічних форм навчання до Онлайн-освіти.  
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Міжкультурні та кроскультурні: врахування  інтернаціонального підходу 

через  рух мігрантів  та переселенців.  Зміна парадигми у змісті інтернаціональної 
ідентичності   та  врахування  прав людини на здобуття  освіти впродовж життя 

[1]. 
Гендерна диференціація. На особливий інтерес в освіті дорослих 

заслуговує питання ґендерної диференціації. З 1993 р. комітет з рівноправного 
поводження працює згідно  законодавства. На урядовому рівні працюють дві 

міжміністерські робочі групи: перша  група з ґендерної рівності і друга група з 
ґендерного інтегрування .У рамках кожного міністерства  призначається одна 

особа як комісар з надання консультації державним службовцям та здійснення 
моніторингу за діяльністю ґендерної дискримінації. Оновлений у 2004р. Закон 

про рівне ставлення передбачає  низку програм для освіти жінок. Так, з січня 
2004р. Федеральне міністерство здоров’я і  жінок проводить програми 

наставництва по всій Австрії.  З 2007 року  в Австрії створено Міністерство у 
справах жінок, що діє до нині.  Основними досягненнями у розв’язанні ґендерної 

диференціації є діяльність: Австрійського товариство політичної освіти (ÖGPB),  
одне з перших  координаторів щорічного розподілу проектів ґендерної рівності та 

ґендерної політики [2]. 

Навіть тут ми спостерігаємо між урядовими і неурядовими установами 
загальнонаціональних парасолькових організацій Конференція навчальних 

закладів освіти дорослих Австрії, що у більшості з них переважають жінки [4]. 
 

33-тя Конференція освіти дорослих в Австрії (KEBÖ) статистика робочих років 
2017/18 

Конференція навчальних закладів освіти дорослих Австрії KEBÖ (2017 -2018 рр.) 

Гендерне співвідношення учасників 

Мережі 
ARGE 
BHÖ 

BFI BVÖ FORUM LFI RÖBW VG-Ö VÖGB VÖV WIFI 

Жінки 57% 49% * 73% 43% 64% 53% 41% 71% 45% 

Чоловіки 43% 51% * 27% 57% 36% 47% 59% 29% 55% 

 

 
 

За даними із десяти установ у шести констатовано майже однакову 
ґендерну рівність, у трьох Форум католицької освіти для дорослих в Австрії, 

Мережа Австрійських інститутів освіти для дорослих і Асоціація австрійських 



44 

освітніх центрів для дорослих переважання жінок над чоловіками, і одна установа 

не представила дані.  Це є свідченням того, що політика держави Австрії здійснює 
виважені кроки щодо урівнювання.  
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The dominance of local government in the American public education system is 

a direct consequence of the tenth amendment to the US Constitution, which gives states 
powers not regulated by the constitution, such as the educational process. However, this 

independence from the government highest levels has been severely limited in the last 
half century and schools today are under the state scrutiny at the federal level, the latest 

example being the common basic standards for subjects such as mathematics, art and 
English. However, it can be argued that the American education system is still highly 

decentralized. The goal of this decentralization is that each state in the union sets its 
own unique certification requirements governing profession training. As learning 

English continues to be the fastest growing group of students in schools, educators are 
trying to adapt to different student audiences. This requires training teachers on an 

intercultural understanding of the need for teaching in a state where more than half of 
the students are Hispanic (51.3% for the 2012-2013 school year), where almost two-

thirds of teachers are white. [2] 
In the second half of the twentieth century, fundamental changes occurred in 

teacher training in the United States. Numerous teacher training systems have emerged 
during this time, effectively reducing the monopolies of universities. These learning 

paths are known as alternative certification programs. However, the most common way 
to certify teachers is through an accredited institution of higher education (college or 

https://www.bmbwf.gv.at/
https://erwachsenenbildung.at/themen/eb_in_oesterreich/organisation/keboe.php
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university). Teachers need to undergo academic training in addition to the required 

teacher training and meet the certification requirements regulated in Section 19 of the 
Administrative Code. This legislative project assigns teacher preparation to teacher 

training programs at public and private schools. It is important to note that in States, 
which provides education participants with the opportunity to undergo continuing 

education, which will enable them to provide educational services. The role of 
universities and alternative certification programs is to recommend candidates for 

training in one or more areas. [3] 
Upon admission to the teacher training program, candidates for vocational 

training, the applicant must have a bachelor's degree, this is four years of study received 
in an accredited institution of higher education. Applicants must have an average GPA 

score of 2.5 (on a four-point scale) at 60 US credit hours (120 ECTS). In addition to 
this, students applying for a teacher training program must have 12 US credit hours (24 

ECTS) in the subject from which they plan to obtain a certificate. 
They must also demonstrate basic reading, writing, and math skills. Coursework 

in the teacher training program is based on teacher standards, approved by the State 
Council for Teacher Certification (SBEC) for the specific certificate for which the 

candidate is preparing. This curriculum includes topics such as child development, 

motivation, learning theories and special populations, as well as coursework, which 
should include at least 300 hours, where there should be at least 30 hours of fieldwork 

and 80 hours in independent work of students. The period of study of students should be 
at least 12 weeks on an ongoing basis [4]. 

In order to support candidates for a certificate, teachers appoint a trainer during 
students’ training. In addition, a trainer, usually a university teacher, in which a 

candidate for a teacher certificate is studying, provides guidance and ongoing support. 
The trainer documents the observations and provides written feedback. A minimum of 

three 45-minute observations should be carried out in a 12-week period of study for 
students. All candidates for a teacher’s diploma must pass the Texas Teacher Standards 

Exam. (TExES). This test is designed and approved by the Educational Testing Service 
(ETS). TExES tests evaluate the candidate’s knowledge in the field in which the teacher 

needs a certificate, as well as in the field of pedagogy and training [4]. 
The general conclusion is that the education quality that students receive directly 

depends on the personal characteristics and qualifications of the teacher. To better meet 
the needs of today's students, teacher training requirements and expectations continue to 

grow. According to the reform of the American system of primary and secondary 
education, the broader priority is the training of competent specialists necessary to 

achieve success in college and in the workplace. 
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США є країною з децентралізованою формою управління. Навчальні 
заклади характеризуються відносною автономністю, і програми базової 

підготовки можуть мати значні відмінності у різних штатах. Згідно з 10-ю 
поправкою до Конституції країни, «основна відповідальність за надання 

громадянам США освіти покладається на окремі штати…», оскільки уряди штатів 
(а не федеральний уряд) організовують і фінансують усі рівні освіти, включаючи 

й вищу [4, с. 12]. Освіта завжди була і залишається в компетенції регіональних і 
місцевих органів влади. Нормативно-правова база підготовки вчителя 

визначається на рівні штату на основі законодавчих актів (statute-laws), які 
приймаються законодавчими зборами штату. 

Американська Рада з питань професійних стандартів педагогічної освіти 
(The National Board for Professional Teaching Standards) у 90-х роках ХХ століття 

розробила документи, згідно з якими освітні програми повинні бути націлені на 
формування у студентів здібності мирно вирішувати міжнаціональні конфлікти. 

Вона пропонує знизити гостроту розбіжностей у вищих навчальних закладах у 
дусі поваги етнічного плюралізму, толерантного ставлення до культурних 

відмінностей. Автори стандартів закликають керівництво вищих навчальних 
закладів усвідомити зростаючу різноманітність суспільства, важливість 

виховання толерантного ставлення до подібного плюралізму на користь 
суспільного благополуччя [5]. 

Національна Рада з питань акредитації педагогічної освіти (The National 
Council for the Accreditation of Teacher Education, NCATE) наполягає на 

диференційованому підході до навчання представників різних національностей, 
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етнічних груп і у зв’язку з цим розробляє різноманітні програми навчання. У 

стандартах NCATE сформульовані такі умови навчання: 
1) урахування расової, етнічної диверситивності студентів і викладачів, 

наявності різних мовних, релігійних груп; 
2) відображення культурного різноманіття в навчальних планах та 

контролю їх виконання, у професійній діяльності професорсько-викладацького 
складу, результатах навчання; 

3) створення в навчальних закладах атмосфери взаєморозуміння, 
підтримки всіх етнічних груп, представлених у студентському та професорсько-

викладацькому складі [6]. 
Американська асоціація коледжів педагогічної освіти (American 

Association of Colleges for Teacher Education) розробила рекомендації з підготовки 
майбутніх учителів до роботи в класі з диверситивним учнівським складом, 

акцентуючи увагу на таких аспектах: 
1) Соціокультурний аспект. Майбутній учитель повинен вміти побудувати 

місток між попереднім культурним досвідом дитини і новим культурним 
оточенням, включаючи культуру школи. Відтак, в першу чергу вчитель повинен 

усвідомити своє культурне походження і вміти оцінити та толерантно сприйняти 

культурну спадщину кожного учня у диверситивному класі. 
2) Мовний аспект. Вчитель повинен добре знати теорію і володіти 

методами ефективного вивчення другої (нерідної) мови; вміти інтегрувати знання 
рідної мови учня в процес вивчення ним іншої (англійської) мови й інших 

академічних дисциплін. 
3) Когнітивний (пізнавальний) аспект. Майбутній учитель повинен вміти 

складати різні навчальні програми, враховуючи пізнавальний розвиток учнів 
класу, незалежно від їх походження, фізичних і розумових здібностей. Вчитель 

також повинен бути готовим навчати учнів методам активізації їх пізнавальних та 
соціально-емоційних навичок для вирішення проблем, а також вмінню критично 

мислити. 
4) Академічний аспект. Майбутній учитель повинен розуміти 

взаємозалежність між методами викладання та культурою і мовою диверситивних 
учнів, оскільки від цього залежать їх академічні успіхи. Основою викладання у 

полікультурному освітньому середовищі є теорія і методологія, розроблені 
спеціально для культурно- та мовно-диверситивних учнів [2]. 

Таким чином, урахування соціокультурного, мовного, когнітивного та 
академічного аспектів у процесі підготовки майбутнього вчителя допоможе йому 

ефективно працювати в диверситивному учнівському середовищі, а також 
сприятиме вихованню толерантності в учнів старшої школи. 

Відома американська дослідниця в галузі полікультурної освіти І. 
Чісхольм вважає, що система підготовки майбутніх учителів до роботи з 

культурно та мовно диверситивними учнями обов’язково має містити: 
гуманітарну освіту; базовий курс полікультурної освіти; ідеї полікультурності в 

програмі педагогічної освіти; практичний досвід у полікультурному середовищі; 
визначення культурної ідентичності кожного студента [3, с. 50]. 
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Розглянемо основні компоненти змісту навчальних програм (курікулуму) 

підготовки майбутніх учителів старшої школи. Відома вітчизняна дослідниця 
педагогічної освіти в США Т. Кошманова зазначає, що курікулум педагогічної 

освіти (teacher education curriculum) – це «програма змісту педагогічної освіти, яка 
включає мету, завдання вивчення кожного педагогічного курсу, основні знання 

про педагогічні явища та способи організації педагогічної діяльності». 
Визначення програми педагогічної освіти (program of teacher education) вона 

подає як «програми організації навчальних курсів (як навчати?) – набуття 
викладачами та студентами досвіду досягнення навчальних завдань у практичній 

діяльності, професійних знань (психолого-педагогічних і методичних), умінь і 
навичок організації навчання та виховання; програма педагогічної освіти включає 

кількість залікових одиниць (credits), що відводиться для вивчення кожного 
педагогічного курсу» [1, c. 245–246]. 

Ми погоджуємося з думкою Т. Кошманової, яка, керуючись класифікацією 
Національної Ради з питань акредитації педагогічної освіти в США, виокремлює 

чотири основні аспекти навчальної програми (курікулуму) підготовки майбутніх 
учителів старшої школи, зокрема:  

- загальноосвітня підготовка (вивчення природничих предметів, 

соціальних і гуманітарних наук, які мають значення для всього людства);  
- предметно-змістова підготовка (оволодіння сферою знань, у якій 

працюватиме майбутній вчитель, та найкращими технологіями і засобами 
викладання свого предмету);  

- професійно-педагогічна підготовка (надання знань про викладання й 
учіння); 

- інтегративна підготовка (об’єднання всіх знань у процесі набуття 
«кампусного та позакампусного практичного досвіду») [1, c. 201–210]. 

Таким чином, майбутній вчитель старшої школи повинен отримати не 
лише знання, але й навички і особистісні характеристики, необхідні для роботи в 

диверситивних класах. 
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Одним із центральних проявів інтеграційної політики у сфері вищої освіти 

як у рамках Болонського процесу, так і Лісабонської стратегії є розвиток 
європейського виміру освіти. У контексті педагогічної освіти також визначено дві 

його складові: 1) європейський зміст педагогічної освіти; 2) забезпечення 

порівнюваності та визнання педагогічних кваліфікацій в рамках європейського 
простору, що слугує передумовою розвитку мобільності вчителів, учнів, 

шкільних адміністраторів (Сбруєва, 2008, с. 70–71).  
Нові горизонти для європейського виміру освіти й запровадження його в 

курикулум педагогічної освіти відкрила доповідь Європейської Комісії «Про 
конкретні майбутні завдання для освіти та професійної підготовки у Європі 

(Стокгольм, 2001), яка містить пропозиції щодо спільних дій країн-членів ЄС у 
сфері освіти до 2010 р.; пропонує стратегію розвитку національних освітніх 

політик, включаючи такі спільні цілі: підвищення якості та ефективності систем 
освіти та підготовки в країнах ЄС; спрощення доступу до усіх форм освіти 

впродовж життя; посилення відкритості систем освіти європейських країн до 
всього світу. Вважаючи європейський вимір обов’язковою передумовою 

реалізації Лісабонської стратегії в останнє десятиріччя розробники наполегливо 
працюють над обґрунтуванням концепції європейського виміру в ХХІ ст., яка 

включає три складові, пов’язані з: 1) інформацією; 2) усвідомленням та 
ідентичністю; 3) умінням вибудовувати зв’язки один з одним (Післядипломна 

освіта в умовах євроінтеграції, 2012, с. 11). 
Водночас багато систем освіти стикаються із загрозливою проблемою у 

наймі високоякісних випускників закладів педагогічної освіти, особливо у 
регіонах з дефіцитом вчителів, утриманні їх у професії після найму. Питання 

попиту та пропозиції вчителів є складним та багатовимірним, оскільки 
відображає декілька викликів: як розширити пул кваліфікованих вчителів, як 

вирішити дефіцити у викладанні певних предметів, як набрати вчителів у місця, 
де вони найбільш потрібні, як розподіляти вчителів справедливими та 

ефективними способами та як утримувати кваліфікованих вчителів у часі. Для 
цього, на думку учених та практиків необхідні політичні відповіді принаймні на 

двох рівнях. Перший стосується характеру вчительської професії та робочого 
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середовища вчителів і має на меті покращення загального статусу професії та її 

конкурентну позицію на ринку праці. Другий передбачає більш цілеспрямовані 
відповіді та стимулювання для окремих видів дефіциту вчителів, визнаючи той 

факт, що не існує єдиного ринку праці для вчителів, але важливим є їх найм, який 
відрізняється за типом та особливостями школи, зокрема, із врахуванням 

предметної спеціалізацієї.  
Конкурентна компенсація та інші стимули, перспективи кар’єри та 

різноманітність, а також надання відповідальності вчителям як професіоналам є 
важливою частиною стратегій залучення найталановитіших вчителів до 

найскладніших класних аудиторій. Активні кампанії з найму педагогічного 
персоналу можуть підкреслити виконавський характер викладання як професії та 

прагнути до участі в групах з іншими поглядами на викладання. Якщо останнє 
розглядається як приваблива професія, її статус може бути додатково підвищений 

шляхом вибіркового найму, який змушує вчителів відчувати, що вони робитимуть 
кар’єру, якої прагнуть досвідчені професіонали. Початкова педагогічна освіта – 

ще одна важлива частина рівняння для забезпечення високоякісним педагогічним 
корпусом у довгостроковій перспективі. Однак, слід зауважити, що наскільки б 

хорошою не була переддипломна освіта вчителів, не можна очікувати, що вона 

підготує вчителів до всіх викликів, з якими вони зіткнуться протягом своєї 
кар’єри. Водночас безперервний професійний розвиток високої якості може 

допомогти усім вчителям відповідати потребам різноманітних учнівських груп, 
ефективно використовувати дані для керівництва реформами, залучати батьків та 

стати активними агентами власного професійного зростання (Preparing teachers 
and developing school leaders for the 21st century, 2012, с. 77). 

З цією метою багато держав-членів вживають заходів для покращення 
якості та статусу викладання, наприклад, підвищуючи кваліфікацію, необхідну 

для початкової педагогічної освіти. У політикумах цих країн визнаються 
надзвичайно складні завдання, з якими стикаються вчителі, необхідність для 

кожного з них розвивати високий рівень знань у викладанні та навчанні й 
розуміння того, що потрібно молодим людям для досягнення успіху у навчанні. 

Спираючись на потребу встановлення культури співпраці, такі політичні заходи 
можуть призвести до підвищення якості освіти, ґрунтуючись на новому розумінні 

того, як і де відбувається навчання, визнанні того, що для ефективного 
викладання потрібно залучати команди професіоналів, а не окремих вчителів. 

Найголовніше, що такі заходи можуть водночас сприяти зростанню 
привабливості професії для більш широкого кола кандидатів, що є важливим 

викликом у більшості країн-членів ЄС, і часто поєднується з дефіцитом 
кваліфікованих педагогічних кадрів. Перетворення професії вчителя на фах, в 

основі якого є професіоналізм, прагнення, робота в команді та різноманітність 
кар'єрних можливостей (наприклад, стати лідером, наставником чи дослідником), 

може допомогти залучити більше кандидатів, як жінок, так і чоловіків у 
професію. У свою чергу впровадження нової динаміки з ширшими можливостями 

для професійного та кар’єрного розвитку може збільшити привабливість 
учительської професії та зменшити гендерний дисбаланс (Strengthening teaching in 

Europe, 2015, с. 5). 
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Отже, розвиток педагогічної освіти в країнах ЄС відбувається на тлі 

поглиблення інтеграційних процесів, підвищення кваліфікації у сфері початкової 
педагогічної освіти, безперервного професійного розвитку, встановлення 

культури співпраці із залученням команди професіоналів тощо. Перетворення 
професії вчителя на фах, в основі якого є професіоналізм, прагнення, робота в 

команді та різноманітність кар'єрних можливостей й професійного розвитку, 
може стати перспективним напрямом покращення якості вітчизняної педагогічної 

освіти. 
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Згідно з широким практичним витлумаченням, рефлексія – це здатність 

людини виконувати самоаналіз, осмислювати власне предметно-соціальне 
ставлення до світу. Зокрема, низька успішність школярів мотивує вчителя до 

аналізу чинників, які породжують отримання незадовільних результатів, 
конфлікти з дітьми, колегами, адміністрацією, впливають на недоцільну модель 

поведінки, вибраної педагогом. Самоаналіз, характеристика причин дисгармонії 
допомагають учителеві нейтралізувати суперечності в роботі, поведінці, 

взаємодії, ліквідувати негативні емоції й переживання, оптимізують балансування 
між собою й оточенням [2].  Проводячи рефлексію, майбутні вчителі іноземних 

мов мають аналізувати власну діяльність не лише як знавці мови, але і як 
особистості, педагоги, ретранслятори культур, психологи, комунікативні 
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партнери тощо, тобто усвідомлювати ті ролі, які вони мають виконувати під час 

роботи в школі [2].  
На думку А. Умінської, учитель, здатний до рефлексії, – це педагог, 

спроможний критично мислити, продукувати та реалізовувати нові ідеї на 
практиці, навчатися впродовж життя. Такий учитель уміє на основі власного 

досвіду конструктивно виконувати педагогічні завдання, а також створювати 
стратегії саморозвитку й самовдосконалення [6].  

Дослідження М. Дяченко, Л. Кандибовича доводять, що для виникнення 
стану готовності до складних видів діяльності, до яких належить і рефлексія, 

необхідними є:  
1) усвідомлення вимог суспільства, колективу, власних потреб;  

2) усвідомлення завдань, розв’язання яких призведе до задоволення потреб 
або до досягнення поставленої мети;  

3) осмислення й оцінювання умов, у яких відбуватимуться майбутні дії, 
актуалізація досвіду, пов’язаного в минулому з розв’язанням завдань і 

виконанням вимог;  
4) окреслення на основі досвіду й оцінювання майбутніх умов діяльності 

найбільш вірогідних і допоміжних способів розв’язання завдань або виконання 

певних вимог;  
5) прогнозування виявів своїх інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і 

вольових процесів, оцінювання співвідношення власних можливостей, рівня 
домагань, необхідності досягнення певного результату тощо.  

Педагог як ніхто інший має контролювати свою поведінку в конфліктних 
ситуаціях та мобілізувати власний вольовий потенціал. Для професійного 

зростання педагога необхідно навчитися аналізувати свої вчинки, їхні мотиви й 
наслідки, досвід та педагогічні ситуації [1]. Сучасний компетентний викладач, 

прагнучи підвищення особистої професійності, повинен володіти рефлексивною 
здатністю формулювання завдань, а також різними рефлексивними вміннями 

(оцінювання власної діяльності, засобів навчання, виховання й розвитку, 
співвідношення задуму та реалізації педагогічних ідей, проектування й 

прогнозування майбутньої професійної діяльності) [4].  
Отже, постає необхідність у пошуку оптимальних умов для розвитку 

рефлексивних здібностей студента.  
На думку дослідників рефлексивної педагогіки, рефлексія не може 

еволюціонувати лише внаслідок застосування традиційних, загальновідомих, 
безпосередніх методів навчання. Засвоєння студентом знань про рефлексію та про 

способи її розвитку недостатньо для їх самостійного практичного використання. 
Аналізоване явище аргументоване тим науковим фактом, що рефлексія не є 

інформацією, її не можна передавати, лише стимулювати, розвивати, посилювати. 
Одним з інноваційних засобів розвитку й формування навичок рефлексії 

майбутнього вчителя, на наше переконання, може стати портфоліо. Технологія 
портфоліо – сучасна технологія оцінювання діяльності. Це індивідуальний 

портфель досягнень, індивідуальна накопичувальна оцінка в певній сфері 
діяльності особистості. Крім того, портфоліо називають одним із методів 

професійного розвитку, що призначений для того, щоб систематизувати досвід, 
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накопичений фахівцем, його знання, більш чітко окреслити напрям його 

розвитку, а також об’єктивно оцінити професійний рівень майбутнього педагога. 
Залежно від мети створення, виокремлюють такі види портфоліо: 

 «папка досягнень», що має на меті посилення власної значущості 

педагога, представляє його успіхи, що засвідчують грамоти, дипломи вчителя й 

учнів, сертифікати, відомості про перемогу в конкурсах та ін.; 

 рефлексивне портфоліо, яке віддзеркалює особистісну еволюцію 

вчителя, оптимізує характеристику результативності його діяльності в 
кількісному та якісному вимірах протягом окресленого періоду (статті, 

відеозаписи уроків і позакласних заходів, що дають змогу говорити про якісні 
зміни в методиці викладання, покращення стилю викладання, набуття й розвиток 

дидактичних навичок тощо); 

 проблемно-тематичне портфоліо, пов’язане з підготовкою статті, 
реферату, наукової розвідки, доповіді для конференції, систематизацією 

результатів наукового пошуку; 

 методичне портфоліо, що репрезентує дібрані або розроблені власне 

педагогом методичні матеріали, які дають підстави говорити про рівень його 
фаховості; 

 презентаційне портфоліо, яке містить короткий опис основних 

досягнень учителя, інформацію про його освіту, фаховий досвід, наукові й 

методичні вподобання; 

 комплексне портфоліо, що інтегрує різні види портфоліо [3].  

На нашу думку, метод портфоліо – найефективніший метод із погляду 
його можливостей щодо розвитку здатності студентів до рефлексії власної 

навчальної чи квазіпрофесійної діяльності. У підготовці такого портфоліо 
доцільно скористатися технологічними принципами, запропонованими Є. Полат:  

– самооцінювання результатів (проміжних, підсумкових) оволодіння 
певними видами навчальної, наукової та творчої діяльності;  

– систематичність і регулярність самомоніторингу (студент систематично 
відстежує результати своєї діяльності у вибраній ним галузі, відбирає найцікавіші 

роботи до свого «досьє»);  
– чітке структурування й логічність матеріалів, що представлені в 

портфоліо; 
– акуратність та естетичність оформлення портфоліо;  

– цілісність, тематична завершеність матеріалів; 
– наочність та обґрунтованість презентації портфоліо студента [5].  

Методика портфоліо становить одночасно форму, організацію та 
технологію роботи з дисципліни й призначена для демонстрації, аналізу та 

оцінювання знань, умінь, компетенцій, розвитку рефлексії, усвідомлення 
студентами результатів своєї діяльності, власної суб’єктної позиції. Метод 

портфоліо дає змогу демонструвати не лише результати, а й прогрес кожного 
студента порівняно з його попередніми результатами («наскільки я нинішній 

кращий від себе вчорашнього»). 
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Практична значущість студентського портфоліо полягає в тому, що, по-

перше, воно забезпечує інтеграцію якісних і кількісних оцінок; по-друге, 
допомагає майбутньому вчителеві іноземних мов проводити безперервну 

діагностику результатів своєї праці, отримувати стимул до самовдосконалення. 
Розвиток самооцінки студента проводять через упровадження індивідуального 

рейтингу й порівняння своїх попередніх досягнень (показників) із нинішніми. 
Студенти мають змогу виконати кількісне та якісне самооцінювання, а отже, 

саморефлексію. Оцінювання успішності своєї діяльності супроводжуване 
самооцінюванням професійних якостей. Оцінюючи себе як здатного до 

професійної діяльності, майбутній фахівець храктеризує й ті якості, завдяки яким 
він досягнув успіху. Наприклад, до портфоліо входять різні картки 

самооцінювання та саморефлексії. 
Портфоліо відображає всі фази й етапи навчання студента в закладах 

вищої освіти, демонструє перебіг навчання в цілому, тобто те, як студент інтегрує 
спеціальні завдання й навички, досягає освітнього результату, опановуючи певні 

вміння, формує загальнопрофесійні та спеціальні компетентності, розвиває певні 
особистісні якості. Крім того, портфоліо засвідчує рівень осмислення студентами 

власного навчального досвіду та містить щоденник самоспостереження, різні 

форми самозвіту й самооцінювання.  
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В умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, які відбуваються у 

сучасному суспільстві, актуалізуються питання вивчення та поширення 
успішного досвіду кращих освітніх систем.  

Серед світових лідерів в освітній галузі заслуговує на особливу увагу 
освітня система Естонії, яка розбудувала одну з найбільш інноваційних моделей у 

світі. Країна розпочала процес децентралізації освіти ще у 1993 році після 

здобуття незалежності від Радянського Союзу, взявши за приклад фінську модель 
трансформації освіти. У процесі реформування освітньої системи, велика увага 

приділялась підняттю статусу педагога та якісної його професійної підготовки, 
оскільки від рівня компетентності педагога залежить якість підготовки здобувачів 

освіти. 
Починаючи з 2006 року естонські учні стали брати участь у міжнародних 

конкурсах. Реформаторські перетворення дозволили підняти якість освіти Естонії 
до конкурентоздатного у міжнародному масштабі. Так за результатами 

міжнародного дослідженні якості освіти PISA-2018 естонські школярі серед 15-
річних однолітків з 80 країн світу, посіли перші місця за всіма трьома 

компетентностями: із читання, математики та природничих наук [3], водночас 
українські школярі продемонстрували результати нижчі за середні. 

Нормативну базу забезпечення професійної освіти в Естонії складають:  

 Закон Естонської республіки про освіту (1992, переглянуто у 2019), у 

якому визначаються загальні та організаційні системи освіти, рівні й завдання 
освіти, завдання Рійгікогу (парламенту Естонії), місцевого самоуправління та 

Міністерства освіти і науки в освітній сфері, типи закладів освіти, загальні 
принципи їх діяльності та основні інформаційні системи освіти Естонії; 

 Закон про професійні навчальні заклади (2013), визначає основи 

організації професійного навчання і виховання у професійному навчальному 

закладі, права й обов’язки учнів, а також регулює процес заснування 
професійного навчального закладу, управління ним, його фінансування та нагляд 

за його діяльністю; 

 Закон про професії (2008, переглянуто у 2019), визначає основи 
організації професійної системи, а також регулює діяльність навчаючих професії 
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структур і професійних рад, прийняття професійних стандартів та надання особі 

професії й документу про професійну освіту; 

 Закон про навчання дорослих (1993, переглянуто 2015) визначає види 

освіти дорослих і регулює надання навчальної відпустки та фінансування освіти 
дорослих [4]. 

Естонська стратегія неперервної освіти є одним із найважливіших 
документів, який спрямовує розвиток всієї сфери освіти й слугує фундаментом 

для формування під неї відповідну бюджетну базу на період з 2014 по 2020 роки 
[2].  

У 2008-2015 роках за підтримки Європейського регіонального фонду 
реалізована інвестиційна програма «Модернізація навчального середовища 

професійних навчальних закладів». Сучасна модернізована система представлена 
32 професіональними навчальними закладами та 6 прикладними вищими 

закладами, у яких можна здобути освіту з понад 160 спеціальностей [5]. 
У 2003 році Міністерством освіти і науки Естонії було засновано установу 

Innove – центр освітньої компетенції, який розробляє інноваційні рішення, що 
підтримують навчання та викладання. У системі професійної освіти ця установа 

координує роботу мережі закладів професійного навчання, забезпечує проведення 
іспитів і заліків, надання безкоштовних освітніх послуг, здійснює підтримку 

професійного та предметного розвитку педагогів, залучає до діалогу 
представників компаній та соціальних партнерів, організовує вивчення кращих 

практик, пов’язаних з впровадженням навчальних програм [1].  
Під егідою Міністерства освіти та науки Естонії у 2009 році було створено 

Естонське Агентство якості вищої та професійної освіти (Eesti Korgja 
Kutsehariduse Kvaliteediagentuur – Estonian Quality Agency for Higher and 

Vocational Education, далі EKKA), яке у 2013 році стало учасником Європейської 

асоціації із забезпечення якості у вищій освіті (ENQA). 
Естонія – країна, яка набула багаторічний досвід успішних освітніх 

реформ, зокрема у модернізації професійної освіти. На засадах міжнародної 
партнерської  співпраці за ініціативи та активної участі установи Innove з 2015 

року започатковано низку україно-естонських проєктів: «Обмін досвідом Естонії 
для підтримки розвитку професійної освіти і навчання у Західній Україні»; 

«Ознайомлення України з досвідом Естонії для надання підтримки українським 
реформам професійної освіти».  

П’ятирічна міжнародна співпраця з естонськими партнерами дозволила 
налагодити тісну взаємодію з органами управління і закладами професійної 

освіти у Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях, що сприяло розробці 
та впровадженню моделі реформи професійної освіти у цьому регіоні. Серед 

завдань проєкту була підтримка нововведень в галузі професійної освіти в умовах 
децентралізації, виходячи зі змін в українському законодавстві.  

Естонськими партнерами було проведено низку навчальних семінарів, 
майстер-класів з упровадження сучасних інноваційних методів навчання, 

надавались консультації щодо створення різноманітних інтерактивних матеріалів, 
розробки нових навчальних програм на компетентнісній основі для професій, 

затребуваних на ринку праці. Навчальні програми на модульно-компетентнісній 
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основі дозволили переорієнтуватись з процесу навчання здобувача освіти на 

результат у діяльнісному вимірі, формування саме компетентнісного працівника. 
Також було проведено стажування керівників і педагогічних працівників в 

професійних училищах Естонії. 
Вважаємо, що при підготовці проєкту Закону України «Про професійну 

освіту», у розбудові сучасної системи підготовки фахівців для економіки України 
необхідно врахувати концептуальні засади системи професійної освітньої Естонії. 
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Сучасний розвиток вітчизняної системи освіти спрямований на 

модернізацію відповідно до Європейських освітніх стандартів. Цікавим є 
європейський досвід в організації процесу професійної підготовки педагогічних 

кадрів, зокрема фахівців у галузі фізичної культури і спорту. Необхідно повною 
мірою використовувати досвід роботи університетів сусідніх країн Європи, умови 

прикордоння, застосовувати дієву співпрацю в рамках виконання міжнародних 
освітніх програм, що сприятиме інтеграції української вищої школи в 

європейський освітній та науковий простори. Складність і неоднозначність 

https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/kutsehariduse-oppevara/
https://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/kutsehariduse-oppevara/
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://nus.org.ua/articles/estonske-osvitnye-dyvo-chomu-krayina-otrymala-vysoki-rezltaty-pisa/
https://nus.org.ua/articles/estonske-osvitnye-dyvo-chomu-krayina-otrymala-vysoki-rezltaty-pisa/
https://www.hm.ee/ru/meropriyatiya/pravotvorchestvo
https://www.hm.ee/ru/meropriyatiya/professionalnoe-obrazovanie
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проблем, які виникли в останній час у сфері фізичної культури і спорту, 

вимагають розробки нових концептуальних підходів до формування системи 
кадрового забезпечення галузі, які дозволить всебічно визначити нові тенденції, 

забезпечити відповідність кадрової політики державним інтересам у цій сфері та 
потребам ринку праці. В основі такого підходу лежить розробка стандартів 

фізкультурної освіти, які встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня 
підготовки кадрів [4, с. 236].  

Сучасні вчені (А. Алексюк, І. Гринченко, С. Гончаренко, А. Сватьєв, 
А. Сущенко, Л. Сущенко, О. Тимошенко, Б. Шиян) вбачають  конкретизовану 

модернізацію змісту і технологій фізкультурної освіти для інтенсивної 
перебудови окремих параметрів навчання майбутніх фахівців з фізичної культури 

і спорту, саме тих, що посилюють  професійно-педагогічну кваліфікацію. Виникає 
гостра необхідність переосмислення цільових настанов професійної підготовки 

майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту відповідно адекватним 
уявленням про професійну діяльність студентів – учителів фізкультури, 

насиченості їх освітньої, виховної та розвивальної складової [3, с. 176].   
Актуальність дослідження зумовлена тим, що незважаючи на достатню 

кількість досліджень у цьому напрямі, вони надто повільно впроваджуються в 

практику професійно-педагогічної підготовки, а молоді фахівці з фізичного 
виховання демонструють низький рівень педагогічних здібностей, поверхову 

здатність проектувати й будувати майбутню професійну діяльність на 
рефлексивній основі, не вміють корисно застосовувати освітнє середовище в 

аспекті самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, погано володіють ІТ-
технологіями та іноземною мовою. Зазначені недоліки, відсутність затверджених 

державних стандартів, декларація академічної свободи вишів тощо – усе це 
свідчить про можливість та необхідність переосмислення окремих параметрів 

підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання. Вказана проблема 
обумовлена існуючими суперечностями між: необхідністю суттєвого оновлення 

змісту, форм, методів, засобів і прийомів навчання та відсутністю обґрунтованих і 
експериментально перевірених педагогічних умов модернізації професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури; конкретним 
змістом майбутньої професійно-педагогічної діяльності фахівців з фізичної 

культури, який вимагає вияву комплексу мотиваційних і фахових властивостей у 
реальних професійних педагогічних ситуаціях та відокремленим характером 

пріоритетів фахової підготовки в зазначеному контексті.  
Важливим компонентом гуманізації системи вищої освіти є формування у 

студентів стійкого інтересу до зміцнення здоров’я, право вибору мети, засобів та 
методів його корекції із врахування власних потреб і мотивацій, а не 

авторитетний диктат викладача або замовлення соціуму. Викладачу необхідно 
побудувати навчальний процес таким чином, щоб фізичне виховання стало 

психолого-педагогічним процесом, спрямованим на формування у студентів 
мотиваційно-ціннісного ставлення до занять. Реформування процесу фізичного 

виховання вбачаємо у зміні підходів і пріоритетних напрямів, впровадження 
ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності. У зв’язку 

з цим підвищуються вимоги до підготовки сучасних фахівців фізичної культури, 
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які повинні досконало володіти системою знань у цій галузі, постійно 

вдосконалюватись, оновлювати знання за сучасними науковими даними, 
впроваджувати європейські методи мотивації до самостійних занять фізичними 

вправами, знаходити дієві способи передачі знань учням та досконало володіти 
навичками проведення занять за сучасними технологіями.  

Особливістю навчальних планів вищих навчальних закладів європейських 
країн є варіативність, що включає три типи курсів – обов’язкові, частково за 

вибором, повністю за вибором. Здобуття фізкультурної освіти є достатньо 
престижною. Інститути здійснюють базову й додаткову професійну освіту, 

підготовку тренерів для клубів і спортивних товариств, центрів підготовки 
спортсменів, розробляють оздоровчо-рекреативні програми для шкіл, проводять 

курси для інструкторів фітнесу, спеціальних груп [1, с.32]. У країнах Заходу 
значна увага приділяється педагогічній освіті, яка, розвиваючись, виявляє свої 

закономірності та тенденції. До найголовніших із них можна віднести: 
обумовленість розвитку педагогічної освіти історичним, політичним і соціальним 

контекстом; збереження національних традицій і звичаїв у підготовці вчителя; 
вплив сучасних педагогічних ідей (інтеграція, професіоналізація, універсалізація). 

Головними тенденціями удосконалення системи підготовки вчителів у 

європейських країнах, є такі:  
- педагогічна освіта стала багаторівневою, спостерігається перехід від 

закладів освіти низького рівня до університетів, значення яких зростає;  
- суспільство й уряд приділяють все більше уваги професійній підготовці 

педагогів, збільшуються кваліфікаційні вимоги до їх компетентності, мінімальна 
тривалість підготовки вчителів початкової європейської школи становить три 

роки, учителів для молодшої середньої школи чотири, вчителів для старшої 
середньої школи  п’ять років;  

- збільшуються вимоги до абітурієнтів педагогічних факультетів вищих 
закладів освіти, усе частіше вводяться вступні іспити або тестування на 

професійну придатність;  
- загострюється конкуренція серед молодих учителів за робочі місця, 

студенти намагаються одержати у вищих закладах освіти додаткові або суміжні 
спеціалізації; − європейська інтеграція веде не стільки до уніфікації змісту 

педагогічної освіти, скільки до ì європеїзації цього змісту і значного поширення 
обміну між студентами та викладачами;  

- значна увага приділяється змісту, тривалості й засобам професійно-
педагогічної підготовки вчителів;  

- простежується необхідність координації програм загальної та 
професійної підготовки європейських педагогів;  

- підвищується увага до формування особистості вчителя і виявлення в 
нього комплексу аксіологічних умінь, інтелектуальної самостійності, 

відповідного рівня інноваційних навичок.  
Проаналізувавши здобутки видатних українських та закордонних 

науковців нами визначено організаційно-педагогічні умови модернізації 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури, а 

саме: зміщення акцентів викладання дисциплін природничо-наукового та 
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професійно спортивного напряму аудиторної роботи з інформувальних на 

мотивувальні цілі, шляхом підвищення проблемності та мобільності навчання; 
розширення технологічного інструментарію викладання професійних дисциплін 

засобами мережевого інформаційно-комунікаційного середовища, які сформують 
ІТ-звички студентів; стимулювання розумової діяльності в процесі науково-

дослідної та пошукової роботи; системне відтворення суттєвих ознак уроку 
фізичної культури в усіх видах навчально-професійних педагогічних практик; 

поступова адаптація до специфічних умов педагогічної діяльності вчителя 
фізичної культури через системне запровадження спеціальних вправ артистичної, 

риторичної та кінестетичної спрямованості.  
Реформи, які інтенсивно проводяться в зарубіжних країнах, мають на меті, 

перш за все, посилення гнучкості та варіативності системи освіти, сприяють 
розвитку різнотипних закладів освіти й різнобічних напрямків підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Ми вважаємо, що вивчення 
закордонного досвіду, який можна застосувати в Україні, значно розширить набір 

інструментальних засобів професійної підготовки фахівців фізичної культури і 
спорту. Науково-освітня та навчально-виховна діяльність, відповідно до 

Болонської конвенції, виведе викладачів і студентів на рівень саморозвитку, 

самоорганізації й самодисципліни, що є підставою для проведення безперервного 
освітньо-виховного процесу та сформує якісно нове національне наповнення 

європейського стандарту освіти.  
Подальші результати дослідження можуть бути використані науковцями 

для пошуку шляхів модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
фахівців фізичної культури та вдосконалення відповідної моделі підготовки.  
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Конструктивізм – це напрямок педагогічної філософії, основна ідея якої 

заснована на уявленні про те, що не можна передати тому, якого навчають, готові 
знання, а можна лише створити педагогічні умови для самостійного 

конструювання власної картини світу через активну взаємодію. 
Відповідно до теорії конструктивізму кожен з нас конструює своє власне 

розуміння навколишнього світу. Кожен з нас унікальний своїм баченням світу, 
своїми переконаннями, своїм світоглядом. Конструктивістські погляди на процес 

навчання знайшли відображення в роботах Дж. Дьюї, Д. Брунера, Л. Виготського 

і Ж. Піаже, які стверджували, що люди здатні чітко розуміти тільки те, що вони 
самостійно сконструювали. 

Суть ідей полягає в тому, що ті, яких навчають, самостійно 
«конструюють» свої знання, вміння та навички. Важливо зауважити, що 

викладачі не просто передають знання студентам, а студенти самі активно 
будують їх у власній свідомості, тобто виявляють і перетворюють інформацію, 

перевіряють нову щодо старої, переглядають правила, які більше не 
застосовуються. Конструктивістський погляд на навчання розглядає учня як 

активного учасника у процесі придбання знань. За останні 30 років 
конструктивізм сформувався в унікальну концепцію викладання, в центрі уваги 

якої всебічний розвиток творчої складової учня. 
Конструктивістський підхід представляється сьогодні одним з найбільш 

ефективних у сучасній методиці викладання іноземної мови для професійних 
цілей в силу ряду причин: 

• студенти опановують мову підсвідомо в процесі спілкування в 
модельованих професійних ситуаціях; 

• подібне спілкування дає студентам можливість не тільки підсвідомо 
розвивати навички англійської мови для професійних цілей, а й здобувати 

професійні знання і навички в процесі такої комунікації; 
• підхід дозволяє інтегрувати вивчення англійської мови для професійних 

цілей в інші університетські курси професійної спрямованості; 
• така інтеграція підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної 

мови для професійних цілей, оскільки вони усвідомлюють і реально оцінюють 
корисність знання мови для професійного розвитку і майбутньої кар’єри [1, 129]. 

Конструктивістська модель викладання і навчання ґрунтується на 
принципі навчальної автономії, яка в ході професійної комунікації навіть в 

змодельованих ситуаціях перетворюється в творчий процес, тому що професійні 
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контакти завжди пов’язані з вирішенням проблем; принципи проблемності 

навчання і навчальної автономії роблять студентів постійно залученими в процес 
пошуку професійної, значимої інформації, що необхідно для виконання їх 

творчого професійного завдання. Оскільки такий пошук здійснюється за 
допомогою професійних джерел англійською мовою, він стає вкрай важливим в 

оволодінні мовою професійного спілкування. 
Визначимо, що ж становить принципову основу такого підходу. Так як 

конструктивізм заснований на припущенні, що пізнання (навчання) є результатом 
«ментальної конструкції», то студенти навчаються шляхом пошуку нової 

інформації, поряд з тією, якої вже володіють. 
Отже, процес навчання активно задіє наявний соціально-культурний 

досвід студента, його особистісні потреби й інтереси. Важливою складовою 
процесу навчання є активна пізнавальна діяльність. Учні будуть постійно 

оновлювати свої власні ментальні моделі, щоб відобразити нову інформацію, і, 
отже, будувати власну інтерпретацію реальності. Це дасть можливість і виявити 

індивідуальні здібності, і розвивати власну освітню траєкторію. 
На думку дослідників, інтегрування навчання в реалістичні і значущі 

професійні контексти є однією з головних цілей конструктивізму. Автентичне 

навчання виступає ключовим поняттям конструктивістській теорії, тому що 
автентичні методи навчання допомагають реалізувати головне завдання – 

з’єднання нового знання з наявним, стимулюючи студентів здобувати 
автентичний освітній досвід. 

Важливим принципом конструктивізму є міждисциплінарність при 
проектуванні змісту навчання іноземної мови. Відомо, що професійно-

орієнтоване навчання в немовному вузі відбувається або одночасно з вивченням 
базового курсу іноземної мови, або у вигляді окремих профільних курсів за 

вибором. Рання мовна професіоналізація має ряд очевидних переваг, а саме: вона 
заповнює потребу студентів у міжкультурної комунікації, як з носіями мови, так і 

з тими, хто володіє мовою як засобом спілкування; закладає основи професійної 
ідентичності; сприяє розвитку професійного кругозору і бізнес-мислення тощо. 

Потужним мотиваційним стимулом для студентів у вузі при освоєнні 
фахової мови є участь у конференціях іноземною мовою, творчих конкурсах, 

олімпіадах та інших проектах, націлених на дослідження конкретної проблеми і 
пов’язаних з активною пошуковою діяльністю. Таким чином, для студента 

іноземна мова виходить в практичну професійно-орієнтовану площину і стає 
інструментом міждисциплінарної інтеграції. Результати навчальних досягнень у 

реалізації положень конструктивізму складаються з цілого спектра складових, в 
основі яких лежать самоконтроль, взаємоконтроль, навички зворотного зв’язку. 

Тому моніторинг знань включає рішення практичних комунікативних завдань, а 
не механічне запам’ятовування інформації. 

З метою стимулювання студентів необхідно створити такі умови навчання, 
за яких він безпосередньо взаємодіє з досліджуваним матеріалом. Тільки 

безпосередній контакт надасть можливість отримати сенс з наданої інформації. 
Це дає підставу стверджувати, що конструктивістське навчання має проходити у 

відповідному середовищі, яке забезпечить можливість для активного навчання. 
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МОДЕЛЬ КОМПАРАТИВНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У 

США І КАНАДІ 
 

Компаративні дослідження у галузі освіти мають певні особливості, які 
зумовлені процесами глобалізації та інтернаціоналізації. Сучасна методологія 

компаративного дослідження відходить від вивчення країни як відокремленого, 

незалежного та автономного об’єкту, її основою стає глобальний аналіз 
транснаціональної взаємозалежності, який  пов’язаний з теорією побудови моделі 

«світової спільноти». Це зумовлює поєднання та взаємопроникнення різних рівнів 
вивчення: локального (особливості місцевого рівня), національного (особливості 

національної політики), глобального (рівень розвитку освіти в міжнародному 
контексті). І засвідчує багатовимірність та багаторівневість компаративних 

досліджень у галузі освіти, взагалі, та освіти дорослих, зокрема.  
Науковці наголошують на  необхідності здійснювати порівняльно-

педагогічне дослідження у трьох вимірах.  Перший вимір відповідає 
географічному рівню, на якому порівнюються країни, штати, регіони, провінції, 

школи, класи, окремі особи. Другий вимір передбачає порівняння етнічних, 
релігійних, вікових, гендерних та інших відмінностей, а також населення в 

цілому. Третій вимір містить аспекти освіти та суспільства (навчальна програма, 
фінансування, управління, політика тощо) (Брей, 1995; Велерштайн, 2004). 

Тільки багаторівневий аналіз може надати об’єктивні дані з урахуванням 
впливу різноманітних факторів, адже функціонування та ефективність систем 

освіти залежить від динаміки взаємозв’язків між локальним, національним і 
глобальним, яку необхідно досліджувати на різних рівнях. Оскільки система 

освіти є глобальною інституцією, то при її дослідженні це необхідно враховувати.  
Водночас, виникає необхідність отримання не тільки кількісної, а й якісної 

інформації, зокрема, про навчальні плани і програми, державні стандарти; 
децентралізацію, рівність освітніх можливостей, інклюзію і мультикультурність, 

підготовку фахівців тощо. Це дасть можливість виокремити спільні та відмінні 
риси, зробити обґрунтовані висновки.  

Наукові розвідки засвідчують, що здійснення порівняльно-педагогічного 
дослідження вимагає побудови чіткої логіки дослідження. Структура дослідження 

залежить від використання того чи іншого методу: індуктивного або  гіпотетично-
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індуктивного методу, однак у порівняльно-педагогічних дослідженнях 

домінуючим повинен бути проблемний метод, який зумовлює такі етапи 
дослідження: аналіз досліджуваної проблеми, формулювання гіпотези, 

визначення історичного та соціального контекстів предмету дослідження, 
прогнозування результатів дослідження. 

У цьому контексті зактуалізуємо точку зору щодо етапів порівняльного 
дослідження: 

 етап пошуку, класифікації та опису педагогічних фактів; 

 етап інтерпретації, аналізу фактів, явищ; 

 етап попереднього аналізу фактичних даних, визначення подібностей 

та відмінностей, висування гіпотези; 

 етап синхронного аналітико-синтетичного порівняння з метою 

перевірки гіпотези. 
Як переконують результати наших досліджень, українські компаративісти 

досліджуючи широкий спектр проблем, все частіше пропонують авторські моделі 
досліджень. 

Так, О. Заболотна, досліджуючи альтернативну освіту дітей та молоді 
шкільного віку у країнах Європейського Союзу розробила модель порівняльно-

педагогічного дослідження, що містить 5 рівнів: епістемологічний (аналіз 
досліджень альтернативної освіти, вивчення поняттєво-термінологічного 

інструментарію), філософсько-концептуальний (визначення філософських ідей, 
концептуальних засад, генези альтернативної освіти), практико-аналітичний 

(узагальнення законодавства, функцій, форм та методів альтернативної освіти), 
якісно-аналітичний (дослідження якості освітніх послуг, критерії вимірювання), 

прогностичний (визначено перспективи розвитку альтернативної освіти, 

розроблено рекомендації) (Заболотна, 2013). 
Модель порівняльно-педагогічного дослідження з розвитку багатомовної 

освіти школярів у країнах Західної Європи, яку запропонувала О. Першукова, має 
чотири рівні: актуалізаційно-аналітичний (вивчення наукової літератури, 

поняттєво-термінологічного апарату тощо), осмислювально-оцінювальний 
(осмислення відмінностей, встановлення подібних та відмінних рис тощо), 

узагальнювально-інтерпретаційний (визначення закономірностей, тенденцій 
розвитку тощо), результативно-порівняльний (перевірка припущень, 

формулювання висновків тощо) (Першукова, 2015). 
М. Бойченко запропонувала методологічну модель порівняльно-

педагогічного дослідження освіти обдарованих школярів у США, Канаді та 
Великій Британії, яка складається з шести блоків: цільового, теоретико-

методологічного, контекстуального, організаційно-методичного, професійно-
педагогічного, результативно-прогностичного (Бойченко, 2018). 

Осмислення запропонованих науковцями моделей дослідження дало змогу 
дійти висновку щодо їх доцільності. Вважаємо, що такі моделі сприяють 

підвищенню структурованості та цілісності дослідження. Водночас, кожна модель 
дослідження є оригінальною, відповідає певному предмету дослідження і не може 

бути запозичена іншими дослідниками. Тому для реалізації мети компаративного 
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дослідження проблеми розвитку освіти дорослих у США і Канаді ми розробили 

власну концептуальну модель дослідження, основою якої став багаторівневий 
аналіз із урахуванням локального, національного і глобального контекстів. В 

основу розробки моделі покладено параметричний та квалітативний підходи. 
Параметричний підхід передбачає здійснення параметричної оцінки та 

параметричного порівняння досліджуваних об’єктів на основі певних якісних 
показників.  

Параметрична оцінка здійснюється на основі сукупності параметрів 
фактичного стану системи освіти дорослих США і Канади, а параметричне 

порівняння дозволяє на основі окреслених параметрів порівняти системи освіти 
дорослих північноамериканських країн, виокремити подібні та відмінні риси.  

Визначаючи параметри порівняння ми враховували виокремлені провідні 
етапи здійснення компаративного дослідження: аналіз зарубіжного досвіду на 

основі системного підходу; розгляд освітнього феномену в історико-соціально-
економічно-культурному контексті;  посилення практичної зоорієнтованості 

дослідження (розробка рекомендацій щодо впровадження конструктивних ідей 
зарубіжного досвіді в умовах реформування освітньої системи України); 

визначення спільних та відмінних тенденцій; реалізація прогностичної функції.  

Розробляючи концептуальну модель компаративного дослідження систем 
освіти дорослих США і Канади ми враховували певні закономірності реалізації 

параметричного підходу, зокрема, залежність сукупності параметрів 
компаративного аналізу від сутнісних особливостей системи освіти дорослих; 

зумовленість виокремлення параметрів логікою розвитку систем освіти дорослих 
північноамериканських країн із урахуванням локального, національного і 

глобального контекстів.  
Водночас, застосування параметричного підходу дозволило використати у 

процесі дослідження метод тріангуляції, для якого характерно чотири види: 
триангуляція даних – використання різних типів даних; триангуляція дослідників 

– участь у проведенні дослідження (виконання проекту) декількох дослідників; 
теоретична триангуляція – використання з метою аналізу та систематизації даних 

декілька підходів; методологічна триангуляція – використання в процесі 
дослідження різноманітних методів.  

Водночас, у виборі методів дослідженні ми звернулися при розробці 
моделі дослідження до квалітативного підходу, основою якого є «сутність, 

контекст, опис», що дозволяє зосередитися на сутності досліджуваного явища, 
робить дослідження більш цілісним та гнучким, сприяє розгляду предмету 

дослідження на різних рівнях, ґрунтовному узагальненню, систематизації 
отриманих результатів. 
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Реформи української системи освіти відбуваються в контексті глобальних 

змін і ведуть до становлення суспільства, ключовою характеристикою якого є 
взаємодія з іншими країнами. Цікавою у цьому співвідношенні є Фінляндія, яка 

має значні успіхи в підготовці та професійному розвиткові вчителів. Сучасна 
фінська система педагогічної освіти є комплексною структурою, яка включає в 

себе не лише традиційну університетську підготовку, але також і різноманітні 
центри, заклади професійної освіти та систему підготовки дорослих.  

Для з’ясування змістових засад педагогічної освіти у Фінляндії насамперед 
вважаємо за необхідне закцентувати увагу на основних принципах, які лежать в 

основі розробки навчального плану для вчителів у Фінляндії. До таких принципів 
віднесено [4]:  

1. Автономність, відповідальність і довіра. В основі фінської педагогічної 
освіти лежить переконання, що вчителі – на всіх рівнях – не тільки можуть бути, 

але й повинні бути перетворені на автономних професіоналів – експертів у своїх 
галузях і здатних вирішувати різні завдання (педагогічні, адміністративні, 

пов’язані із сім’єю або громадою, навіть відносини з місцевими підприємствами) 
самостійно та у співпраці зі своїми колегами й місцевим співтовариством [3]. 

2. Науково-обґрунтований підхід. «Метою заснованої на дослідженнях 
педагогічної освіти для майбутніх учителів-предметників», як зазначає 

П. Кансанен, «є залучення рефлексивного навчання, яке допоможе новим 
учителям вирішувати проблеми, з якими вони можуть зіткнутися на практиці, за 

допомогою автономного мислення й логічної аргументації» [1]. 
3 Акцент на інтеграції теорії та практики. Даний принцип полягає в тому, 

щоб дозволити студентам-учителям почати практичне навчання якомога раніше; і 
в той самий час підкреслити взаємодію між практикою та теорією освіти 

протягом усього періоду навчання – в кожному навчальному році (з 1 по 5) та 
протягом кожного навчального періоду. 
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Професійна підготовка вчителів початкових класів (1-6 класи) відбувається 

в університетах на педагогічних факультетах і включає 120 і 160 кредитів для 
програми бакалавра і магістра відповідно [1]. Основним предметом є педагогіка, 

предмети, які вивчаються в початковій школі, та методики їх викладання, а також 
курси спеціалізованої освіти в режимі консультування. Ядро програми складають 

як основні, так і додаткові дисципліни. Вивчення рідної мови (фінської або 
шведської) та математики є обов’язковим для всіх студентів. Мистецтва, ремесла, 

музика та фізичне виховання групуються в обов’язкові факультативи. До 
програми також включено так звані вступні дисципліни, а саме історія, 

природничі науки, біологія, географія, релігія та етика. Що стосується додаткових 
та непрофільних предметів, то студентам пропонується два шляхи: вони можуть 

вибрати два предмета чи модуля, кожний із яких включає 15 кредитів, або ж 
вибрати один модуль у 35 кредитів [1]. 

Що стосується програми підготовки вчителів-предметників, то вона 
розрахована на 4–5 років навчання. На другому курсі навчання студенти мають 

визначитися з тим, чи бажають вони займатися педагогічною діяльністю. Ті, хто 
вирішують стати учителями, з третього курсу починають вивчати педагогіку. Ті 

самі студенти, які вирішили стати вчителями вже після отримання ступеня 

магістра за іншою спеціальністю, можуть отримати сертифікат учителя на 
педагогічному факультеті. На основі аналізу навчальних програм підготовки 

вчителів-предметників та вчителів початкових класів ми дійшли висновку, що 
рівень навчання вчителів-предметників та вчителів початкових класів практично 

ідентичний. Різниця полягає лише в основних предметах вивчення. Майбутні 
вчителі початкових класів вивчають педагогіку та педагогічну психологію, тоді як 

майбутні вчителі-предметники – той предмет, якому вони будуть навчати своїх 
учнів. На основний предмет відводиться 55 кредитів. До того ж, майбутні 

педагоги також отримують додатково ще 35 кредитів, які вони можуть 
використати для вивчення ще одного додаткового предмету. Багато студентів 

обирають ще й третій предмет [1]. Зазвичай кваліфікація вчителя-предметника 
відповідає 180 кредитам. Більшість педагогів при цьому спеціалізуються у двох 

або більше дисциплінах. Їх кількість залежить від типу викладацької 
спеціальності та рівня педагогічної підготовки. Що стосується іспиту, то він 

залежить від специфіки навчальної дисципліни. Зазвичай до програми екзамену 
входять питання психологічних і соціальних основ викладання, основи 

дефектологічної освіти, філософські та історичні основи освіти, навички взаємодії 
та дидактика навчання дорослих. Вивчення предметних дидактик відбувається 

шляхом відвідування лекцій та в руслі педагогічної практики. До головних тем 
належать планування навчальної дисципліни, яку студент буде викладати в школі, 

вивчення міжнародних тенденцій розвитку конкретної предметної дидактики та 
міжпредметні зв’язки. Методологія наукових та педагогічних досліджень 

вивчається майбутніми педагогами з метою підготовки студентів до розробки 
наукових проєктів у сфері предметної діяльності.  

Вважаємо за необхідне наголосити, що особливе місце займає педагогічна 
практика. Майбутні вчителі відвідують базові університетські школи 

безпосередньо з початку навчального процесу і поступово знайомляться з 
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особливістю педагогічної діяльності на молодшому ступені загальноосвітньої 

школи. Після цього організовується спочатку загальна, потім польова і фінальна 
викладацька практика. Під час загальної практики студенти знайомляться з 

особливостями викладання різноманітних шкільних предметів, з формами 
навчання, методами контролю й оцінювання учнів. Вони навчаються планувати, 

проводити та оцінювати різноманітні заняття. Паралельно з практикою кожний 
студент складає портфоліо, а також регулярно бере учать у навчальних дискусіях, 

які відбуваються після кожного проведеного студентами уроку. Досить часто 
польову та викладацьку практику об’єднують в одну систему, де студент має 

можливість розширити власні погляди на професію вчителя та познайомитися з 
різними методами та прийомами навчання.  

Незважаючи на відмінності в їх ролі (а також у навчанні), навчальні 
програми для вчителів обох категорій можна розділити на такі широкі групи [2]: 

1) академічні дисципліни; 2) наукові дослідження; 3) педагогічні дослідження; 
4) вивчення спілкування, мови та ІКТ; 5) персональний навчальний план; 

6) факультативні дослідження. 
Отже, встановлено, що система підготовки вчителів у Фінляндії 

характеризується варіативністю змісту освіти, гнучкістю структури та технологій 

навчання, а також наявністю у студентів можливості адекватного проектування 
свого власного професійного шляху, опираючись на власні інтереси та досвід. 

При цьому єдиного та універсального напряму підготовки для всіх педагогічних 
кадрів просто не існує. Система пропонує різноманіття прийомів, які 

допомагають майбутньому вчителю знайти самого себе в якості педагога, розвити 
в самому собі професійні якості та знайти свій власний стиль викладання. 

Відповідно, головною метою фінської системи освіти є підготовка учителя, який 
здатний до саморозвитку та розвитку власного науково-професійного шляху. 
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Однією з провідних цілей реформування системи підготовки наукових 
кадрів в Україні є приведення її у відповідність до загальноєвропейських вимог 

щодо необхідності поєднання теорії та практики та розвитку інновацій. 
Характерними особливостями європейського академічного та наукового 

просторів є мобільність, вільний доступ до знань, академічна доброчесність та 
відкритий обмін науковими набутками. Дослідження та інновації (R&I) мають 

ключове значення для впровадження та підтримки Європейської моделі розвитку.  

Наразі модернізовані програми підготовки бакалаврів та магістрів, які 
реалізуються в українських університетах, вже надають можливість студентами 

активно залучатися до процесів студентської академічної мобільності. Однак, 
питання інтернаціоналізації та подальшого впровадження програм підготовки 

докторів філософії в різних галузях залишаються відкритими.  
Нажаль, якість науково-технічного та освітньо-наукового потенціалу 

України не відповідає європейським стандартам, бракує реальної кооперації 
університетів з іноземними партнерами з метою виконання комплексних 

інноваційних проектів та програм. Згідно стратегії реформування вищої освіти в 
Україні за період 2014-2019 рр. було прийнято та розпочато імплементацію 

важливих нормативно-правових документів, які спрямовані на розв’язання 
проблем інтеграції вітчизняної освіти і науки до європейського дослідницького 

середовища, але поки що не вжито системних заходів, які б сприяли 
впровадженню спільних дослідницьких програм із іноземними університетами-

партнерами.  
Хотілося б підкреслити, що саме на цьому етапі важливо визначити 

основні напрями інтернаціоналізації програм підготовки фахівців на третьому 
рівні вищої освіти, а також зробити наголос на необхідності комерціалізації 

наукових досліджень, тобто знайти шляхи, які дозволять залучати кошти бізнесу 
та держави до їх фінансування, як це відбувається в провідних ЗВО і наукових 

установах Європи.  
Щорічно все більша кількість європейських університетів пропонує 

спільні ступеневі програми (joint PhD programmes) як важливий інструмент 
співпраці в межах європейського освітньо-наукового простору. Такі програми 

стимулюють мобільність та міжкультурний обмін, а також підвищують 
міжнародну конкурентоспроможність докторів філософії. Ще однією метою 

розробки таких програм є сприяння більшій прозорості та приведення 
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європейських навчальних програм у відповідність між собою шляхом взаємного 

визнання вчених ступенів.  
У випадку зі спільною програмою план підготовки докторів філософії 

розробляється сумісно двома, або більшою кількістю університетів, що надає 
можливість докторантам проводити дослідження на базі декількох університетів 

чи дослідницьких закладів та отримувати наукову консультаційну підтримку 
одночасно у декількох досвідчених науковців, що можуть працювати в сумісних 

галузях. Такі дослідження зазвичай набувають міждисциплінарного характеру та 
стимулюють розвиток сумісних наук, а в деяких випадках навіть сприяють 

формуванню принципово нових наукових напрямів.  
Сумісне наукове керівництво або co-tutelle забезпечує інтегрований 

освітній і науковий досвід, який, з самого початку, передбачає доступ докторанта 
до декількох дослідницьких середовищ.   

Існує три основні типи програм отримання спільного PhD, які потребують 
різну кількість часу для їх реалізації: 

• Дослідницький проєкт в межах попередньо визначеної дослідницької 
теми (яка вже розробляється спільно декількома університетами); 

• Попередньо створені схеми академічної співпраці (між 2 чи більше 

інституціями) –  co-tutelle agreements; 
• Програма отримання спільного або подвійного ступеня доктора філософії 

в двох університетами за вашим вибором, які ще не мають офіційної угоди. 
Найчастіше програми отримання спільного ступеня є засобом зміцнення 

науково-дослідної співпраці між двома університетами. 
Написання дисертації для отримання спільного ступеня є непростим 

варіантом. Треба ретельно продумати, як спільний ступень доповнить підготовку 
докторанта і чи буде залучання наукового консультанта з іншої сумісної галузі 

або наукової школи взагалі корисним. Також треба враховувати людський фактор 
та дотримуватися принципів індивідуалізації, бо треба мати особливий склад 

характеру, бути мобільним, стійким, готовим виступати посередником-
медіатором між двома керівниками, які можуть мати різні інституційні 

пріоритети, здатним адаптуватися до культурно різних способів проведення 
досліджень і здатним виконувати вимоги двох адміністративних систем.  

Проте, важливим є той факт, що спільні ступені докторів філософії носять 
престижний характер, оскільки докторанти мають доступ до спілкування з 

провідними дослідниками у своїй сфері інтересів, що надає фантастичні 
можливості і відрізняє їх серед інших дослідників. Іншими очевидними 

перевагами також є: доступ до додаткових дослідницьких об'єктів та ресурсів; 
отримання досвіду використання двох культурно різних підходів до проведення 

досліджень; досвід участі у міжнародній академічній мобільності; формування 
соціальних навичок та компетентностей; можливість створення додаткових 

мережевих можливостей для майбутніх перспектив дослідницької роботи. 
Також необхідно підкреслити, що отримання ступеню доктора філософії за 

програмами, узгодженими між університетами-партнерами, має надає молодим 
українським вченим шанс розпочати успішну міжнародну кар’єру вже на початку 

наукового пошуку.  
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Незважаючи на те, що отримання спільного ступеня доктора філософії є 

досить спеціалізованим типом дослідницької діяльності, такі програми 
привносять вагому користь у разі виконання порівняльних досліджень, якщо 

дослідницький проєкт потребує обладнання або ресурсів, наявних у іншому 
університеті, або залучення місцевого промислового або державного сектору 

іншої країни. 
Треба зазначити, що під час вивчення співпраці двох університетів на 

шляху підготовки докторів філософії виникає велика кількість питань: чи 
вирізняється поміж двох університетів провідний заклад, які правила участи у 

наукових заходах, конференціях, як фінансуються публікації, як проходить 
практика у третій інституціях, якою мовою подається дисертація, як 

організовується процес рецензування тощо.  
Отже, дослідження провідних практик та позитивного досвіду розробки та 

практичного впровадження спільних програм підготовки докторів філософії в 
університетах європейських країн має сприяти оптимізації процесів 

інтернаціоналізації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, надаючи 
можливість використовувати провідний закордонний досвід для активізації 

євроінтеграційних процесів в системі вищої освіти України. 
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За останні роки розвиток інформаційних технологій пришвидшив 

модернізацію системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в 
концепції електронного навчання (e-learning), яка завдяки такому глобальному 

явищу як Інтернет, охоплює широкі верстви суспільства та стає найважливішим 
фактором його розвитку. Найбільше користувачів електронного навчання 

налічується в США та Канаді. Серед Європейських країн лідерами є 
Великобританія, Германія, Італія та Франція. Експерти ЮНЕСКО вважають, що 

для відповідності кваліфікації працівників до рівня інформаційного суспільства, 
необхідне впровадження в освітній процес електронного навчання, що орієнтує 

студентів на новий стиль освіти та сприяє розвитку їх умінь та навичок для 
подальшого навчання протягом усього життя. 

Аналіз порушених аспектів проблеми удосконалення освітнього процесу у 
світі на основі сучасних інформаційних технологій демонструє розмаїття позицій 

і підходів, відображених у роботах українських і зарубіжних авторів: О. 
Бризгаліної, Ю. Зубаня, В. Каука, В. Кухаренка, Н. Кірєєва, М. Левіна, М. Мазура, 

А. Урсула, А. Грабарника, Н. Сиротенко, К. Бугайчука, М. Карпенко, Е. Полата, 
Р. Бела, Д. Кігана, Дж. Коумлі, Д. Тапскотта, Д. Облінжер, К. Лонка. Певне 

узагальнення розглянутих матеріалів дає змогу відзначити основні тенденції 

розвитку сучасної освіти, що безпосередньо стосуються предмету й 
переплітаються з електронним навчанням. 

У сучасній педагогічній думці знаходимо багато визначень електронного 
навчання, серед яких: e-Learning – використання Інтернет-технологій для надання 

широкого спектру рішень, що забезпечують підвищення знань та продуктивності 
праці (Марк Розенберг) [2]; підготовка кадрів, що знаходиться на сервері або на 

комп’ютері, який підключений до мережі Інтернет (Еллісон Роззетт); навчання за 
допомогою Інтернет і мультимедіа (фахівці ЮНЕСКО);  різновид дистанційного 

навчання, за яким учасники і організатори навчального процесу здійснюють 
переважно індивідуалізовану взаємодію як асинхронно, так і синхронно у часі, 

переважно і принципово використовуючи електронні транспортні системи 
доставки засобів навчання та інших інформаційних об’єктів, комп’ютерні мережі 

Інтернет, медіа навчальні засоби та інформаційно-комунікаційні технології 
(В. Ю. Биков) [1,c.46]. 

Ми розглядаємо електронне навчання як інноваційну технологію, що 
передбачає навчання, побудоване на використанні web-технологій та передбачає 

використання персонального комп’ютера та віртуальних класів. Таке навчання 
безумовно спрямоване на професіоналізацію та підвищення мобільності 

студентів. E-learning передбачає доставку навчального контенту через мережу 
Інтернет, аудіо- і відеозв’язок, інтерактивне телебачення. 

Зважаючи на значну кількість роботи із вивчення зарубіжного досвіду, 
напрацювання належної теоретичної бази та розробки практичних курсів, можемо 

з впевненістю стверджувати, що перехід до електронного навчання має 
відбуватися поетапно та продумано. Зокрема рекомендуємо розпочати 

запровадження з комбінованих варіантів. При організації електронного навчання 
іноземної мови ми пропонуємо модель, у якій мережеве навчання є додатковим до 

очного і забезпечує доступ до електронних матеріалів в комп’ютерному класі, 
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лабораторії, з дому (Model 1: face-to-face Driver). Також, з метою оптимізації 

іншомовної підготовки студентів,  вважаємо за доцільне надати студенту 
можливість обирати онлайн-курси як доповнення до вивчення навчальних 

дисциплін в очному режимі. Запропонована модель надає студентам нові 
можливості щодо вивчення іноземної мови – можна не лише в будь-який час 

переглянути необхідний матеріал у режимі онлайн, а й пройти тестування, 
перевірити свої знання з певної теми, ознайомитися з додатковими джерелами та 

додатково повправлятись. Система електронного навчання дає змогу також 
використовувати різні додаткові елементи – аудіо й відеозаписи, анімації та 

симуляції. Ця система має форум і вбудовану електронну пошту, що дає змогу 
спілкуватися з одногрупниками з дому, а також консультуватися з викладачем, не 

чекаючи аудиторних.  
Тобто, електронне середовище розуміється нами не як повна заміна 

аудиторних занять комп’ютерними, а як поєднання традиційних і нових форм 
навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і 

електронного ресурсу. 
Ще одним прикладом запровадження елементів електронного навчання 

іноземної мови є застосування платформ та сервісів, які дозволяють викладачам 

створювати власні online-курси та керувати змістом сайту. З цією метою 
пропонуємо наступні ресурси:  

1) платформи: Moodle, Google-Class, Atutor, Eduardo, Ding Talk; 
2) сервіси:  

 комунікація (Big Blue Button, Skype, Zoom); 

 візуалізація (Canva); 

 інтерактивна дошка (Flockdraw, Scrumlr, WikiWall); 

 інтерактивні завдання (Adventr, Quizlet, Kahhot) 

 завдання (Padlet, Trello, Evernote) 
Студентам ці застосунки   стануть в пригоді при засвоєнні нової лексики та 

розвитку навичок читання, аудіювання та письма, для кращого засвоєння 
матеріалу. Маємо відмітити нову роль викладача за умови електронного навчання 

іноземної мови: викладач координує процес вивчення, коректує курс, керує 
проектами, перевіряє поточні завдання, консультує студента. Основним засобом 

дистанційного навчання англійської мови є електронний підручник. Контроль при 
дистанційному вивченні іноземних мов може здійснюватися у вигляді тестів, 

контрольного перекладу та усного спілкування з викладачем. Комп’ютерні тести  

приймаються студентами позитивно, оскільки перевірка результатів відбувається 
автоматично, а отже, виключається вплив людського фактора. До того ж вони 

отримують оцінку одразу по завершенні тесту, що також сприяє кращому 
сприйняттю таких тестів на емоційному рівні. Зазначені елементи дистанційного 

навчання значно полегшують контроль навчальної діяльності студентів, оскільки 
дозволяють відстежити роботу кожного студента окремо та якість її виконання, а 

також стимулювати студентів працювати ефективніше.  
Отже, підбиваючи підсумки, зазначимо, що використання e-learning 

моделей навчання стає необхідністю, коли ми об’єднуємо все найкраще, що є у 
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сфері освіти. І тому інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу 

повинен постійно розширюватися, включаючи нові напрямки, які пропонує 
сучасний e-learning. 
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В умовах всесвітньої короновірусної пандемії активізувалися онлайн 
технології навчання хореографії. Викладачі хореографії активно запроваджують 

нові підходи до навчання спортивного бального танцю за допомогою сучасних 
дистанційних ресурсів. У зарубіжній освітньому досвіді онлайн-техніки навчання 

хореографії не є новою практикою. Аналіз змістового та технологічного 
компонентів професійної підготовки хореографів в британських закладах вищої 

освіти показав, що взаємодія студента і викладача відбувається у зручний час на 
основі використання різних онлайн ресурсів і протоколів. Основними важелями у 

виборі форм і прийомів навчання є цілі і завдання дисципліни, а також специфіка 
компетентностей, що формуються  під час вивчення дисципліни (наприклад, 

кінетика, методологія підходу до тіла людини і руху, музика, імпровізація та 
композиція). Для студента-хореографа створено можливості для максимально 

комфортного, гнучкого та якісного навчального процесу, який задовольняє 
особисті та професійні потреби.  

Можливості використання сервісів конференц-зв’язку (Skype, Zoom, Viber) 
дають змогу включити спільну демонстрацію екрану для повноцінного вивчення 

елементів хореографії в режимі реального часу. Сучасний спортивний танець 
викладається за допомогою кінетичного навчання, заснованого на використанні 

вправ (практикуванні) і рефлексії. Кожен студент набуває навичок виконавської 
діяльності та хореографії завдяки  постійному практикуванню, одночасно 

зміцнюючи свої вміння оцінювати особистісні та парні результати, ведучи 
рефлексивний щоденник (reflective diaries).  

http://www.rusnauka.com/29_DWS_2012/Pedagogical_120037.doc.htm
http://www.web-learn.ru/
http://www.corebiztechnology.com/software_article_elearning_d.htm
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Заслуговує на увагу використання «Semantic Web» технології  у навчанні 

спортивних танців, яка забезпечує універсально доступну платформу для 
можливості накопичення і повторного використання знань з хореографії. За її 

допомогою можливо робити відеозапис для продуктивного перегляду, 
створювати відеоколекції для танцювального проекту. «Semantic Web» дає змогу 

маркувати відеоколекції, щоб певні сегменти хореографії з життєвого циклу 
танцювального проекту можна було легко знайти, порівняти та вказати на 

підтримку рефлексивних записів щоденника студента-хореографа.  
Ефективною відкритою платформою для навчання спортивних танців є 

також «SIMILE Exhibition», яка дає змогу перетворювати свої дані у насичені 
складні компоненти візуалізації (прототипування) та компліментувати і 

розширювати стандартну базу 3D експонатів новими авторськими 
відеокомпонентами. Студенти вчаться аналізувати зміни та стежити за власним 

фізичним та хореографічним розвитком. Студенти ведуть рефлексивні 
щоденники, які складають центральну частину оцінювання результатів навчання, 

вони використовують базову лексику, що описує рух та стиль танцю, 
спеціалізовану лексику для певної хореографії. Відстежуючи словниковий запас 

протягом навчання, студенти складають семантичні мапи, які відображають у 

відеозаписах  індивідуальних та групових тренувань, обговореннях в групі. 
Записи зберігаються під час кожного заняття, групової дискусії, відео знімаються 

з різних кутів. Ці записи корисні в безпосередньому розумінні, оскільки 
дозволяють студентам аналізувати поточну хореографію та коригувати 

результати. Зауважимо, що записи коментуються у рефлексивному щоденнику 
кожного студента як свідчення їхнього особистого розвитку. Генерування значної 

кількості відеоматеріалів зумовлюють певні труднощі при створенні відеороликів 
та їх завантаженні на YouTube за допомогою веб-інструментів (the Resource/Clip 

Manager/ Reflection Manager). Використання «Reflection Manager» дає змогу 
студентові робити запис та текстовий супровід для відео у рефлексивних 

щоденниках. За допомогою «SIMILE Exhibition» навігації майбутні хореографи 
можуть швидко переглядати незліченну кількість записів, щоб знайти конкретні 

моменти та елементи для аналізу та порівняння. 
Сучасний спортивний танець потребує широкого спектру методів і стилів 

навчання. Особливе місце у процесі навчання посідає імпровізація, мета якої 
полягає у вмінні виражати свою індивідуальність. У процесі навчання бальної 

хореографії студенти набувають необхідних для професії танцівника художніх, 
фізичних, технічних та цифрових навичок, а також спеціальних знань. Студенти-

хореографи британських закладів освіти вивчають танець як цілісний процес за 
допомогою різних інноваційних форм і методів, технологій навчання, серед яких 

особливо місце посідають онлайн технології.  
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У ХХІ столітті неформальна освіта набуває широкої популярності у 
зв’язку з глобалізаційними процесами, що відбуваються в суспільствах 

постіндустріальної епохи, а також високими вимогами до інтелектуального й 
професійного потенціалу націй, які мають вирішальний вплив на формування 

стратегічної основи освітньої політики.  
Світове педагогічне співтовариство єдине в тому, що вирішити проблему 

рівня освіченості широких верств населення неможливо в рамках лише 

формальної освіти. Її консервативність певною мірою гальмує формування 
людини нового типу, яка володіє необхідними кваліфікаціями й 

компетентностями, навичками адаптації до культурного, етичного та мовного 
різноманіття, до сучасних технологічних процесів, здатністю брати активну 

участь у суспільному житті, забезпечувати соціально-економічний розвиток і 
конкурентоспроможність країни. Актуальність неформальної освіти відображено 

в міжнародних нормативних документах [1]. 
Аналіз наукових досліджень з цієї проблеми показує, що соціальний ефект 

неформальної освіти в глобалізованому вимірі може бути досягнутий за умови 
реалізації масштабних міжнародних програм і проектів, що охоплюють країни як 

з високим, так і з низьким й середнім рівнем доходу.  
Зазначимо, що у розвинених європейських країнах успішно реалізується 

модель освіти впродовж життя (Lifelong Learning – LLL). Вона спрямована 
залученням до сфери неформальної освіти переважно людей старшого віку. 

Розвиток цієї моделі обумовлений, передусім, демографічними проблемами, 
пов’язаними із зростанням чисельності пенсіонерів у цих країнах. Зростання рівня 

охорони здоров’я робить цих людей соціально активними. Натомість відсутність 
виходу для пізнавальної активності може привести їх до ізоляції та маргіналізації. 

Таким чином, виникає суспільна необхідність задоволення освітніх потреб 
великих груп населення, що може бути реалізовано у сфері неформальної освіти. 

Відповідні програми підтримуються урядами держав, у яких розвинена система 
народних університетів, центрів освіти дорослих тощо. Таким чином, підхід до 

неформальної освіти, умовно названий європейським, по суті, став загальним для 
розвинених країн, зокрема у сегменті людей третього віку.  

Американський підхід до неформальної освіти ґрунтується на ідеях 
Д. Дьюї про навчання як засіб пізнання. Динамічна трансформація суспільства 

веде до зростання пізнавальної активності людей, що вимагає розширення 
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спектру освітніх послуг. Починаючи з 1990-х років у США формується 

інфраструктура неформальної освіти, що охоплює провайдерів освітніх послуг, 
які провадять успішний бізнес у цій сфері. Частково перегукуючись з 

університетами «третього віку», вони орієнтовані навпаки, на активних людей 
«другого віку» – від 25 до 60 років, причому нижня вікова межа постійно 

знижується. З одного боку, ці організації реалізують потреби в навчальній 
діяльності, спрямованій на саморозвиток людини під час дозвілля, з іншого – 

вони відповідають на виклики сучасності оперативніше й гнучкіше, ніж 
організації формальної освіти, що реалізують програми додаткової освіти [2].  

Щодо країн з низьким рівнем доходу загальносвітові тенденції розвитку 
неформальної освіти, намічені ЮНЕСКО, пов’язані з протидією етнічній і 

гендерної дискримінації, ліквідацією неграмотності, розвитком санітарно-
гігієнічної освіти. Метою неформальної освіти декларується задоволення потреб 

населення в освіті на тлі обмежених можливостей формальної освіти, у тому 
числі й фінансових. Таким чином, документи ЮНЕСКО глобально орієнтують 

вектор розвитку неформальної освіти на менш розвинені країни. Загострення 
їхніх внутрішніх проблем, військові конфлікти, природні катаклізми та ін. ведуть 

до соціальної напруженості, насильства, тероризму. Глобалізація комунікацій 

сприяє зростанню соціальної активності населення найбідніших країн, відкриває 
можливості переміщення у країни, більш сприятливі для життя. Однак мігрантам 

не завжди вдається одразу отримати якісну формальну освіту. У цій ситуації саме 
на неформальну освіту покладена компенсаторна функція, покликана заповнити 

прогалини в знаннях.  
Розвиток неформальної освіти, як наголошує Л. Лук’янова, є вагомим 

закономірним чинником розбудови демократичних процесів в освіті [3]. Через 
неформальну освіту здійснюється просування в молодіжному середовищі таких 

цінностей, як активна громадянська позиція, права людини, толерантність, 
соціальна справедливість, діалог між поколіннями, міжкультурне порозуміння. 

Велика роль у неформальної освіти у зв’язку з цим відводиться волонтерському 
руху.  

Варто зауважити, що представники поколінь Y і Z потребують нині 
актуальному освіту, отримання якої дозволяє без додаткового навчання 

реалізовувати свої професійні, творчі та фінансові амбіції. Установи 
неформальної освіти задовольняють цю потребу в більш короткі терміни, ніж 

інститути формальної освіти. Платою за «швидкий успіх» є втрата 
фундаментальної складової освіти, тому найбільш активна молодь прагне до 

поєднання формальної та неформальної освіти. У цьому контексті заслуговує на 
увагу діяльність некомерційного міжнародного Інституту ЮНЕСКО з навчання 

протягом усього життя (UNESCO Institute for Lifelong Learning). Інститут 
здійснює наукові дослідження, сприяє зміцненню потенціалу освіти, створенню 

мереж та випуску публікацій з питань навчання протягом усього життя, 
поширенню грамотності, зокрема й через неформальну освіту. Його публікації, 

зокрема Всесвітні доповіді ЮНЕСКО з моніторингу освіти, є цінним ресурсом 
для фахівців різних країн у галузі розробки й планування освіти. 
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Підсумовуючи наголосимо, що неформальна освіта є важливою складовою 

концепції неперервного навчання, вона дає молоді й дорослим змогу оперативно 
набувати знання, формувати уміння й навички, ефективно адаптуватися до 

постійних змін у соціальному середовищі. Натомість у цій сфері залишається 
низка невирішених питань, серед яких нагальним для вітчизняної освіти є 

оцінювання ефективності системи масової неформальної освіти дорослих. 
Відповідь на нього може бути знайдена в ході детального аналізу міжнародного 

досвіду, виявлення й запозичення найбільш успішних практик конструювання 
національних освітніх систем. Це є перспективою наших подальших досліджень. 
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Постановка проблеми. Для забезпечення суспільного й технологічного 
прогресу науковцям та освітянам необхідно вирішити низку викликів. У всьому 

світі освітні процеси постійно вдосконалюються, відбувається модернізація 
змісту освіти, розробка й впровадження нових систем навчання. Однією з таких 

інноваційних освітніх систем є STEM-освіта, яка зародилася й успішно 
реалізується в США. Однак для її поширення в Україні потрібно вивчати та 

аналізувати американський досвід STEM-освіти, що дасть можливість 
проектувати відповідні програми, передбачати потенціал їх упровадження в 

практику роботи закладів освіти, здійснювати спеціальну підготовку фахівців.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливості розвитку STEM-

освіти досліджували такі вітчизняні науковці, як В. Бойченко, М. Бойченко, 
І. Данильченко, І. Савченко, А. Сбруєва, І. Стеценко, О. Патрикеєва та ін. 

Проблемам формування інноваційного, критичного мислення в системі STEM-

https://lib.iitta.gov.ua/705943/1/banit.pdf
https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24373
http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF
http://www.uaod.org.ua/data/PRO_OSVITU_DOROSLYH/unformal_OD.PDF
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освіти присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних науковців: Н. Морзе, 

Т. Андрущенко, В. Величко, С. Гальченко, Л. Глоби, К. Гуляєва, Л. Ніколенко, 
Р. Норчевського, М. Попова, В. Приходнюк, І. Чернецького, M. Harrison, 

D. Langdon, B. Means, E. PetersBurton, N. Morel, J. Confrey, A. House та інших. 
Однак, незважаючи на розкриття багатьох аспектів, американський досвід 

становлення STEM-освіти з позиції прогностичного аналізу можливостей його 
впровадження в Україні залишається недостатньо дослідженим. 

Виклад основного матеріалу. Протягом другої половини XX століття 
дослідники найбільш розвинутих країн світу приділяли увагу комплексу 

природничих і гуманітарних наук, мистецтва, математики, а також технологій їх 
вивчення. Це робилося з метою покращити якість освіти та розширити наявний 

потенціал людських ресурсів, зокрема вчених та інженерно-технічних 
працівників задля зростання рівня конкурентоспроможності економіки країни на 

міжнародній арені. 
На початку 2000-х років у США природничі науки, технології, інженерія 

та математика ставали все більш інтегрованими між собою після публікації 
декількох ключових доповідей. Зокрема, у доповіді "Піднімаючись над буревієм" 

(Rising Above the Gathering Storm) Національних академій наук, інженерії та 

медицини США йшлося про невіддільний зв’язок між успіхом, наукоємною, 
залежною від розвитку науки та технологій, роботою і постійних інновацій задля 

вирішення суспільних проблем [6]. У цій доповіді обґрунтовано катастрофічні 
прогнози, що країна не зможе конкурувати в світовій економіці через недостатньо 

підготовлені трудові ресурси. На той час порівняно з іншими країнами 
американські студенти ще не досягли такого значного успіху у вивченні 

дисциплін STEM. Тому було проголошено актуальність та популяризацію у всіх 
галузях STEМ-освіти. Акцент зроблено на наукових, математичних та 

технологічних дослідженнях, економічній політиці та освіті. Всі ці сфери 
розглядалися як важливі рушійні сили для розвитку та успіху США.  

Акронім STEM (повністю Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) був введений вченими Національного наукового фонду при уряді 

США (NSF – National Science Foundation). Ця організація раніше використовувала 
абревіатуру SMET, посилаючись на спеціальності або навчальні програми, що 

були інтегрованими, тобто поєднували в собі комплексні знання та навички в 
досліджуваній галузі. Однак у 2001 році американська біолог Джудіт Рамалі, що 

працювала у NSF, переставила слова, щоб сформулювати абревіатуру STEM. 

Відтоді освітні STEM-програми були визнані поза межами США, та розроблені в 
таких країнах, як Великобританія, Франція, Китай, Австралія, Південна Корея, 

Тайвань. Вперше ж термін STEM зустрічається у проекті NSF "STEMTEC" у 1997 
році. Хоча багато науковців пов’язують початок впровадження STEM із запуском 

штучного радянського супутника в 1957 році, але американські вчені Г. Гонзалес 
та Дж. Куензі наголошують на тому, що уряд США звернув увагу на посиленні 

природничо-технологічної освіти на Першому Конгресі, де президент Дж. 
Вашингтон закликав його членів розвивати природничі науки заради розвитку 

Республіки [3]. 
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Підвищена зацікавленість уряду щодо досягнення першості у галузі STEM-

освіти пов’язана з ідеєю "запоруки нової генерації лідерів та інноваторів". На 
сьогодні STEM-освіта в США охоплює всі рівні освіти – від дошкільного до 

докторського, причому як формальну, так і неформальну форми. STEM-освіта 
побудована на міждисциплінарному підході до навчання, де суворі академічні 

концепції поєднуються із ситуаціями реального життя, оскільки учні чи студенти 
застосовують природничі науки, технології, інженерію та математику в 

контекстах налагодження зв’язків між школою, громадою, роботою та 
глобальним виробництвом, що дозволяє використовувати компетентності STEM 

та розвивати здатність конкурувати в новій економіці.  
Для того, щоб продемонструвати особливості становлення та зростання 

популярності STEM-освіти в США, наведемо певні факти. 
1. За дослідженнями NSF у 1960 р. 1,1 млн. американців працювали в 

галузі науки та інженерії, а на сьогодні ця цифра сягає 6 млн. людей [5].  
2. У 2005 р. NSF повідомила, що 30,9 % першокурсників коледжів мали 

намір займатися наукою та інженерією, але сьогодні ця кількість зросла до 40 % –
47 %  [5]. 

3. В 2006 р. STEM-освіта була законодавчо схвалена президентом 

Джорджем Бушем і впроваджена на всіх рівнях освіти. 
4. Як окрема галузь дидактики, STEM-освіта виокремилася у 2009 р. з 

програми "Educate to Innovate". 
5. За даними NSF заробітня плата STEM-фахівців збільшується з кожним 

роком. У 2012 р. середній заробіток для працівників науково-дослідних професій 
(незалежно від рівня освіти чи галузі) становив 78270 доларів США, що вдвічі 

більше, ніж середній заробіток (34750 доларів США) для всіх працівників по 
країні. 

6. В 2014 р. на ноосвіту урядом США було виділено окреме 
фінансування.  

7. У 2014 р. бюро статистики праці США (U.S. Bureau of Labor Statistics) 
оголосило, що очікується збільшення кількості людей, зайнятих у STEM-кар’єрах, 

приблизно на 9 млн. між 2012 і 2022 роками. 
Протягом першої половини ХХІ століття, згідно тестування АСТ 

(American College Testing – стандартизований тест для вступу до коледжів та 
університетів США) знову простежується посилення уваги до "найрозумніших та 

найталановитіших", що готові розвивати науку задля світової першості. Наразі 
популяризація STEM-освіти набирає обертів, адже щороку 8 листопада Америка 

відзначає Національний день STEM.  
Результати проведеного аналізу американських джерел, зокрема доповіді 

"Піднімаючись над буревієм", досліджень Національного наукового фонду, 
напрацювань Г. Гонзалеса та Дж. Куензі свідчать, що STEM-освіта є одним з 

провідних чинників формування наукових та виробничих людських ресурсів, 
інноваційного потенціалу й конкурентоздатності економіки. Дані бюро 

статистики праці в США свідчать про те, що уряд мотивує дослідників, учителів 
та студентів до активізації діяльності в цій сфері. Є очевидним, що зростання 

попиту на науково-дослідницькі та винахідницько-виробничі проекти обумовлює 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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все ширше залучення науковців та освітян до інноваційних досліджень заради 

постійного удосконалення процесу освіти через STEM. 
Висновки. Становлення та розвиток STEM-освіти в США відбувалося 

поступово та поетапно, з кожним роком набираючи все більшої актуальності 
через низку об’єктивних причин. Популяризація та впровадження STEM-освіти у 

США стимулювало дослідників посилити технологічні інновації, щоб залишатися 
конкурентоспроможними на світовому ринку, підтримувати економічне 

зростання, зберігати національну безпеку. STEM-освіта ефективно впливає на 
здобуття компетентностей ХХІ століття, формування здатності творчо 

вирішувати проблемні ситуації, критично мислити, реалізовувати різні проекти. 
Тому перспективним вбачаємо подальше вивчення можливостей та шляхів 

впровадження американського досвіду STEM-освіти в Україні. 
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Глибинні зміни у соціально-економічному, духовному розвитку 

українського суспільства, прагнення інтегруватися до світового освітнього 
простору актуалізують соціальне замовлення держави на підготовку вчителя з 

інноваційним типом мислення, педагогічної культури, зі сформованою 
готовністю до інноваційної діяльності [1], здатного до неперервного професійної 

розвитку як основи його кар’єрного зростання. Кар’єра (від франц. carriete) 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/programi-stem/
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Science-Technology-Engineering-and-Math-(STEM)-Education/USA/Tufts-University-Graduate-School-of-Arts-and-Sciences/
https://www.masterstudies.com/MSc-in-Science-Technology-Engineering-and-Math-(STEM)-Education/USA/Tufts-University-Graduate-School-of-Arts-and-Sciences/
https://www.nap.edu/catalog/11463/rising-above-the-gathering-storm-energizing-and-employing-america-for
https://www.nap.edu/catalog/11463/rising-above-the-gathering-storm-energizing-and-employing-america-for
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означає успішне просування в галузі різних видів діяльності (суспільної, 

службової, наукової тощо), що зумовлює соціальну динаміку розвитку 
особистості її поведінкових проявів, що пов’язані з досвідом та активністю у 

сфері праці протягом людського життя [2]. Поняття кар’єра пов’язано з 
професійним самовизначенням і самореалізацією, підґрунтям якого є визнання 

значущості професійного шляху вчителя, уявленням про себе та задоволеністю 
професійним життям з усвідомленням своєї особистості через професійну Я-

концепцію» [3]. Професійне самовизначення і самореалізація у процесі 
кар’єрного зростання дає можливість вчителям розкрити й реалізувати свої 

здібності, нахили та потреби. У цьому контексті заслуговує досвід Республіки 
Сінгапур, основним принципом освіти якого є меритократія – організація 

суспільства, при якому статус людини визначає її здатність і особисті досягнення, 
а не походження. З цієї позиції академічна успішність особистості визначається 

як основний фактор кар'єрних перспектив і майбутнього матеріального 
положення.  

Згідно з освітньою політикою Сінгапура професія педагога є однією з 
найпрестижніших і популярних, що підтримується Міністерством освіти на 

різних етапах кар’єрного зростання. З урахуванням потреб, ціннісних орієнтацій, 

особистісних якостей та рівня навченості Міністерство освіти Сінгапуру 
пропонує три кар’єрні напрями підтримки вчителів, а саме: навчальний (Teaching 

Track); шкільне лідерство (School Leadership Track) та старший спеціаліст (Senior 
Specialist) [4]. 

Перший – навчальний напрям (Teaching Track) надає можливість 
професійного розвитку і підвищення кваліфікації вчителів, які прагнуть до 

подальшого розвитку власних педагогічних здібностей  за професійною 
траєкторію: від старшого вчителя (Senion Teacher) – провідного вчителя (Lead 

Teacher) – майстра-викладача (Master Teacher) до головного вчителя (Prencipal 
Teacher). 

Другий напрям – шкільне лідерство (School Leadership Track) – визначає 
можливості обіймати не лише посади начальника відділів, заступників 

директорів, директорів школи, керівників  кластерами, а й мати можливість 
керувати освітою на рівні Міністерства освіти Сінгапуру.  Це означає, що на 

керівних посадах як у школах, так  в Міністерстві працюють вчителі зі значним 
педагогічних досвідом, знаннями власної справи, зі сформованою стійкою 

освітньою позицією.  
Третій напрям – старший спеціаліст (Senior Specialist). Це педагогічний 

шлях для вчителів, більш схильних до спеціалізованих галузей, де ґрунтовні 
знання та навички необхідні для того, щоб відкрити нові горизонти для освітніх 

розробок. Відбувається їхнє становлення і розвиток як експертів з планування 
освітнього процесу, розроблення та аналіз навчальних планів, освітніх програм. 

За запрошенням Міністерства освіти старші спеціалісти беруть активну участь у 
плануванні, розробленні освітньої траєкторії навчання, інноваційних освітніх 

технологій. Для найкращих учителів Міністерство освіти Сінгапуру фінансує 
аспірантуру для підготовки фахівців: реалізація навчальної програми, прикладна 

психологія в освіті, освітні дослідження,оцінювання та вимірювання.   
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Водночас варто наголосити, що вчителі не отримують автоматичного 

підвищення на наступний рівень. Їхнє кар’єрне зростання контролюється 
Системою управління освітньою ефективністю (EPMS) шляхом щорічного 

оцінювання у трьох галузях: професійна практика, управління лідерством та 
особиста ефективність. Від викладачів очікується визначення та задоволення 

особистих цілей для своєї роботи, а також демонстрація досягнень у сфері 
набуття компетенцій під час спостережень за їхньою педагогічною роботою [5]. 

Таким чином, освітня політика в Сінгапурі забезпечує підтримку вчителів 
різними способами на шляху кар’єрного зростання, що надає їм можливість 

розвивати свої професійні здібності, набувати новий досвід і рухатися до 
досягнення вищих кар’єрних вершин. 
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Протягом декількох десятиліть дослідники галузей педагогіки та 

психології вивчають важливість мотивації студентів, оскільки вона пов'язується з 
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такими категоріями як наполегливість, успішність, якість навчання і психологічне 

благополуччя [6].  
Запропоновано різні теорії мотивації, які пояснюють, чому люди беруть 

участь або ж відмовляються від різних видів діяльності, і як переконання людей, 
цінності, інтереси і цілі пов'язані з їх досягненнями [8].  

Гринько І. зазначав: «Останніми роками питання, пов’язані з мотивацією 
праці, настільки ускладнилися, а науковцями накопичено такий інформаційний та 

статистичний матеріал, що мотивація почала формуватися як самостійний 
науковий напрям» [2, с. 196] . 

Як зазначає І. Бех, мотивація є динамічним процесом формування мотиву 
як підґрунтя вчинку [1, с. 349].  

Зауважимо. що проблематика досліджень, щодо визначення мотивації 
студентів магістратури в університетах Канади ще не достатньо розроблена. 

Однак, з огляду на важливість професійного розвитку і навчання протягом усього 
життя, а також визнання цінності наукового ступеня в епоху глобалізації, 

дослідження, зосереджені на мотивації магістрів освіти, набувають актуального 
значення. 

Теорія самовизначення, запропонована М. Райан і Л. Деци стверджує, що 

людська поведінка або внутрішньо мотивована, або зовнішньо мотивована, або 
амотивована. Дослідники заявили, що мотивація включає в себе «енергію, 

спрямування, наполегливість і рівновагу» [6, с.69]. Вони розрізняють її не тільки 
за рівнем, а й за спрямованістю [6, с.54]. Люди можуть бути вмотивовані до однієї 

і тієї ж діяльності різними факторами, що призводить до різних наслідків. 
Відповідно до чого мотивація робить сильний вплив на те, як і чому навчаються.  

За останні кілька десятиліть емпіричні дослідження, проведені в області 
мотивації, прийшли до висновку, що існує тісний взаємозв'язок між мотивацією і 

результатами навчання, включаючи:  

 афективні змінні: тривога; ставлення до навчання; почуття самоповаги 

[4];  

 поведінкові змінні: використання стратегії; підходи до навчання; 
наполегливість; залученість в академічну роботу;  відсів [3];  

 когнітивні змінні: академічна успішність; рейтинг компетентності 

вчителя;  психологічний добробут.  

Питання про те, наскільки мотивовані магістри освіти та які типи 
мотивації у них є, мають важливе значення для сфери освіти. Наприклад, Дж. 

Валлеранд та Р. Бісоннет провели дослідження, в якому вивчали роль внутрішньої 
мотивації, зовнішньої мотивації та  амотивації як предикторів поведінкової 

наполегливості в навчальних установах. Статистичні результати показали, що 
студенти, які закінчили курс, мали більш високий початковий рівень внутрішньої 

мотивації до академічної діяльності, ніж студенти, які вибули [9]. 
Науковці Л. Деци, Дж. Валлеранд, Г. Пелетіер, М. Райан припустили, що 

коли люди вільні у виборі діяльності, вони будуть шукати ситуації і виклики, що 
представляють діяльність. Під час пошуку інформації та вирішення проблем, 

вони розвивають свої компетентності. Наприклад, в разі магістрів, студенти 
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зараховуються на магістерські програми, тому що навчальна діяльність дає 

виклик їх здібностям і забезпечує задоволення їх вроджених психологічних 
потреб. Ідеальне навчання, згідно Л. Деци, Дж. Валлеранд, Г. Пелетіер, М. Райан, 

супроводжується інтересом і волею, які призводить студентів до «прояву більшої 
гнучкості у вирішенні проблем, більш ефективного набуття знань і сильного 

почуття особистої цінності і соціальної відповідальності» [7, с. 326]. 
У праці Сяомей Сонг проведено експериментальне дослідження з 

визначення рівня мотивації у магістрів освіти (М. Еd), що проводилось в 
університеті Онтаріо. У дослідженні було три групи респондентів: молодші 

тридцяти років, від тридцяти до сорока років, старші сорока років. Дані з 
експерименту показують, що  більш старші студенти магістратури в меншій мірі 

контролюються зовнішніми джерелами мотивації в своєму навчанні, ніж молодші 
однолітки. Студенти, що навчаються на неповному робочому дні, мали більш 

високу мотивацію, ніж студенти, що навчаються на денному відділенні [10, c. 2-
5]. 

Таким чином, внутрішньо мотивовані студенти продовжуватимуть свої 
зусилля у навчальному процесі навіть тоді, коли не надається ніякої зовнішньої 

винагороди, бо переважає внутрішня мотивація. 
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Засоби наочності – це компонент навчально-методичного комплексу при 
вивченні іноземної мови, який сприяє кращому розумінні та засвоєнню лексичних 

одиниць, граматичних структур, фонетичного аспекту мови. 
Проблеми та недоліки психолого-педагогічних засад використання 

засобів зорової наочності на уроках іноземної мови було висвітлено в працях 
провідних педагогів минулого, таких як: Я. А. Коменский «Избранные 

педагогические сочинения»; Й. Г. Песталоцци «Избранные педагогические 
сочинения»; К. Д. Ушинський «Вибрані педагогічні твори». У XVII ст. чеський 

педагог Я. А. Коменський вперше теоретично обґрунтував необхідність 
використання наочного матеріалу в процесі навчання.  

Сформульоване Я. А. Коменським ще у XVII ст. «золоте правило»: 
«Нехай буде для учнів золотим правилом все, що тільки можна давати для 

сприйняття чуттями, а саме: видиме – для сприйняття зором, що чуємо – слухом, 
запах – нюхом, що підлягає смаку – смаком, доступне дотику – шляхом дотику. 

Якщо будь-які предмети одразу можна сприймати декількома чуттями, нехай 
вони відразу охоплюються декількома чуттями». 

К. Д. Ушинський наголошував, що, надаючи початковому навчанню 
форм, барв, звуків, слів, ми робимо його доступним якнайбільшій кількості чуттів 

дитини, а разом із тим навчання стає доступнішим. 
Зорова наочність — це наочність, що використовується як зразок, на 

який учні опираються при співставленні слова і його схематичного значення. 
Засобами зорової наочності є: малюнки, фотографії, слайди, роздатковий 

матеріал, репродукції портретів, стенди, таблиці, схеми, колажі, відеофільми, 
електронні дошки, та інші мультимедійні засоби. 

Принципи використання зорової наочності: 
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1. Принцип доступності подачі зображення. Це означає, що вербальний 

матеріал, який подається за допомогою засобів наочності, має бути зрозумілим та 
знайомим учням. 

2. Принцип доступності форми зображення. Учні повинні звикнути до 
певних засобів наочності і зіставляти їх із сформованим у них змістом. 

3. Принцип композиційної організації. Згідно цього принципу матеріал 
має бути поданий в логічній послідовності. 

4. Принцип художньої ідентичності. У процесі оформленні засобів 
наочності потрібно намагатися відтворити максимально реальне зображення. 

Таким чином, реалізація принципу наочності у процесі навчання 
іноземної мови забезпечує успішне оволодіння іншомовною мовленнєвою 

діяльністю, оскільки слухова і зорова наочність виконує функцію зразка 
іншомовного мовлення і служить стимулом до мовленнєвої діяльності учнів. 
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Комп’ютеризація навчального процесу спонукає до перегляду традиційних 

форм і методів викладання іноземної мови, виникнення нових форм проведення 
уроків. На відміну від традиційних методик, коли вчитель звик надавати певні 

знання і вимагати їх засвоєння, при використанні інтерактивних форм навчання 
учень сам відкриває шлях до засвоєння знань і стає головною фігурою у процесі 

навчання. 
Практичний досвід викладання англійської мови свідчить про те, що на 

сучасному етапі навчанні іноземних мов значну увагу слід приділяти 
застосуванню комп’ютерних технологій, у яких одночасно використовуються 

тексти, графіка, звукові ефекти, анімація, відеоматеріали. Сукупність аудіо та 
візуальні ефекти впливають на емоційні та понятійні сфери, сприяють більш 

ефективному засвоєнню мовного матеріалу[1]. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppog_2017_1_20.pdf
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На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера, мобільних 

гаджетів, смартфонів, планшетів можливо вирішувати низку дидактичних задач, а 
саме: 

- формувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали 
інтернет-мережі різного рівня складності; 

- вдосконалювати знання з граматики, виконуючи тести у режимі online; 
- формувати навички глобального мислення; 

- формувати стійку мотивацію пізнавальної діяльності учнів на уроках; 
- вдосконалювати уміння аудіювання на основі звукових текстів, пісень, 

кіно-епізодів; 
- вдосконалювати уміння писемного мовлення; 

- прививати потребу використання англійської мови з метою справжнього 
спілкування. 

Окрім підручників, використання інформаційних технологій передбачає 
використання різних програм та курсів навчального призначення. Головним 

завданням використання комп’ютерних або мобільних програм є створення 
навчального мовного середовища, що сприяє розширенню комунікативної та 

соціокультурної компетентність учнів.  

Сучасні навчальні комп’ютерні програми можна розділити на три основні 
групи [2]: 

1) програми, для вивчення тих чи інших розділів системи мови; 
2) контролюючі програми, які забезпечують контроль за рівнем 

сформованості мовних та мовленєвих навичок; 
3) програми, спрямовані на навчання видам мовної діяльності. 

Отже, використання інформаційних технологій у процесі вивчення 
англійської мови має багато переваг. Комп’ютерні та мобільні програми 

мотивують та розширують кругозір учнів, а також допомагають їм усвідомити 
певні правила, спряють формуванню та розвитку навичок говоріння, письма, 

читання, аудіювання. 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Войтко, С. (2007, февраль). Об использовании информационно-

комуникативных технологих на уроках английского языка. Фестиваль 
педагогических идей. 

2. Кремень, В. (2006). Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і 

формування інформаційного суспільства. Київ: Педагогічна думка. 

 



89 

Котовська Анастасія 

Кафедра практики іноземної мови та методики викладання, 
Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 
 

КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ЧИТАННЯ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
Ключові слова: читання, етапи читання, навички читання, стратегії 

розвитку навичок читання. 
 

Багато вчених, таких як  П. Андерсон, Е. Хібберт, Дж. Скотт, І. Вілкінсон 
та інші, стверджували, що читання – це основне життєве уміння, яке дає 

можливість учням розширити свої ідеї та отримати інформацію як основу для 
вивчення інших предметів та доступу до світу знань [1, с. 1].  

Процес читання відіграє досить важливу роль у вивченні мови, проте він є 
одним із найскладніших напрямків у системі освіти. Спостерігається, що в учнів 

з’являється значна кількість труднощів саме із виконанням завдань з читання. 

Тому, для вчителів іноземних мов важливо використовувати різні стратегії та 
навички читання, які допомагають учням бути більш впевненими й незалежними 

під час виконання завдань. 
Читання – це процес, який передбачає розпізнавання слів, що веде до 

розвитку розуміння та який узгоджує значення між текстом та його читачем. 
Існує три етапи читання: дотекстовий (pre-reading), текстовий (while-reading) і 

післятекстовий (post-reading). Кожен з цих етапів є досить важливий і жоден з них 
не може бути опущений або замінений [2, с. 101]. 

Існує також чотири основні навички читання, які використовуються на 
кожному з етапів читання: 

1) Перегляд тексту для отримання загального змісту (skimming). Така 
навичка допомагає дізнатися, про що йдеться в тексті на самому базовому рівні. 

2) Перегляд тексту для пошуку певної інформації, слова чи речення 
(scanning). 

3) Прогнозування (predicting) – допомагає розвивати не лише уяву, але й 
вміння передбачати те, про який текст йде мова. 

4) Уважне читання (careful reading), яке є надзвичайно важливим для 
учнів будь-якого віку та стосується здатності читача розуміти кожне слово тексту 

та як воно використовується. 
Важливість навичок читання є дійсно значна, оскільки кожна з них 

відповідає за власний розумовий процес і тому, вони є невід’ємною частиною 
самого процесу читання. Тому, вчителю надзвичайно важливо розвивати навички 

читання учнів та навчати їх доцільно використовувати ці навички під час 
виконання завдань. Проте, тут виникає питання – яким чином вчитель повинен це 

робити? Перш за все, вчитель повинен представити своїм учням техніку кожної з 
навичок читання, потім, вчитель повинен вибрати або створити відповідні 

завдання для учнів, щоб практикувати та розвивати кожну з навичок. 
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Наприклад, для розвитку навички читання для отримання загального 

змісту існує величезна кількість різноманітних завдань, які можуть 
використовувати вчителі: 

1) Учні повинні знайти в тексті та вирішити, які ключові десять, або 
більше слів, або фраз, дають загальне уявлення про тему тексту. Записати їх у 

хронологічному порядку та коротко описати про що цей текст. 
2) Попросити своїх учнів підкреслити ключові слова та фрази в текстах для 

отримання загального змісту. 
3) Знайти кілька коротких газетних статей із заголовками (наприклад, 

п’ять статей та п’ять заголовків). Відокремити заголовки від статей та розставити 
їх у довільному порядку на аркуші паперу. Учні повинні переглянути швидко 

заголовки та статті й зіставити їх у відповідності один до одного. 
Також, існують завдання, які підходять для розвитку навички читання для 

пошуку певної інформації: 
1) Створити список питань із відповідями «так/ні» відповідно до тексту та 

попросити учнів відповісти на них якомога швидше. Спершу, вони повинні 
прочитати запитання, а лише потім шукати потрібну інформацію в тексті. 

2) Вчитель складає відкриті запитання відповідно до тексту. Учні читають 

ці запитання, виділяючи ключові слова і потім, знаходять відповіді в тексті та 
підкреслюють їх. Для ефективного виконання цього завдання, важливо 

встановити обмеження часу. 
3) Вчитель вибирає із тексту тематичні слова, які зустрічаються у тексті 

лише один раз і учні повинні знайти та підкреслити ці слова. 
Завданнями, які підходять для розвитку уважного читання, можуть бути: 

1) Запитання, які вимагають повної та розгорнутої відповіді, 
обґрунтування та висловлювання власної думки учнів. 

2) Відповідь на запитання типу «Правильно/неправильно» (True or false 
questions). А якщо вони належать до відповіді «неправильно», дати правильне 

твердження з тексту. 
3) Завдання з альтернативними відповідями, де учні повинні вибрати лише 

одну правильну відповідь, намагаючись довести свій вибір прикладами з тексту 
та власною думкою. 

Завдання для розвитку навички прогнозування: 
1) Прочитати розділ тексту, а потім запропонувати учням передбачити 

розвиток подій у наступному розділі. Учні повинні написати свої прогнози на 
смужках паперу та розмістити кожне передбачення на спеціально відведеному 

місці. Як тільки дія буде виявлена в історії, переглянути всі передбачення та 
попросити учня пояснити які підказки вказали на це. 

2) Почати прочитання з перегляду картинок, підібраних відповідно до 
тексту у хронологічному порядку. Учні повинні уважно розглянути їх та 

спрогнозувати розвиток подій в тексті, підтверджуючи це певними деталями з 
картинок. 

3) Під час прочитання тексту абзац за абзацом, учні повинні брати 
авторські підказки з кожного попереднього абзацу і, використовуючи їх, 

розповісти про те, що вони думають відбудеться далі. Вчитель повинен 
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наголосити на тому, що учні не повинні вгадувати, а дійсно підтверджувати свої 

прогнозування словами чи реченнями з тексту. 
Отже, дані навички читання та стратегії може використовувати будь-який 

вчитель, щоб зробити процес навчання читанню більш цікавим та корисним для 
учнів. За допомогою цього учні можуть вдосконалити та розвинути свою 

здатність бути гарними читачами, а вчитель зможе керувати своєю роботою в 
класі під час навчання та зробити її більш ефективною. 
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Знання іноземної мови дозволяє розширити рамки спілкування особистості 

зі світом та краще пізнати культуру, менталітет, історію багатьох народів. 
Аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Під час 

навчання аудіювання виникають труднощі в сприйнятті та розумінні аудіо 
матеріалу, що прослуховується. Відтак, для полегшення навчання аудіювання 

викладач повинен використовувати різні типи вправ, щоб зацікавити слухачів та 
полегшити процес навчання.  

Було обрано типологію, яка включає у себе вправи, які виконуються перед 
аудіюванням («Pre-listening»), вправи під час («During-listening») та після 

прослуховування аудіо-матеріалу («Post-listening») [2]. Вправи перед 
аудіюванням – це завдання, які виконуються перед прослуховуванням аудіо-

тексту.  
На цьому етапі викладач презентує слухачам лексичні одиниці до теми, 

змістовну та країнознавчу інформацію, яка необхідна для розуміння змісту. 
Важливим є також те, що під час введення теми роз’яснюються труднощі, які 

заважають розумінню аудіо-тексту. Завдання перед аудіюванням можуть 
впливати та керувати процесом розуміння матеріалу, що прослуховується. Це 

стосується також вправ, які виконуються під час безпосереднього 
прослуховування. Тому основна увага повинна бути зосереджена на вправах 

перед аудіюванням, які виконують найважливішу функцію. Типи вправ перед 
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аудіюванням: асоціограми; звукові імпульси; обговорення теми; подання 

ключових слів; вправи на встановлення порядку; попереднє обговорення; 
обговорення тексту; фонетичні вправи [1]. 

Вправи під час аудіювання – це завдання, які виконуються протягом 
прослуховування аудіо-матеріалу. Вправи перед прослуховуванням аудіо-

матеріалу та під час нього не виключають одне одного, а навіть в більшості 
випадків доцільно комбінуються. Темп виконання завдань в процесі 

прослуховування впливає на психологічний стан слухача. Викладач повинен 
сформулювати завдання таким чином, щоб слухач мав змогу слідкувати 

одночасно за аудіо текстом та завданням. На цьому етапі розрізняють інтенсивне 
та екстенсивне розуміння змісту. При екстенсивному аудіюванні не вся 

інформація є важливою. Достатньо розуміти основну інформацію, щоб віднайти 
головну думку. В екстенсивному аудіюванні розрізняють вибіркове та 

ознайомлювальне аудіювання. При вибірковому аудіюванні потрібно почути лише 
певну інформацію, все інше є неважливим та не вимагає розуміння. 

Ознайомлювальне аудіювання означає такий вид аудіювання, при якому повинна 
бути сприйнята лише загальна інформація аудіо-тексту. Тому слухачі повинні 

навчитися розрізняти важливу інформацію, тобто ключову, та менш важливу, яка 

з’являється в тексті.  
Під час екстенсивного прослуховування аудіо-тексту виконуються такі 

типи вправ: тестові завдання множинного вибору; підтвердження або заперечення 
висловлювань; вправи на визначення правильності тверджень; робота зі списком 

слів; лише деякі подані слова повинні бути почутими під час аудіювання; 
відповіді на спеціальні запитання за допомогою ключових слів; заповнення анкет. 

 Вправи після аудіювання – це завдання, які виконуються після 
прослуховування аудіо-матеріалу. Такі типи вправ не потребують додаткової 

підготовки. Їхньою метою є контроль та завершальна робота над аудіо-
матеріалом. Також слухачі повинні вміти запам'ятовувати та утримувати в пам'яті 

велику кількість інформації, та ще й іноземною мовою, розрізняти важливу та 
неважливу інформацію в тексті. Особливо складним є завдання із запитаннями до 

тексту, так як аудіо-матеріал потрібно слухати інтенсивно з метою повного 
розуміння інформації, тому що запитання можуть стосуватися будь-чого в тексті. 

На етапі опрацювання аудіо-матеріалу після безпосереднього прослуховування 
можуть виконуватись такі типи вправ як: підбір інформації; відповіді на 

запитання до тексту; встановлення правильного порядку слів, речень, заголовків, 
ілюстрацій; заповнення анкет; розігрування прослуханої ситуації або подібних за 

тематикою.  
Отже, було подано типологію вправ з аудіювання, які систематизуються за 

порядком їх використання в процесі прослуховування аудіо-матеріалів, та їх 
використання на заняттях з іноземної мови. Вправлянню аудіювання потрібно 

приділяти значну увагу – з метою подолання труднощів в сприйнятті та розумінні 
матеріалів, що прослуховуються. Однак вправи на аудіювання не повинні бути 

ізольованими, а повинні виконуватися інтегровано з вправами з інших видів 
мовленнєвої діяльності, таких як говоріння, читання та письмо. Така 
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різноманітність вправ підвищує ефективність заняття, результативність навчання, 

мотивацію та зацікавленість слухачів. 
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Рольова гра  простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності, 

один із найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. 

Необхідність раціональної побудови, організації і застосування рольових ігор у 
процесі навчання і виховання школярів засобами іноземної мови вимагає 

ретельного і детального вивчення цього питання. 
Рольові ігри, на думку Ю. Н. Ємельянова, аналогічні методам аналізу 

проблемних ситуацій за своїми психологічними параметрами (мотивації, участі 
інтелектуальних ресурсів, емоційному забарвленню). Рольові ігри відрізняються 

від інших методів навчання тим, що дозволяють учням брати участь у розробці 
теми, яку вивчають, дають можливість «прожити» деякий час у ролі когось 

іншого, спробувати свої сили в конкретних життєвих ситуаціях. При цьому треба 
підкреслити, що рольові ігри не замінюють традиційні методи навчання, а 

раціонально їх доповнюють. Одним із засновників теорії рольової гри був 
німецький філософ, психолог, автор відомих праць «Ігри тварин» та «Ігри людей» 

Карл Грос (нім. Karl Groos). На основі порівнянь особливостей ігрової діяльності 
дітей та інстинктивної діяльності дитинчат тварин він доводив, що гра має 

біологічну природу, є одним із способів підготовки до майбутньої діяльності, 
головним змістом життя дитини. 

Формулюванню цілей гри потрібно надавати велике значення. Перед тим 
як відповісти на запитання, як буде проходити гра, потрі відповісти на запитання, 

чому ми бажаємо навчити. При цьому мета гри повинна бути сформульована 
настільки чітко, щоб служити орієнтиром не тільки конструкторам гри й 

вчителям, а й усім учасникам гри, включаючи самих гравців. Тому, щоб виконати 
таку функцію, мета гри не може бути однозначною. Можна виділити чотири цілі, 

які відповідають чотирьом рівням пізнання матеріалу гри: загальне знайомство з 
предметом; засвоєння конкретних положень, необхідних для прийняття рішень у 

відповідності з відомими фактами; уміння застосовувати знання у практичній 
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діяльності; аналіз отриманих результатів з метою отримання нових, більш 

обґрунтованих рішень.  
Що ж стосується змістового аспекту навчання за допомогою рольових ігор, 

то можна виділити такі моменти: підвищення інтересу до навчальних занять і 
взагалі до тих проблем, які розглядаються в її процесі; зростає пізнавальність у 

процесі навчання, яка характеризується тим, що учні засвоюють та утримують 
більшу кількість інформації, яка базується на прикладах конкретної діяльності, 

що сприяє отриманню учасниками гри навичок прийняття рішень; рольові ігри 
позитивно впливають на відношення учнів до навчального процесу та інших 

форм занять; змінюється відношення учнів до тих конкретних ситуацій, які 
служили предметом гри, до людей, які були персонажами у грі; змінюється 

самооцінка учнів, вона стає більш об'єктивною; змінюються у кращий бік 
взаємини учнів і вчителів. Це стосується не тільки тих вчителів, які проводять ці 

ігри, а й тих з інших дисциплін, знання яких допомагають успішній участі в грі. 
У сучасній педагогічній науці існують різні класифікації рольових ігор. 

Однією з можливих є класифікація за типом використовуваних завдань та ролей. 
Відповідно до неї розрізняють навчально-рольові та ділові ігри. Основне 

призначення навчально-рольової гри полягає в тому, щоб забезпечити всебічний і 

глибокий аналіз тієї чи іншої проблеми, використовуючи так звані навчальні ролі. 
Ділова гра спрямована на те, щоб, імітуючи реальні ділові (професійні, побутові 

тощо) ситуації, виконуючи «справжні», а не «навчальні» ролі, учні набували 
умінь та навичок, необхідних для виконання різних видів практичної діяльності. 

Визначаються такі основні правила рольової гри: учневі пропонується 
поставити себе в ситуацію, яка може виникнути за межами школи, в реальному 

житті. Це може бути все, що завгодно: від зустрічі знайомого на вулиці до більш 
складної ситуації; учневі необхідно адаптуватися в даній ролі в потрібній 

ситуації. В одному випадку він може грати сам себе, в іншому йому доведеться 
взяти на себе уявну роль; учасникам рольової гри необхідно поводитись таким 

чином, ніби все відбувається в реальному житті, їх поведінка має відповідати 
ролі, яку вони виконують; учасники гри повинні сконцентрувати свою увагу на 

комунікативному використанні одиниць мови, а не на звичайній практиці їх 
відпрацювання та закріплення в мовленні.  

Отже, цінність рольової гри виявляється не тільки в процесі навчання  гра 

також являє собою ефективний виховний метод, оскільки впливаючи на дитячий 

колектив у процесі гри, учитель через колектив здійснює вплив на кожного з 
учнів. Організовуючи життя дітей у грі, педагог формує не тільки ігрові 

відносини, але й реальні, закріплюючи корисні звички в норми поведінки дітей у 
різних умовах і поза грою. 
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Під поняттям «граматична компетентність» розуміють знання граматичних 

засобів мови і здатність їх використовувати. Граматична компетентність полягає 
не в запам’ятовуванні та відтворенні стійких формул, а в здатності розуміти 

значення, висловлювати їх, розпізнавати та утворювати фрази, які будуються за 
певними принципами. Граматика будь-якої мови у цьому контексті дуже складна 

і далека від того, щоб мати завершену визначеність або вичерпність. Існує ціла 

низка відповідних теорій та моделей для організації слів у речення [1, с. 167]. 
Метою даних тез доповіді є розгляд питання формування граматичної 

компетентності учнів старшої школи у процесі їхнього навчання. 
Дослідженням граматичної компетентності займалося багато вчених: 

В. Сафонова, Н. Скляренко, О. Вєтохов, П. Сисоєв, Р. Мартинова, С. Ніколаєва, 
Ю. Павлов та інші. Цей вид компетентності, як зазначає П. Сисоєв, дає змогу тим, 

хто нею користується, почувати себе практично на рівні з носіями мови [2, c. 9], 
що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою. 

Основними компонентами граматичної компетентності є граматичні 
навички, граматичні знання й граматична усвідомленість, що формуються 

комплексно. 
Найважливішим складником граматичної компетентності є граматичні 

навички. Вони поділяються на репродуктивні (навички говоріння й письма) та 
рецептивні (навички читання й аудіювання). 

Граматичні знання  це знання структури мови. Різні типи навчальної 

інформації допомагають учням отримати граматичні знання. До них входять: 

правила; зразок мовлення (ЗМ); схема; ілюстративна таблиця; модель; когнітивна 
метафора. 

Граматичний матеріал, що слугує основою для отримання граматичних 
знань, поділяється на активний граматичний мінімум та пасивний граматичний 

мінімум.  
Щоб виражати власні думки іноземною мовою в усній та писемній формах 

учень має оволодіти тими граматичними структурами (ГС), які входять до 
активного граматичного мінімуму. Граматичні структури, якими учні не 

користуються для вираження своїх думок, але які потрібні для сприйняття і 
розуміння мовлення під час аудіювання та читання входять до пасивного 

граматичного мінімуму. 
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У старшій школі учням необхідно засвоювати не лише активний 

граматичний матеріал (як правило, він засвоюється в початковій і основній 
школах), але й також пасивний граматичний матеріал, що належить до шкільного 

граматичного мінімуму. Це ГС, які зустрічаються переважно у фахових або 
фахово спрямованих текстах, які учні будуть читати у старшій школі. 

Якщо учні старшої школи здатні розмірковувати над процесами 
формування своєї граматичної компетентності, свідомо реєструвати й 

розпізнавати ГС в усному і писемному мовлені, це означає, що вони усвідомлено 
володіють граматикою. 

Формування ГК здійснюється у два етапи.  
На першому етапі учні ознайомлюються з новою ГС у контексті або 

ситуації мовлення, яка може бути реальною або створеною учителем спеціально. 
Будь-який невеликий текст може служити контекстом. Бажано, щоб інформація 

надходила до учнів по зоровому та слуховому каналах. На цьому етапі учні не 
лише ознайомлюються з ГС, але й одержують знання. 

На другому етапі формування граматичної навички має місце 
автоматизація дій учнів з новою ГС на рівні фрази, понадфразової єдності (ПФЄ) і 

цілого тексту, для чого потрібні відповідні вправи і завдання. 

Для ефективного засвоєння граматичної компетентності, потрібна 
раціональна система вправ, яка має забезпечити: підбір необхідних вправ, що 

відповідають характеру навички чи вміння; визначення необхідної послідовності 
вправ; розташування навчального процесу та співвідношення його компонентів; 

систематичність і регулярність виконання вправ; взаємозв’язок різних видів 
мовленнєвої діяльності [3, c. 75].  

Для формування ГК використовуються рецептивні і рецептивно-
репродуктивні умовно-комунікативні і деякі некомунікативні вправи різних видів. 

До вправ на рецепцію ГС відносять: вправи на впізнавання, ідентифікацію, 
диференціацію, вибір ГС за контекстом, на перевірку розуміння ГС. 

Вправи на репродукцію ГС – це переважно рецептивно-репродуктивні 
умовно-комунікативні вправи на імітацію ЗМ, підстановку у ЗМ, трансформацію 

ЗМ, завершення ЗМ, відповіді на різні типи запитань, постановка запитань, а 
також на самостійне вживання ЗМ на рівні фрази і ПФЄ з новими ГС. 

Отже, практичне оволодіння іноземною мовою учнів старших класів 
неможливе без засвоєння граматичних структур цієї мови. Граматична 

компетентність – це здатність учня до коректного граматичного оформлення 
своїх усних і писемних висловлювань та розуміння граматичного оформлення 

мовлення інших, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних 
навичок і знань та граматичної усвідомленості. Оволодіти граматикою означає 

навчитися застосовувати відповідні правила на практиці. Володіння правилами 
передбачає практичну діяльність і лише через діяльність їх можна засвоїти. 
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Колективне навчання  технологія навчання, яка базується на організації 

навчального процесу в парах, склад яких може змінюватись. Спосіб колективного 
навчання дає можливість колективного співробітництва, і в той же час, дає 

можливість самостійного мислення, що зумовлює розвиток мовлення та 
комунікативних здібностей учнів, таким чином підвищуючи якість навчання [1, 

с. 4243]. 

Під колективним способом навчання розуміють таку його організацію, 

коли навчання відбувається під час спілкування в парах, де один навчає іншого. 
Основою є співпраця. В умовах цієї технології кожен учень працює в 

індивідуальному темпі, несе відповідальність не тільки за свої успіхи, але й за 
результати колективної роботи; у вчителя відпадає необхідність стримування 

одних і стимулювання інших учнів. 
Метою цієї технології є засвоєння знань, умінь та навичок, формування 

способів розумових дій, діяльнісно-практичної сфери особистості, 
комунікативних якостей. 

Головним способом організації навчання в основній та вищий школі є 
поєднання індивідуальної, парної та групової роботи [2, с. 121]. 

Технологія взаємодії під час колективного навчання включає в себе три 
компоненти: 

• підготовка навчального матеріалу; 
• орієнтування учнів; 

• технологія проведення навчального заняття. 
Переваги колективного навчання: удосконалюються навички логічного 

мислення і розуміння; мобілізація попереднього досвіду і знань; кожен відчуває 
себе розкуто, працює в індивідуальному темпі; обговорення однієї інформації з 

кількома змінними партнерами; адекватна самооцінка своїх можливостей. 
Існують такі види колективного взаємо навчання:  
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 варіаційна пара – в якій кожен член групи отримує своє завдання, 

виконує його, аналізує разом з учителем, проводить взаємо навчання за схемою з 
іншими трьома товаришами, в результаті кожен засвоює окремі порції 

навчального змісту; 
 динамічна пара – вибирають четверо учнів і готують одне завдання, яке 

має чотири частини; після підготовки своєї частини завдання та самоконтролю 
школяр обговорює завдання тричі з кожним партнером, причому щоразу йому 

необхідно міняти логіку викладу, темп і т. д, тобто включати механізм адаптації 
до індивідуальних особливостей товаришів; 

 статична пара - яка об'єднує за бажанням двох учнів, мінливих ролями 

«вчитель»  «учень»; так можуть займатися два слабкі учня, два сильних, сильний 

і слабкий за умови взаємного розташування; 
Отже, технологія колективного навчання в основній школі показує 

позитивні результати за умов виваженого її запровадження та правильного 
педагогічного керування навчальним процесом. Робота в групах (колективна) дає 

найбільший ефект у засвоєнні знань. 
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Майндмеппінг (mindmapping, ментальні карти) – це зручна і ефективна 
техніка візуалізації мислення і альтернативного запису. Інтелект-карти, ментальні 

карти або карти мислення (в оригіналі mindmaps) – це метод подання будь-якої 
інформації у комплексній, систематизованій, візуальній (графічній) формі. Вона 

відображає зв’язки (смислові, асоціативні, причинно-наслідкові) між поняттями, 
частинами, складовими предметної сфери, яку ми розглядаємо.  

Засновником терміна «ментальна карта» був Д. Осубел (D. Ausubel). У 
подальшому вчення було розвинуто у працях Д. Новака (J. Novak) та Т. Бьюзена 

(T. Buzan).  Останній писав, що інтелект-карти «є зовнішньою «фотографією» 
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складних взаємин думок у конкретний момент часу. Вони дають мозку 

можливість краще «побачити себе збоку», значно вдосконалюють усі розумові 
навички, підвищують компетентність, додають життю радості, впорядкованості 

та задоволення» [1].  
Основою їх створення є радіантне мислення – природна здатність мозку 

мислити асоціативно. Інтелект-карта має чотири базові відмінні риси:  
- об’єкт уваги/вивчення сфокусований в центральному образі; 

- основні теми та ідеї, пов’язані з об’єктом уваги, розходяться від 
центрального образу у вигляді ідей;  

- гілки, що набувають форми плавних ліній, пояснюються і позначаються 
ключовими образами і словами. Ідеї наступного порядку (рівня) також 

зображуються у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок і так далі; 
- гілки формують зв’язну вузлову структуру (систему) 

Метод інтелект-карт допомагає педагогу навчати школярів працювати з 
безмежним потоком інформації, яку вони отримують з численних джерел. Під час 

роботи з інтелект-картами формуються необхідні їм предметні компетентності, 
зокрема інформаційна, логічна, просторова, хронологічна, аналітична, критичне 

мислення тощо. Інтелект-карти допомагають оптимізувати цю роботу і зробити її 

не тільки більш ефективною, а й захопливою.  
На уроках англійської мови можна створювати інтелект-карти в залежності 

від теми, мети та завдання уроку. Найбільш ефективні результати дає 
використання розумових карт при роботі з лексичним матеріалом.  

При вивченні і закріпленні нової лексики застосовуються наступні методи 
роботи з картами: 

- складання розумових карт вчителем разом з учнями на уроці; 
- складання розумових карт учнями на уроці індивідуально, в групі, в парі; 

- складання розумових карт учнями вдома. 
Отже, використання технологій майндмеппінгу є досить-таки важливим у 

процесі навчання. Створення ментальних карт дає змогу зібрати весь матеріал 
будь-якого підручника чи окремого параграфа в одне ціле, одну карту, що має 

величезне значення у процесі навчання. Діти не лише мають змогу отримати чітко 
структурований матеріал, а й за відносно невеликий час його переглянути, 

вивчити. 
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Кейс  це опис ситуації, яка містить в собі якусь проблему, що потребує 

вирішення. Кейсова методика призначена для того щоб навчити учнів аналізувати 
різні види інформації та узагальнювати її, сформувати навички для 

формулювання проблеми та створення можливих варіантів для її вирішення. Чим 
відрізняється кейс від проблемної ситуації? Кейс не пропонує учням проблему у 

відкритому вигляді, їм належить виокремити її з тієї інформації, яка міститься в 
описі кейса. Науковці виділяють наступні риси кейсової методики:  

- Опис реальної проблемної ситуації; 

- Альтернативність вирішення проблемної ситуації; 
- Групова робота над пошуком рішення проблеми; 

- Система групового оцінювання вирішення проблеми; 
- Емоційна напруженість учнів.[1;113] 

При використанні кейсової методики необхідно дотримуватися таких 
вимог: він повинен містити конкретні факти, а також включати в себе наступні 

аспекти: проблемний(здатний викликати конфлікт серед учасників), рольовий, 
діяльнісний. Завдання учнів – обдумати запропоновану ситуацію, опис якої 

відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує раніше засвоєні знання, 
чітко сформулювати і кваліфікувати проблему, виробити певний алгоритм 

діяльності, який приведе до вирішення проблеми.  
Використання кейсової методики на уроках англійської мови у старшій 

школі робить акцент на активну розумову діяльність, яка припускає використання 
конкретних мовних засобів. При цьому реалізується проблема, що стосується 

критичного та творчого мислення, здатності самостійно конструювати свої знання 
та застосовувати їх у реальних життєвих ситуаціях, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, аналізувати отриману інформацію. У зв'язку з цим 
створюються умови при яких учні засвоюють нові знання, використовуючи різні 

ресурси, отримують комунікативні уміння, навики роботи в групах, розвивають 

навички говоріння англійською мовою [2, с. 155157]. 

Класифікація кейсів може проводитися за різними ознаками. Одним з 
широко використовуваних підходів до класифікації кейсів є їх складність. При 

цьому розрізняють: 
- Ілюстративні ситуації-кейси. Метою таких кейсів є на певному 

практичному прикладі навчити алгоритму прийняття правильного рішення в 
певних ситуаціях; 
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- Навчальні ситуації-кейси з формуванням проблеми. В них описується 

ситуація в конкретний період часу, чітко формуються проблеми. Мета – 
діагностика ситуації, самостійне прийняття рішення для виходу із цієї проблеми; 

- Навчальні ситуації – кейси без формування проблеми. В них описується 
більш складна ситуація, де не чітко визначена проблема, а представлена в 

статистичних даних, даних органів влади і т. д. Мета – самостійно виявити 
проблему, вказати різні шляхи її вирішення, аналіз поданих ресурсів; 

- Прикладні вправи, в яких описується конкретна ситуація, пропонується 

знайти вирішення цієї ситуації. Мета   пошук шляхів вирішення проблеми.  

Використання кейсової методики на уроках англійської мови переслідує 
наступні цілі: вдосконалення комунікативної компетентності, лінгвістичної 

компетентності, соціокультурної компетентності. Знайомство з кейсом, 
самостійний пошук рішення (внутрішнє монологічне мовлення англійською 

мовою), процес аналізу ситуації під час заняття (монологічне та діалогічне 

мовлення, підготовлене чи спонтанне мовлення)  все це приклади 

комунікативних завдань. Аудиторне спілкування, пов’язане з роботою над 
кейсом, якому притаманні суперечка, дискусія, аргументація, опис, порівняння, 

переконання та інші мовні акти, тренує навички формування правильної стратегії 
мовної поведінки, дотримання норм і правил англомовного спілкування.  

Мовна діяльність учнів на уроках англійської мови здійснюється в 

наступній послідовності: 
- обговорення отриманої інформації, що міститься в кейсі; 

- виділення найбільш важливої інформації; 
- обмін думками та розробка плану роботи над проблемами; 

- робота над проблемами (дискусія); 
- пошук рішення проблем; 

- дискусія для прийняття остаточного рішення; 
- підготовка доповіді; 

- коротка аргументована доповідь. 
Отже, перевагою кейсів є можливість оптимально поєднувати теорію і 

практику, що є досить важливим. Метод кейсів сприяє розвитку вмінь аналізувати 
ситуації, оцінювати альтернативи, вибирати оптимальний варіант і планувати 

його здійснення. І якщо протягом навчального циклу такий підхід застосовується 
багаторазово, то у того, хто навчається виробляється стійкий навик вирішення 

практичних завдань. 
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Саме в середній школі закладаються основи діалогічного мовлення та 
формуються комунікативні уміння, які розвиваються та вдосконалюються в 

процесі подальшого навчання іншомовного спілкування, отже, найдоцільнішим є 
звернення уваги саме на навчання учнів середньої школи. Розвиток діалогічного 

мовлення – одна з найголовніших проблем сучасної методики викладання 
іноземної мови. Це підтверджують численні наукові публікації, що з’являються 

останнім часом. Однак проблема вимагає ґрунтовнішого дослідження, оскільки 

способи навчання діалогічного мовлення потребують подальшого розвитку. 
Найхарактернішими особливостями діалогічного мовлення є: 

1. наявність співрозмовників; швидкий обмін репліками майже без 
попереднього обмірковування;  

2. смислова взаємозалежність реплік;  
3. ситуативна залежність реплік;  

4. лаконічність, чіткість реплік; 
5. широке використання «відпрацьованих» у мовленні засобів - штампів;  

6. слухове сприйняття учасників діалогу: важливість інтонації, тембру, 
тональності тощо, які можуть впливати на семантику слів, змінювати її 

або навіть повністю нейтралізувати;  
7. зорове сприйняття учасників діалогу (особлива роль міміки, жестів та 

інших паралінгвістичних засобів). 
Діалогічне мовлення складніше за монологічне з точки зору 

різноманітності і кількості використовуваних мовленнєвих зразків, і через інші 
причин, проте з точки зору послідовності в навчанні усному мовлення все ж 

перевагу слід надавати навчанню діалогічного мовлення. Адже саме через діалог 
відпрацьовуються та запам’ятовуються окремі мовленнєві зразки, цілі структури, 

які потім використовуються в монологічному мовлення. 
Основу навчання діалогічного мовлення складають такі принципи: 

1. комунікативна спрямованість; 
2. психологічна готовність до сприйняття і реагування на стимул; 

3. ситуативна обумовленість діалогічного мовлення; 
4. врахування індивідуальних особливостей учнів; 

5. мотивації учнів до творення іншомовного спілкування. 
Існує два основних підходи до навчання діалогічного мовлення. 
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Перший ‒ «зверху вниз» ‒ навчання діалогічного мовлення розпочинається 

зі слухання діалогу-зразка з його подальшим варіюванням, а згодом і створенням 
власних діалогів в аналогічних ситуаціях спілкування.  Другий ‒ «знизу вверх» ‒ 

передбачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу до самостійної 
побудови діалогу на основі запропонованої навчальної комунікативної системи, 

що не містить прослуховування діалогів-зразків.  
Обидва підходи є можливими. Вже у процесі формування мовленнєвих 

навичок учні виходять на рівень понадфразових єдностей, у тому числі 
діалогічних. Проте їх увага в цьому випадку зосереджена на вживанні нової 

граматичної структури або лексичної одиниці. Виходячи на рівень обміну 
репліками, учень використовує вже знайомі йому діалогічні єдності [2, с. 9–16]. 

Однак, як показує практика, при непостійному розвитку навичок 
діалогічного мовлення учні не володіють рівнем мови, який є необхідним для 

подальшої активної мовної діяльності та це становить труднощі у розвитку їх 
іншомовної комунікативної компетенції.  

Перш за все слід зазначити, що навчання діалогічного спілкування 
повинно бути безперервним та мотивованим. Вправи мовленнєвої спрямованості 

мають бути цікавими для учнів, матеріал слід підбирати такий, щоб він відповідав 

віковим та інтелектуальним можливостям учнів. Доцільним також є використання 
різноманітних ігор, які готують учнів до комунікації, навчають їх швидкому 

реагуванню та правильної реакції на питання. 
Комунікативна мета навчання діалогічного мовлення - здійснити певну 

соціальну дію, передбачену етикетом певної мовленнєвої спільноти. 
Основними якісними показниками сформованості загального вміння вести 

діалог іноземною мовою є спеціальні вміння: 
1) продукувати діалогічну єдність різних видів; 

2) починати діалог, вживаючи відповідну ініціативну репліку 
(повідомлення, спонукання, запитання); 

3) реагувати на репліку співрозмовника, використовуючи репліки, що 
мають різні комунікативні функції; 

4) підтримувати розмову, додаючи до репліки-реакції свою ініціативну 
репліку; 

5) стимулювати співрозмовника до висловлювання, виражаючи свою 
зацікавленість за допомогою реплік оцінювального характеру; 

6) продукувати діалоги різних функціональних типів на основі 
запропонованих навчальних комунікативних ситуацій. 

Найскладнішим завданням для вчителя є розвиток в учнів уміння 
самостійно розвивати бесіду. Навчання повинно бути направлене на досягнення 

природнього групового діалогу в класі, коли учні проявляють ініціативу і 
самостійність у спілкуванні [1]. 

Отже, найголовнішим питанням є якість комунікації, участь та ініціатива 
учнів у набутті знань, а також мотиваційний фактор. Проте спостерігається 

недостатній розвиток діалогічного мовлення учнів середньої школи, більша увага 
приділяється монологічному мовленню. Воно також відіграє важливу роль, проте 

цього недостатньо для розвитку саме комунікативних навичок, вміння сприймати 
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інформацію та швидко і правильно реагувати, легко оперувати вже засвоєним 

мовленнєвим матеріалом в різноманітних ситуаціях. Методи та підходи до 
навчання діалогічного мовлення потребують оновлення та удосконалення 

відповідно до комунікативних потреб сучасних учнів. 
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У процесі вивчення англійської мови одним із пріоритетних завдань, що 
стоїть перед учнями  є  оволодіння іншомовною лексичною компетентністю – 

знання та можливість використовувати словниковий запас іноземної мови; 
розпізнавання форми, значення та використання слів у межах певного контексту.  

Оскільки від поетапного засвоєння, поповнення вокабуляру, розвитку 
рецептивних та репродуктивних лексичних навичок залежить здатність учнів 

вільно висловлювати думки англійською, перед вчителем постає актуальна 
проблема пошуку різних ефективних стратегій, методів та засобів формування 

англомовної лексичної компетенції. 
Одним із найбільш інноваційних підходів, що сприяють формуванню 

лексичної компетентності є гейміфікація навчання. 
Відповідно до визначення української Вікіпедії, гейміфікація (англ. 

gamification) – це процес використання ігрових практик та механізмів у 
неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем 

[1]. Під гейміфікацією освіти можна вважати використання ігор, ігрових технік та 
ігрових практик з освітньою метою. 

Гейміфікація передбачає інтегрованість з традиційними засобами навчання 
такимм як, підручники, відео, слайд-лекції, семінари, тренінги, практичні заняття 

заняття моделювання життєвих ситуацій тощо [2].  
Переваги гейміфікації в освітньому процесі очевидні – непідробна 

зацікавленість учня, його залученість в процес. 
 Г. Зіхерман стверджує, що використання ігрових технологій покращує 

здатність до засвоєння нових навичок на 40%. Безумовно, це також має 
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позитивний вплив на  формування лексичної компетентності учнів, засвоєння 

лексичних одиниць [3]. 
На користь гейміфікації свідчить і той факт, що сучасна молодь 

народилася в епоху тотальної комп’ютеризації, де Інтернет разом із усіма 
електронними пристроями та іграми є невід’ємною частиною життя. Відтак, 

логічним і доцільним буде використати цей факт і в освітньому процесі. 
Реалізувати елементи гейміфікації в навчальному процесі можна за 

допомогою освітніх сервісів, кількість яких збільшується з кожним роком. Вони 
дозволяють занурювати учнів в іншомовне мовленнєве середовище, що слугує 

вагомим чинником у формуванні іншомовної лексичної компетенції; 
використовувати диференційований підхід до навчання лексичного матеріалу; 

посилювати зацікавленість учнів, які вивчають іноземну мову; інтенсифікувати та 
урізноманітнити навчальний процес. 

 Найбільш поширеними ігровими освітніми платформами, що спрямовані 
на вивчення англійської мови, зокрема на формування лексичної компетентності є 

Lingua.leo, Rosseta stone, English portal, Many things, Puzzle English, Duolingo. 
Перевагами використання вказаних вище застосунків на мобільних 

пристроях (мобільних телефонах, планшетах, ноутбуках, нетбуках) є:  

· їх мультифункціональність (наочність, зворотній зв’язок, звукові ефекти, 
що тим самим мотивує до навчання ; 

 · доступність (можливість використання кожним учнем вдома та в класі); 
 · їх мотиваційний потенціал [4].  

 Зазначені сервіси можна розглядати лише як приклади застосування 
технології гейміфікації навчання іноземній мові у загальноосвітніх закладах 

України. Для повноцінного впровадження цієї надсучасної технології в систему 
навчання іноземним мовам, безумовно, необхідно узгодження з Державним 

стандартом та навчальними програмами з англійської мови, технологічні й 
технічні можливості кожної школи та всієї системи освіти України, готовність та 

спроможність вчителів іноземних мов застосовувати щоденно цю технологію 
тощо. 

Таким чином, гейміфікація – це передусім інструмент, що сприяє 
формуванню лексичної компетентності, розвитку практичних навичок та вмінь; 

він покликаний полегшити засвоєння інформації студентами, стимулювати дітей 
навчатися. 
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Роль англійської мови як однієї з міжнародних мов у світі зумовлює 

спроби знайти більш ефективні способи викладання. Аудіювання - це одне з 
основних навиків під час вивчення мови. Однак, для більшості студентів 

сприймання мови на слух є досить складним. Роль аудіювання під час вивчення 
іноземної мови довгий час сприймалася як належне, тому їй не було приділено  

достатньо педагогічної уваги та наукових досліджень. Складність психологічних 
механізмів аудіювання обумовлює наявність цілої низки труднощів для учнів в 

процесі оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності.  
Труднощі під час аудіювання можна розділити на п’ять груп. Перша група, 

це труднощі які пов’язані з особливостями аудіювання як виду мовленнєвої 
діяльності.  

Друга група труднощів обумовлена лінгвістичними особливостями 

матеріалу, який сприймається на слух, вони можуть бути фонетичними, 
граматичними або лексичними. 

До третьої групи відносяться труднощі пов’язані зі смисловою обробкою 
матеріалу.  Труднощі викликанні невідповідним змістом аудіо-тексту до віку чи 

рівня знань. Також, це можуть бути труднощі обумовленні недостатнім розвитком 
вміння критично мислити.  

Четверта група труднощів обумовлена соціокультурними особливостями 
країни мова якої вивчається, які знаходять своє відображення в аутентичних 

матеріалах для аудіювання.  
П’ята група труднощів характеризується стилістичними особливостями 

тексту, який сприймається на слух. До стилістичних відносять труднощі пов’язані 
зі стильовою та жанровою приналежністю аудіотекста. 

http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5020/571636/sitepage_72/files/zbirka_internet_konferencii_1__2.pdf
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В процесі навчання аудіювання вчитель повинне враховувати виникнення 

усіх вище перерахованих труднощів, завчасно їх прогнозувати та за можливістю 
запобігати їх виникненню, а також допомагати учням їх подолати. 

Для виявлення труднощів, які виникають в процесі аудіювання вчителю 
слід розробити систему дій для цієї мети і обговорити з учнями, що саме для них 

є найбільш складним та якій причині на їхню думку необхідно приділити увагу. 
Запобіганню даних труднощів, може сприяти цілеспрямована діяльність вчителя з 

розвитку всіх психологічних механізмів аудіювання, всіх навичок і умінь, що 
входять в структуру цього виду мовленнєвої діяльності. На уроках англійської 

мови повинне здійснюватися регулярне та послідовне тренування всіх 
психологічних механізмів аудіювання.  

Отже, вміння аудіювання грає важливе значення не тільки для вивчення 
мови, але і для щоденного спілкування. Аудитивна компетентність, здається 

найслабшою майстерність  учнів, котрі стикаються з різними проблемами під час 
виконання завдань пов’язаних з аудіюванням. Основну роль в подоланні 

труднощів повинна відігравати чітко вибудувана система навчання аудіювання. 
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