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АНОТАЦІЇ 

Чумак Л.В. Теоретичні і методичні засади розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

Київ, 2018. 

У дисертації представлено теоретико-методичне обґрунтування проблеми 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. Висвітлено ґенезу розвитку післядипломної 

педагогічної освіти в Україні та визначено особливості підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів у зарубіжних країнах з метою врахування концептуальних 

положень нових теорій і технологій у реформуванні вітчизняної 

післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Концепція базується на розумінні розвиненості професійної 

майстерності як орієнтиру професійно-особистісного зростання сучасного 

фахівця, що забезпечує його фаховий розвиток, набуття практичного 

досвіду, навичок, здатності до самовдосконалення і ґрунтується на трьох 

взаємопов’язаних концептах: методологічний концепт висвітлює 

концептуальні засади розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти і розкриває взаємозв’язок, 

взаємозумовленість загальнонаукових та конкретно-наукових підходів 

(андрагогічний; компетентнісний; міждисциплінарний; системний) до 

вивчення і вирішення досліджуваної проблеми; теоретичний концепт 

пов'язаний з обґрунтуванням поняттєво-термінологічного апарату, визначенням 

основних дефініцій дослідження, категоріального статусу і характерологічних 

ознак професійної майстерності, розробленням моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; 

методичний концепт передбачає визначення розвитку професійної 

майстерності пріоритетним серед завдань підвищення кваліфікації вчителів 
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зарубіжної літератури, розроблення відповідного навчально-методичного 

забезпечення, впровадження й експериментальну перевірку ефективності 

означеної моделі в освітньому процесі закладів післядипломної освіти.  

Аналіз базових понять дослідження («майстер», «майстерність», 

«педагогічна майстерність», «професіоналізм», «професіонал», «професійна 

майстерність») уможливив сформулювати поняття «професійна майстерність 

вчителя зарубіжної літератури» як сукупність особистісних якостей, які мають 

практикоорієнтований характер (філософські, методологічні, літературознавчі, 

культурологічні аспекти); відтворюються у концептуальному мисленні та 

результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній 

діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; 

потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення.  

З’ясовано, що розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури реалізується поєднанням: творча пізнавальна активність учителя-

філолога       досвід професіонала  рефлексія       розвиток, що зумовлює її 

трикомпонентну структуру і складається з: аксіологічного (громадянська 

позиція; соціальна зрілість; моральні цінності; педагогічні здібності; 

деонтологічні якості; перцептивні здатності; позитивний світогляд), 

гносеологічного (забезпечує формування фахових компетентностей 

(методологічна, літературознавча, культурологічна, методична); знання 

педагогіки та психології; епістемологічне пізнання; розвиток інтелектуальної 

сфери) та праксеологічного (відтворюється в творчій пізнавальній діяльності; 

рефлексивних уміннях; здатності використовувати особистий і перспективний 

педагогічний досвід; педагогічній техніці; акторській майстерності) 

компонентів.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають в тому, що: вперше: здійснено цілісне дослідження проблеми 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; висвітлено ґенезу розвитку післядипломної педагогічної 

освіти України та здійснено ретроспективний аналіз методики викладання 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література»; теоретично 
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обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури як основи їх удосконалення в системі 

післядипломної освіти; здійснено аналіз базових понять дослідження та 

визначено поняття «професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури»; 

розроблено структуру професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

та схарактеризовано її компоненти (аксіологічний, гносеологічний, 

праксеологічний); розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, яка містить цільовий, 

методологічний, сутнісно-операційний та результативний блоки; визначено 

критерії, показники та рівні розвиненості професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури; обґрунтовано авторську концепцію розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; підготовлено навчально-методичне забезпечення з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, що містить, зокрема, комплекс навчальних технологій 

та методику їх реалізації; уточнено зміст понять «майстер», «майстерність», 

«педагогічна майстерність», «професіонал», «професіоналізм», «професійна 

майстерність учителя»;  узагальнено ідеї вітчизняних і зарубіжних науковців 

щодо розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів; подальшого 

розвитку набули положення щодо методологічних, теоретичних і методичних 

основ розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти; впровадження в освітній процес інноваційних 

технологій та методів, неперервного розвитку професійної майстерності, 

розуміння професійного розвитку вчителя-філолога як неперервного, 

цілеспрямованого, поетапного процесу в умовах формальної, неформальної й 

інформальної освіти.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти 

навчально-методичного забезпечення, що охоплює: навчально-методичний 

посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»; програму спецкурсу 
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«Методика розвитку професійної майстерності учителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти»; методичні рекомендації «Особливості 

викладання зарубіжної літератури в сучасній школі», «Види аналізу 

літературних творів»; комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Основні положення і одержані результати дисертаційного дослідження, 

матеріали навчально-методичного комплексу можуть бути використані в 

процесі реформування вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти, 

при розробленні навчальних планів, програм з розвитку професійної 

майстерності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних 

працівників з організації самостійної роботи, а також стати основою для 

проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі теорії і 

методики професійної освіти.  

Результати констатувального експерименту (переважання 

репродуктивного і реконструктивного рівнів розвиненості професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури, що пояснюється недостатнім 

усвідомленням вчителів зарубіжної літератури важливості розвитку 

професійної майстерності, не завжди високим рівнем знань щодо використання 

технологій і методик означеного процесу, і вмінь самостійно розв’язувати 

індивідуальні проблеми з професійного саморозвитку й самовдосконалення; 

ретрансляційним змістом підвищення кваліфікації, недооцінкою його 

практикоорієнтованого спрямування; відсутністю навчально-методичного 

забезпечення з розвитку професійної майстерності викладачів) засвідчили 

потребу в удосконаленні освітнього процесу шляхом упровадження моделі 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти та комплексу відповідних навчальних технологій.  

Практикоорієнтованим характером комплексу навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти передбачалася зміна акцентів у діях викладача з 

трансляції знань на побудову ефективного освітнього розвивального 

середовища, набуття вмінь самостійно аналізувати і оцінювати навчальну 
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інформацію, аргументувати власні погляди, розширювати навички 

індивідуальної роботи та групової взаємодії, забезпечувати атмосферу 

психологічної комфорту.  

Процес розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

змодельовано у сукупності: цільового (мета, завдання); методологічного 

(наукові підходи, принципи та закономірності розвитку); сутнісно-

операційного (структурні компоненти професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури та дидактичний інструментарій для його здійснення); 

результативний (критерії, рівні, очікуваний результат) блоків.  

Для розвитку компонентів професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури було застосовано групи навчальних технологій: аксіологічний 

компонент – технології активних інтеракцій (проблемного навчання; 

контекстного навчання; кооперативного навчання; ситуативного навчання; 

вітагенного навчання з голографічним підходом); гносеологічний компонент – 

технології інтерактивних інтеракцій (технології навчання як дослідження; 

евристичного навчання; розвиваючого навчання; концентрованого навчання; 

сегментарного навчання; укрупнення дидактичних одиниць; розвиток 

критичного мислення; технологія «Розвиток критичного мислення через 

читання та письмо»; проектної діяльності; Фреймової технології навчання; 

інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального 

матеріалу; експресивної психотехніки; технологія результативного навчання за 

структурою моделі Колба); праксеологічний – технології імітаційних інтеракцій 

(технології експресивної психотехніки; технологія ігрової діяльності; воркшоп 

з техніки сценічного мовлення). 

Виявлена результатами дослідження впровадження моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти динаміка професійного зростання підтверджується 

такими даними: зросла мотиваційно-ціннісна сфера професійного розвитку 

вчителів зарубіжної літератури; збільшився рівень мотивації до розвитку 

професійної майстерності як особистісної усвідомленої цінності; набули 

вдосконалення професійні якості, необхідні для професійного діяльності, 
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зокрема: активність у пошуку шляхів розвитку та саморозвитку; креативність, 

творчість, рефлексія; критичність мислення тощо; удосконалились 

методологічна, методична, дидактична, літературознавча компетентності; 

покращився рівень володіння інноваційними педагогічними технологіями, 

методами, прийомами. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. До 

перспективних напрямів наукового пошуку відносимо: вивчення досвіду 

розвитку педагогічного професіоналізму вчителів у вітчизняній та зарубіжних 

системах освіти; розроблення нових технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителя-філолога в системі післядипломної педагогічної освіти; 

визначення теоретико-методичних основ професійного розвитку вчителів 

зарубіжної літератури в умовах формальної, неформальної та інформальної 

освіти.  

Ключові слова: післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, 

професійна майстерність, зарубіжна література, розвиток професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 
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ABSTRACT 

Chumak L.V. Theoretical and methodological principles of professional 

development of professors of foreign literature in the system of postgraduate 

education – Manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of the doctor of pedagogical 

sciences in specialty 13.00.04 – theory and methodology of professional education. – 

Ivan Zyazun Institute of Pedagogical Education and Adults’ Education, National 

Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation presents theoretical and methodological substantiation of the 

problem of professional development of professors of foreign literature in the system 

of postgraduate education. The genesis of the development of postgraduate 

pedagogical education in Ukraine is highlighted and the peculiarities of the training 

of pedagogical staff in foreign countries are determined in order to take into account 

the conceptual provisions of new theories and technologies in reforming the domestic 

postgraduate education of teaching staff. 

The concept is based on the understanding of the development of professional 

skills as a guide to the professional and personal growth of a modern specialist what 

provides his professional development, acquiring practical experience, skills, ability 

to self-improvement and is based on three interrelated concepts: the methodological 

concept covers the conceptual foundations of the development of professional 

development of professors of foreign literature in the system of postgraduate 

education and reveals the interconnection, interdependence of general scientific and 

specific scientific  approaches (andragogical, competent, interdisciplinary, systemic) 

to study and solve the problem being studied; theoretical concept is related to the 

substantiation of the terminology apparatus, the definition of the main definitions of 

the research, the categorical status and characterological features of professional 

skills, the development of professors of foreign literature in the system of 

postgraduate education a development model; the methodological concept provides 

definition of the development of professional skills as a priority among the tasks of 

improving the qualification of professors of foreign literature, the development of 

appropriate educational and methodological support, implementation and 
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experimental verification of the model effectiveness in the postgraduate education 

institutions’ educational process. 

The analysis of the researchs’ basic concepts («master», «skill», «pedagogical 

skill», «professionalism», «professional», «professional skill») made it possible to 

formulate the concept of "professional skill of a p of foreign literature" as a set of 

personal qualities that have a practice-oriented character (philosophical, 

methodological, literary, cultural aspects); are reproduced in conceptual thinking and 

effective intra-motivated scientific, professional and self-education activity, aimed at 

developing creative potential of the individual; need constant improvement, self-

improvement. 

It was found out that the development of professional mastery of the professor 

of foreign literature is achieved by a combination: creative cognitive activity of the 

teacher-philologist. Professional experience. Reflection of development, which 

determines its three-component structure and consists of: axiological (civic position, 

social maturity, moral values, pedagogical abilities, deontological qualities ; 

perceptual abilities, a positive outlook), epistemological (ensures the formation of 

professional competencies (methodological, literary, cultural, methodical) knowledge 

of pedagogy and psychology epistemological knowledge, intellectual development 

areas) and praxeological (reproduced in the creative cognitive activity, reflective 

skills, ability to use personal teaching experience and perspective; educational 

technology; acting) components. 

The scientific novelty and the theoretical significance of the obtained results 

are as follows: for the first time: a thorough study of the problem of professional 

development of professors of foreign literature in the system of postgraduate 

education; the genesis of the postgraduate pedagogical education of Ukraine is 

covered and a retrospective analysis of the methodology of teaching the school 

course "Foreign Literature" is conducted; The conceptual foundations of the 

professional development of professors of foreign literature in the system of 

postgraduate education as the basis for their improvement in the system of 

postgraduate education are theoretically substantiated; the analysis of the basic 

concepts of the research was carried out and the notion "professional skill of the 
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teacher of foreign literature" was determined; the structure of professional mastery of 

teachers of foreign literature was developed and its components (axiological, 

epistemological, and praxeological) were characterized; The model of development 

of professional skills of teachers of foreign literature in the system of postgraduate 

education, which contains target, methodological, operational-operational and 

effective blocks, is theoretically substantiated and experimentally tested; the criteria, 

indicators and levels of development of foreign literature professors’ professional 

skills of are determined; the author's conception of the foreign literature professors’ 

professional skills development in the system of postgraduate education is 

substantiated; training and methodical support for the development of foreign 

literature professors’ professional skills in the system of postgraduate education, 

which includes, in particular, a complex of educational technologies and methods of 

their implementation; the content of the concepts «master», «skill», «pedagogical 

skill», «professional», «professionalism», «professional skill of the teacher» is 

specified; general ideas of domestic and foreign scientists concerning the 

development of professional skills of pedagogical staff; further development of the 

position regarding the methodological, theoretical and methodological foundations 

for the foreign literature professors’ professional skills development in the system of 

postgraduate education; the introduction of innovative technologies and methods in 

the educational process, the continuous development of professional skills, 

understanding of the professional development of a professor-philologist as a 

continuous, purposeful, step-by-step process in the conditions of formal and informal 

education. 

The practical significance of the results obtained is the development and 

implementation of teaching and methodological support in the educational process of 

institutions of postgraduate pedagogical education, which includes: a teaching-

methodical manual "Teaching foreign literature at school"; program of the special 

course "Methodology of professional skills development of teacher of foreign 

literature in the system of postgraduate education"; methodical recommendations 

"Features of teaching foreign literature in modern school", "Types of analysis of 

literary works"; a complex of educational technologies for foreign literature 
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professors’ professional skills development in the system of postgraduate education. 

The main provisions and the results of the dissertation research, the materials of the 

teaching-methodical complex can be used in the process of reforming the domestic 

system of postgraduate pedagogical education, in the development of curricula, 

programs for the development of professional skills, qualification requirements for 

the professional activity of pedagogical staff for the organization of independent 

work, as well to become the basis for conducting fundamental and applied research in 

the field of theory and methodology of professional education. 

Results of the confirmatory experiment (the predominance of reproductive and 

reconstructive levels foreign literature professors’ professional skills, due to the lack 

of awareness of foreign literature professors’, the importance of the development of 

professional skills, not always a high level of knowledge about the use of 

technologies and techniques of the identified process, and the ability to independently 

solve individual problems with professional self-development and self-improvement; 

retransmission content of advanced training, underestimation of its practical-oriented 

focus, lack of professional skills development teaching) showed the need to improve 

the educational process by introducing models of foreign literature professors’ 

professional skills development in the system of postgraduate education and relevant 

training complex technologies. 

The practice-oriented character of the complex of educational technologies for 

the foreign literature professors’ professional skills development in the system of 

postgraduate education was to shift the emphasis in the activities of the teacher to the 

transfer of knowledge on the construction of an effective educational development 

environment, the ability to independently analyze and evaluate learning information, 

to argue their own views, to expand the skills of individual work and group 

interaction, provide an atmosphere of psychological comfort. 

The process of foreign literature professors’ professional skills is modeled in 

complexity: the target (purpose, task); methodological (scientific approaches, 

principles and patterns of development); essentially operational (structural 

components of the professional skill of the teacher of foreign literature and didactic 

tools for its implementation); effective (criteria, levels, expected result) blocks. 
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The groups of educational technologies were used to develop the components 

of the foreign literature professors’ professional skills: the axiological component – 

technologies of active interactions (problem learning, contextual education, 

cooperative learning, situational learning, vitagenic learning with a holographic 

approach); epistemological component – technologies of interactive interactions 

(technologies of teaching as research, heuristic learning, developmental training, 

concentrated learning, segmental training, consolidation of didactic units, 

development of critical thinking, technology «Development of critical thinking 

through reading and writing», project activity; Framing learning technology; 

intensification of training on the basis of schematic and sign models of educational 

material, expressive psychotechnics, technology of effective teaching by Kolb’s 

model); praxeological – technologies of imitative interactions (technologies of 

expressive psychotechnics; technology of gaming activity; workshop on the 

technique of stage speaking). 

The results of the study of the implementation of the model of the development 

of foreign literature professors’ professional skills development in dynamics of 

professional growth is confirmed by the following data: the motivational-value 

sphere of professional development of foreign literature professors’ has increased; the 

level of motivation has increased for the development of professional skills as a 

personal conscious value; have acquired professional qualities necessary for 

professional activity, in particular: being active in finding ways of development and 

self-development; creativity, reflection; critical thinking, etc.; methodological, 

methodical, didactic, literary competence was improved; the level of possession of 

innovative pedagogical technologies, methods, techniques has improved. 

The study does not exhaust all aspects of the problem. Among the promising 

areas of scientific research there are: studying the experience of teachers' professional 

pedagogy in the domestic and foreign educational systems; development of new 

technologies for the development of professional skills of teacher-philologist in the 

system of post-graduate pedagogical education; definition of theoretical and 

methodological foundations for professional development of teachers of foreign 

literature in the conditions of formal, nonformal and informal education. 
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Вступ 

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів у сучасному світі визначаються інноваційні напрями 

розвитку національної освіти, що передбачає зміни у професійних установках, 

ціннісному світогляді вчителів, створення сприятливих умов для формування 

вчителя нової формації, творчої особистості, професіонала-новатора. 

Суспільство відчуває нагальну потребу в фахівцях, спроможних забезпечити 

виконання соціально значущих завдань на високому професійному рівні, 

конкурентоспроможних на ринку освітніх послуг, здатних до володіння 

інноваційними технологіями навчання і виховання. У зв’язку з цим 

актуалізується проблема неперервного розвитку вчителів, зокрема зарубіжної 

літератури, від професіоналізму яких значною мірою залежить формування 

гармонійно розвиненої особистості, спроможної  до культурного саморозвитку 

та самовизначення.  

Переосмислення професійної місії вчителя зарубіжної літератури, 

представника інтелектуальної еліти суспільства, носія культурно-історичного 

досвіду, цінностей світової літератури, детермінує необхідність модернізації 

теоретичних і методичних засад розвитку його професійної майстерності в 

системі післядипломної освіти. Підготовка вчителя-філолога в цих умовах 

передбачає перехід від масово-репродуктивних форм організації і методів 

навчання до індивідуально-творчих з метою інтенсифікації розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури. 

Актуальність зазначеної проблеми знайшла своє відображення в освітніх 

законодавчих та нормативно-правових документах, зокрема: в Законах України 

– «Про освіту» (2017), «Про загальну середню освіту» (1999), «Про вищу 

освіту» (2014); Указі Президента України «Про національну стратегія розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» (2013); Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» (2015); постанові Кабінету Міністрів України «Про Державну 

національну програму «Освіта» («Україна ХХІ століття»)» (1993); наказі 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концептуальних засад 

розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в Європейський освітній 
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простір» (2004); Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні (2002); 

Концепції освіти дорослих в Україні (2016); галузевій Концепції розвитку 

неперервної педагогічної освіти (2013); Концепції розвитку мовної освіти в 

Україні (2011); Концепції літературної освіти (2013); Державному стандарті 

базової і повної загальної середньої освіти (2011) тощо. 

Проблемі професійного розвитку вчителя в умовах післядипломної освіти 

присвячено широкий спектр наукових досліджень. Зокрема, філософські 

аспекти неперервної педагогічної освіти представлено в роботах 

В. Андрущенка, І. Зязюна, В. Кременя та ін.; функціонування післядипломної 

педагогічної освіти як поліаспектного феномену в умовах неперервної освіти з 

урахуванням світових тенденцій, інноваційних підходів і принципів освіти 

дорослих висвітлено у працях Л. Даниленко, Г. Єльникової, О. Дубасенюк, 

Н. Клокар, А. Кузьмінського, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, О. Овчарук, 

В. Олійника, Т. Сорочан та ін.; особливості інтеграції вищої і післядипломної 

освіти України в європейський освітній простір досліджено у працях 

Н. Авшенюк, В. Журавського, М. Лещенко, О. Огієнко, Л. Пуховської та ін.  

Теоретико-методологічні засади розвитку педагогічної і професійної 

майстерності вчителя розкрито у працях Є. Барбіної, О. Вознюка, Н. Гузій, 

А. Деркача, В. Зазикіна, Н. Кузьміної, О. Лавріненка, Л. Лимаренко, 

А. Маркової, В. Мозгового, С. Пальчевського, О. Семеног, М. Солдатенка, 

Л. Хомич та ін.  

Розв’язанню питань щодо удосконалення змісту навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» та розробленню концептуальних засад професійної 

підготовки, підвищення кваліфікації вчителів-філологів присвячені 

дослідження Н. Волошиної, О. Іванів, А. Лісовського, Ж. Костюк, В. Туряниці, 

С. Сафарян, Ю. Султанова, Б. Шалагінова, В. Шуляра та ін.  

Серед дисертаційних досліджень, присвячених проблемам, які є 

близькими до досліджуваної, виділимо дисертації з проблем становлення 

літературної освіти та різних аспектів професійного розвитку вчителів в 

Україні та за кордоном (Л. Базиль, Л. Решетняк, О. Кузнецова, 

Л. Мірошніченко, С. Синенко, Н. Чепурна, С. Яворська). 
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Водночас попри належне розроблення вченими різних аспектів проблеми 

неперервного професійного розвитку вчителя не виявлено праць, в яких було б 

цілісно розкрито теоретико-методичні засади розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.  

Аналіз наукових праць, вивчення сучасного стану підвищення 

кваліфікації вчителів зарубіжної літератури у контексті розвитку їхньої 

професійної майстерності уможливив виявлення низки суперечностей між: 

– соціальним замовленням суспільства на вчителів зарубіжної 

літератури зі сформованою професійною майстерністю, 

конкуретноспроможних на ринку освітніх послуг, і застарілими змістом, 

формами організації, технологіями їхньої підготовки в системі післядипломної 

освіти; 

– зрослими вимогами закладів загальної середньо освіти до рівня 

професіоналізму вчителів зарубіжної літератури і недостатньою розробленістю 

теоретичних і методичних  основ розвитку їхньої професійної майстерності;  

– сучасними вимогами до навчально-методичного забезпечення 

процесу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури і 

недостатнім рівнем його розроблення в закладах післядипломної освіти. 

Актуальність, наукова і практична значущість окресленої проблеми, 

недостатня її теоретична й методична розробленість зумовили вибір теми 

дисертації «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є частиною комплексної теми кафедри педагогіки, 

менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради «Теоретико-

методологічні основи вдосконалення психолого-педагогічної підготовки 

педагогічних кадрів до навчальної діяльності в загальноосвітніх навчальних 

закладах», що входить до загальноакадемічної теми «Теоретико-методологічні 
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основи вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового 

забезпечення» (РK № 0104U010624).  

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Комунального 

вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради (протокол № 1 від 12 жовтня 2012 року) і узгоджено 

у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і 

психології в Україні (протокол № 6 від 18.06.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – розвиток професійної майстерності учителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури.  

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і 

методичних засад та експериментальній перевірці моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.  

Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено завдання. 

1. Розглянути бібліографічний контент різних галузей наукового 

знання в контексті професійної майстерності вчителя. 

2. Здійснити аналіз базових понять дослідження. 

3. Схарактеризувати сутність і структуру професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури.  

4. Обґрунтувати авторську концепцію розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

5. Створити комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

та розробити методику їх використання. 

6. Розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти. 

7.  Підготувати навчально-методичне забезпечення з розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти.  
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Концепція дослідження. Основу концепції дослідження становлять 

провідні положення філософії, соціології, культурології, педевтології, 

психології, педагогіки щодо розвитку особистості та удосконалення 

професіоналізму вчителя, випереджального підходу до розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, особливості і 

перспективи розвитку післядипломної освіти в Україні. 

Провідна ідея концепції базується на уявленні про феномен розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури як спеціально 

організованого в системі післядипломній освіті неперервного, 

багаторівневого, диференційованого процесу, в умовах якого здійснюється 

підготовка вчителя-професіонала. Дослідження ґрунтується на розумінні 

розвиненості професійної майстерності як орієнтиру професійно-

особистісного зростання сучасного фахівця, що забезпечує його фаховий 

розвиток, набуття практичного досвіду, навичок, здатності до 

самовдосконалення. 

Аналіз наукових праць, присвячених розвитку професійної майстерності 

вчителів в системі післядипломної освіти, дав змогу обґрунтувати три 

концепти, на яких ґрунтується провідна ідея дослідження.  

Методологічний концепт базується на обґрунтуванні концептуальних 

засад розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти, розкриває взаємозв’язок, взаємозумовленість 

загальнонаукових та конкретно-наукових підходів до вивчення і вирішення 

досліджуваної проблеми. 

Андрагогічний підхід передбачає врахування особистісних потреб у 

свідомій практикорієнтованій діяльності з опорою на професійний та життєвий 

досвід. 

Компетентнісний підхід забезпечує розвиток професійної компетентності 

вчителів зарубіжної літератури, здатність реалізувати освітньо-фаховий 

потенціал з метою здійснення інноваційної професійної діяльності. 
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Міждисциплінарний підхід сприяє створенню умов для реалізації зв’язків 

між фаховими дисциплінами з метою синтезу, цілісного та комплексного 

застосування знань вчителями зарубіжної літератури на практиці. 

Системний підхід уможливлює розглядати розвиток професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури як цілісну систему 

взаємопов’язаних компонентів, досліджувати не тільки сам об’єкт, але й його 

зв’язки й відношення. 

Теоретичний концепт пов'язаний з обґрунтуванням поняттєво-

термінологічного апарату, вивченням основних дефініцій дослідження 

(«майстер», «майстерність», «педагогічна майстерність», «професіоналізм», 

«професіонал», «професійна майстерність», «професійна майстерність вчителя 

зарубіжної літератури»); визначенням категоріального статусу професійної 

майстерності, її характерологічних ознак; розробленням моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. 

Методичний концепт передбачає визначення пріоритетним серед завдань 

підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури розвиток професійної 

майстерності і розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення 

цього процесу; впровадження в освітній процес закладів післядипломної освіти 

моделі розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури та 

експериментальну перевірку її ефективності.  

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що 

розроблення теоретичних і методичних засад розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

сприятиме підготовці вчителів-філологів з високим рівнем професіоналізму, 

здатних до нової якості педагогічної дії, ефективного вирішення завдань 

освітньої галузі «Мови і літератури», здатності до професійного зростання, 

самовдосконалення і саморозвитку впродовж життя.  

Положення загальної гіпотези конкретизована в часткових гіпотезах, 

відповідно до яких ефективність розвитку професійної майстерності вчителів 
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зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти суттєво зростатиме за 

умов: 

– розгляду розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти як цілісного, динамічного явища, 

що складається із сукупності взаємозалежних структурно-змістових 

компонентів: мотивація до професійного розвитку; психолого-педагогічна 

спрямованість; розвинені педагогічні здібності; креативність; інноваційна 

спрямованість тощо; визначається через систему критеріїв (мотиваційний, 

когнітивний, конативний); проявляється на певному рівні розвитку 

(репродуктивний, реконструктивний, творчий);  

– забезпечення досконалого рівня підвищення кваліфікації вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти шляхом врахування 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, створення авторської концепції з 

формування розвиненої особистості вчителів зарубіжної літератури; 

– акмеологічного спрямування освітнього процесу з урахуванням 

закономірностей розвитку і саморозвитку вчителя зарубіжної літератури для 

усвідомлення ними об’єктивних (вплив зовнішніх вимог суспільства до 

вчительської професії, розвиток науки, культури) і суб’єктивних (власних 

інтересів, особистісних потреб, професійно-орієнтованих запитів з позицій 

рефлексії, закономірностей самовдосконалення) чинників; 

– удосконалення процесу шляхом впровадження навчально-

методичного забезпечення з розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури, що забезпечує формування професійно значущих 

якостей вчителів-філологів, сприяє їхньому саморозкриттю та 

взаємозбагаченню в умовах освітнього процесу закладів післядипломної освіти. 

Методологічну основу дослідження становлять положення теорії 

наукового пізнання; основоположні ідеї філософії і психології освіти, 

аксіології, акмеології; соціально-філософські теорії розвитку суспільства; 

положення про зростаючу роль освіти у світі та провідні тенденцій її розвитку; 

концептуальні положення андрагогічного, компетентнісного, 

міждисциплінарного та системного підходів; принципи: науковості; 
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об’єктивності; міцності знань; свідомості і активності навчання; мотивації до 

удосконалення; самостійності; зв’язку з практикою; опори на педагогічний 

досвід учителя; поступового концентричного розширення знань, уявлень про 

літературу; розгляду літературних творів крізь призму певної національної 

культури; проекції на рідну літературу та культуру; перспективності й життєвої 

значущості; уявлення про особистість як суб’єкта власного життєвого і 

професійного розвитку та саморозвитку. 

Теоретичну основу дослідження становлять: наукові праці українських 

та зарубіжних учених з проблем: сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, 

В. Вакуленко, Л. Губерський, В. Кремень, В. Лук’янець, В. Огнев’юк та ін.); 

ціннісного підходу до розвитку особистості (Г. Балл, М. Бахтін, В. Сластьонін, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.); неперервної професійної освіти 

(М. Гальченко, О. Дубасенюк, Л. Лук’янова, В. Луговий, Н. Ничкало, 

О. Якубенко та ін.); теоретико-методичних засад підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів в системі післядипломної освіти (А. Зубко, О. Котенко, 

А. Кузьмінський, О. Нікулочкіна, В. Олійник, Л. Пилипюк-Нагорний, 

Н. Протасова та ін.); розроблення змісту навчання (С. Гончаренко, М. Скаткін 

та ін.); формування здатності освітян до інноваційної професійної діяльності 

(Л. Буркова, В. Волканова, П. Воловик, Л. Каптенко, В. Маслов, О. Пометун); 

становлення педагогічної майстерності вчителя (Ю. Азаров, І. Андріаді, 

Є. Барбіна, Ф. Бугайко, Л. Гребенніков, І. Зязюн, О. Лавріненко, Л. Лимаренко, 

В. Мозговий, Б. Нурмухамбетова та ін.); розвитку професіоналізму 

педагогічних кадрів (Г. Балахнічева, В. Бондар, В. Бухвалов, І. Васильєв, 

С. Гаркуша, В. Гриньова, Т. Горохівська, Н. Гузій, А. Деркач, Е. Зеєр, 

Л. Заремба, В. Ковальчук, І. Кузьменчук, Н. Кузьміна); психологічних основ 

навчання і виховання (І. Бабаєва, І. Бех, А. Бєлкін, А. Варламова, О. Гуменюк, 

Е. Стоунс); теоретичних і методичних засад літературної освіти (Л. Базиль, 

О. Богданова, О. Бойко, Л. Бутенко, Н. Волошина, В. Зінченко, О. Іванів, 

А. Іващенко, О. Ісаєва, Ж. Костюк, О. Куцевол, Н. Євілевич А. Лісовський, 

Л. Мірошниченко, С. Сафарян, О. Семеног, Ю. Султанов, В. Туряниця, 

Б. Шалагінов та ін.); зарубіжного досвіду становлення й розвитку вищої та 
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післядипломної педагогічної освіти (О. Бевз, Л. Гранюк, Л. Грибанькова, 

Т. Десятов, Ю. Кіщенко, Н. Когут, Н. Колесниченко, Н. Котельнікова, 

К. Корсак, О. Кузнецова, Н. Махиня, Н. Мукан, О. Огієнко, О. Проценко, 

Л. Пуховська, С. Синенко, О. Тавгень, А. Чичук та ін.). 

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки 

гіпотези дослідження використано комплекс взаємодоповнювальних методів 

дослідження, а саме: теоретичні: аналіз і синтез – з метою виявлення сутності 

досліджуваного феномену, виокремлення факторів, які впливають на розвиток 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в умовах 

післядипломної освіти; системно-історичний метод – для систематизації 

наукових поглядів на сутність професійної майстерності вчителя в історії 

педагогічної думки; метод термінологічного аналізу – для обґрунтування 

поняттєво-категоріального апарату дослідження; моделювання – з метою 

розроблення й обґрунтування моделі професійного розвитку вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; узагальнення – для 

систематизації і формулювання висновків, визначення напрямів подальших 

досліджень; емпіричні (спостереження, бесіди, опитування анкетування, 

тестування, методики психолого-педагогічної діагностики) – для вимірювання 

наявного рівня розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури на різних етапах експерименту; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний) – для здійснення педагогічної діагностики та 

оцінювання ефективності моделі розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; методи математичної 

статистики – для оброблення та узагальнення результатів дослідно-

експериментальної роботи, встановлення залежності кількісних і якісних 

показників у контрольних та експериментальних групах від упровадження 

експериментального чинника, визначення їх вірогідності й достовірності.  

Організація дослідження. Дослідження проводилося упродовж 2012–

2018 рр. й охоплювало три етапи. 

На першому, аналітичному, етапі (2012–2013 рр.) вивчено стан 

розробленості проблеми в теорії та на практиці, здійснено аналіз 
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філософської, психолого-педагогічної, лінгвістичної, навчально-

методичної літератури з проблеми дослідження, нормативних документів у 

галузі освіти, обґрунтовано напрями наукового пошуку, його об’єкт, 

предмет, завдання, сформульовано гіпотезу, відібрано комплекс методів 

дослідження, розроблено програму дослідно-експериментальної роботи. 

На другому, констатувальному, етапі (2014–2016 рр.) проведено 

констатувальний експеримент, з урахуванням визначених критеріїв і 

відповідних рівнів розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури, що дозволило з’ясувати сучасний стан означеного розвитку в 

системі післядипломної освіти; розроблено й обґрунтовано модель 

означеного процесу; розроблено дидактичний інструментарій з метою 

забезпечення розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти.  

На третьому, формувальному, етапі (2017–2018 рр.) проведено 

формувальний експеримент, здійснено перевірку моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; систематизовано результати дослідження; 

сформульовано загальні висновки щодо ефективності розвитку професійної 

майстерності вчителів-філологів, завершено оформлення рукопису 

дисертації.  

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-

експериментальна робота здійснювалася на базі Комунального вищого 

навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради, Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Комунального закладу «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти», Комунального вищого навчального 

закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти», Херсонського державного університету, Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. На 
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різних етапах до експерименту було залучено 380 слухачів курсів підвищення 

кваліфікації й студентів-філологів закладів вищої освіти.  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають в тому, що:  

– вперше: здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; висвітлено ґенезу розвитку післядипломної педагогічної 

освіти України та здійснено ретроспективний аналіз методики викладання 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література»; теоретично 

обґрунтовано концептуальні засади розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури як основи їх удосконалення в системі 

післядипломної освіти; здійснено аналіз базових понять дослідження та 

визначено поняття «професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури»; 

розроблено структуру професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

та схарактеризовано її компоненти (аксіологічний, гносеологічний, 

праксеологічний); розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, яка містить цільовий, 

методологічний, сутнісно-операційний та результативний блоки; визначено 

критерії, показники та рівні розвиненості професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури; обґрунтовано авторську концепцію розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; підготовлено навчально-методичне забезпечення з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, що містить, зокрема, комплекс навчальних технологій 

та методику їх реалізації; 

– уточнено зміст понять «майстер», «майстерність», «педагогічна 

майстерність», «професіонал», «професіоналізм», «професійна майстерність 

учителя»;  

– узагальнено ідеї вітчизняних і зарубіжних науковців щодо розвитку 

професійної майстерності педагогічних кадрів;  
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– подальшого розвитку набули положення щодо методологічних, 

теоретичних і методичних основ розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; впровадження в 

освітній процес інноваційних технологій та методів, неперервного розвитку 

професійної майстерності, розуміння професійного розвитку вчителя-філолога 

як неперервного, цілеспрямованого, поетапного процесу в умовах формальної, 

неформальної й інформальної освіти.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні та 

впровадженні в освітній процес закладів післядипломної педагогічної освіти 

навчально-методичного забезпечення, що охоплює: навчально-методичний 

посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»; програму спецкурсу 

«Методика розвитку професійної майстерності учителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти»; методичні рекомендації «Особливості 

викладання зарубіжної літератури в сучасній школі», «Види аналізу 

літературних творів»; комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти.  

Основні положення і одержані результати дисертаційного дослідження, 

матеріали навчально-методичного комплексу можуть бути використані в 

процесі реформування вітчизняної системи післядипломної педагогічної освіти, 

при розробленні навчальних планів, програм з розвитку професійної 

майстерності, кваліфікаційних вимог до професійної діяльності педагогічних 

працівників з організації самостійної роботи, а також стати основою для 

проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі теорії і 

методики професійної освіти.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Комунального 

вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 

Херсонської обласної ради (акт про впровадження №01-23/874 від 

13.06.2017 р.), Комунального закладу «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (акт про впровадження № 491 від 

19.06.2017 р.), Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (акт про впровадження № 834/17-10 від 15.06.2017 р.), 
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Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» (акт про впровадження № 562 від 

14.06.2017 р.), Херсонського державного університету (акт про впровадження 

№ 762/03-51 від 14.06.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (акт про впровадження № 705-33/03 

від 12.06.2017 р.), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (акт про 

впровадження № 333 від 14.06.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. У колективній монографії [3] здобувачем 

написано розділ «Розвиток професійної майстерності вчителя в системі 

післядипломної освіти», у колективній монографії [4] – розділ «Голограмні 

вектори розвитку професійної майстерності вчителя літератури у педагогічній 

спадщині В. О. Сухомлинського», у колективній монографії [5] – розділ 

«Педагогіка, андрагогіка, х’ютагогіка як акмеологічні щаблі професіоналізму 

освітян», у колективній монографії [6] – розділ «Освітні та фахові проблеми 

викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література», у колективній 

монографії [7] – розділ «Розвиток професійної майстерності вчителя в Європі». 

Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні, 

методичні результати і концептуальні положення дослідження оприлюднення 

на науково-практичних масових заходах різного рівня, зокрема: міжнародних 

конференціях – «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних 

працівників та керівників закладів освіти» (Біла Церква, 2012); «Содержание и 

технологии внеучебной работы» (Биробиджан, 2012); «Управління в освіті» 

(Львів, 2013); «Психолого-педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, 

практика» (Херсон, 2013); «Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития» (Минск, 2013); 

«Международный научно-образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье» 

(Биробиджан, 2013 г.); «Педагогические основы становления субъектности в 

образовательном пространстве: проблема, поиск, решение» (Биробиджан, 

2013); «Управління післядипломною освітою» (Херсон, 2013); «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (Миколаїв, 2014, 2015); 

«Педагогические основы становления субъектности в образовательном 
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пространстве: проблема, поиск, решение» (г. Биробиджан, 2014); «Психолого-

педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика» (Херсон, 2014); 

«Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 2016); «Сучасні 

тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» 

(Ченхостова – Угород – Дрогобич, 2016); «Фундаментальные и прикладные 

исследования: современные научно-практические решения и подходы (Баку – 

Ужгород – Дрогобыч, 2017); «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у 

вимірах сучасності і майбутнього» (Київ, 2017); всеукраїнських конференціях – 

«Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О Сухомлинського та 

сучасній освітній практиці» (Кіровоград-Павлиш, 2012); «Психолого-

педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика» (Херсон, 2012); 

«Методологічні та методичні проблеми формування історичної пам’яті 

учнівської молоді» (Херсон, 2012); «Виховання особистості: національно-

патріотичний вимір» (Херсон, 2015); «Теоретико-методологічні основи 

розвитку освіти і управління навчальними закладами» (Херсон, 2015); 

«Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними 

закладами» (Херсон, 2016); «Інноваційні підходи до створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід, реалії, перспективи» 

(Херсон, 2017); «Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах 

освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри» 

(Херсон, 2018); регіональних конференціях – «Морально-етичне виховання 

дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів» (Херсон, 2012); 

«Педагогічна спадщина А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та 

сучасність» (Херсон, 2013); «Формування у дітей і молоді ціннісного ставлення 

до держави і суспільства: історія, реалії та перспективи» (Херсон, 2013); 

«Педагогіка К.Д. Ушинського: історія та сьогодення» (Херсон, 2014); 

«Виховання щасливої особистості у вимірі соціокультурних викликів» (Херсон, 

2014); «70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи 

розвитку» (Херсон, 2014); педагогічних читаннях «Ян Амос Коменський – 

великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження)» (Херсон, 2012); 

науково-практичному семінарі «Ідеї духовно-морального виховання 
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особистості в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського» (Миколаїв, 2014 р.); 

круглому столі «Ян Амос Коменський – ноосферний світоч нової педагогіки 

пансофії (всезагальної мудрості)» (Херсон, 2017). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

«Полікультурне виховання учнів середніх (5-8) класів у родинно-шкільному 

просторі» захищено у 2011 р., її матеріали в тексті докторської дисертації не 

використовувалися. 

Публікації. Основні положення дослідження відображено у 77 

публікаціях (72 – одноосібних), з поміж них: 7 монографій (2 – одноосібні); 1 

навчально-методичний посібник; 2 методичні рекомендації; 25 статей у 

наукових фахових виданнях України (у тому числі 1 стаття – у виданні 

України, що входить до міжнародної наукометричної бази); 6 статей у 

зарубіжних періодичних наукових виданнях; 1 збірник цитат; 35 публікацій у 

збірниках наукових праць та матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотацій 

українською і англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до 

кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(764 найменування, із них 169 – іноземними мовами) і 11 додатків. Загальний 

обсяг тексту дисертації становить 681 сторінку. Основний текст – 406 сторінок. 

Робота містить 34 таблиці, 26 схем та 5 рисунків.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ У 

ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

 

У розділі здійснено теоретичний аналіз поняття «професійна 

майстерність вчителя» на основі вивченні філософських, соціологічних, 

педагогічних, психологічних, культурологічних джерел; висвітлено ґенезу 

розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні та здійснено 

ретроспективний аналіз методики викладання шкільного курсу навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література». 

 

1.1.  Бібліографічний аналіз проблеми професійної майстерності 

вчителя 

 

 Політичні, економічні та соціальні перетворення, що відбуваються в 

Україні, зумовили виникнення принципово нової ситуації в галузі педагогічної 

та професійної освіти. Своєю діяльністю педагог творить, формує майбутнє 

країни, адже «державі потрібні не вузькі фахівці, які виконують окремі 

професійні функції, а всебічно розвинені, соціально-активні, високоморальні 

вчителі, котрі мають фундаментальну наукову освіту і багату внутрішню 

культуру, свідомо виконують свій професійний обов’язок та підвищують 

кваліфікацію» (Кузьменко, & Чумак, 2012, с. 98). 

Актуалізація потреби в суттєвому вдосконаленні педагогічних кадрів та 

підвищенні їх кваліфікації обумовлюється модернізацією, ускладненням і 

розширенням завдань системи освіти, де особлива роль у перетвореннях 

належить учителю.  

Як вважають дослідники, «професійне удосконалення педагогічних кадрів 

у багатьох країнах світу визнається умовою успіху у проведенні будь-яких 

освітніх реформ і змін» (Зызик, & Парляк, 2008, с. 114).  
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Тривалий процес професіоналізації і розвитку професійної 

компетентності педагогів відбувається впродовж майже 200 останніх років. 

«Проблеми підготовки вчителя «пронизують» науково-педагогічні 

дослідження. Вони здійснюються в трьох аспектах: 1) як спеціальні окремі 

дослідження; 2) як складова різних досліджень (історичних, дидактичних, 

методичних та інших); 3) як міжнародні проекти з проблем вчителя, його 

творчої діяльності, його педагогічної майстерності» (Ничкало, 2011а, с. 16, 21). 

Отже, ми поділяємо думку В. Сластьоніна, І. Ісаєва та ін. (Сластенин, 

Исаев, Мищенко, & Шиянов, 1997) щодо того, що «в діяльності вчителя, як у 

фокусі, сходяться всі нитки, що йдуть від різних наукових галузей, і 

реалізуються в кінцевому рахунку всі знання, що видобуваються з них» (с. 114-

115). 

Важливою субдисципліною педагогіки, яка має понад столітню історію і 

системно розвивається, є «педевтологія (англ. pedeutology,  фр. pédeutologie) – 

наука про вчителя та його професію. Предметом цієї науки є обґрунтування 

положень щодо вчительської професії, зокрема: особливостей особистості 

вчителя; добору кандидатів до вчительської професії, підготовки, 

вдосконалення і самовдосконалення вчителів, їх професійного розвитку; 

авторитету і педагогічного таланту, результативності і цінності їх праці; умов 

життя; змін в професійній структурі вчительства; позиції і соціальних функцій 

педагога; самосвідомості, професійного внутрішнього задоволення і 

самореалізації; педагогічного новаторства і дослідницької праці; методів 

контролю й оцінювання вчителів; потреб учителів; професійних доль 

випускників навчальних закладів, що здійснюють підготовку вчителів (Banach, 

2005, с. 301). 

Аналіз проблем педагогіки, гуманістики, «кондицій педагогіки», її 

«еволюції / революції» («від демона минулого, через хаос етапу суспільних 

змін – до нової освітньої політики»), впливу педагогіки на трансформаційні 

процеси в освіті з філософських позицій представлено у методологічній праці 

«Про особистість, умови та обов’язки педагогіки» («О tożsamości, kondycji і 

powinnościach pedagogiki») професора Т. Левовицького (Lewowicki, 2007). 
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Питання еволюції поняття «учитель», його функції, концепції підготовки 

вчителя (у контексті «рефлексійна практика», «через практику», «гуманістична 

концепція підготовки вчителя»), професіоналізму, професійного розвитку та 

професійної ідентичності вчителів висвітлені у підручнику «Педевтологія», 

2008 («Pedeutologia») Х. Квятковської (Kwiatkowska, 2008). 

З погляду Н. Ничкало (2011а), діалектичний взаємозв’язок, 

взаємозумовленість і взаємовплив професійної майстерності вчителя і його 

педагогічної творчості не тільки «сприяють розширенню творчих горизонтів та 

впровадженню нових сміливих проектів, а й зумовлюють необхідність 

продовження педевтологічних досліджень щодо: мети й особливостей 

сучасного й подальшого розвитку творчого вчительського руху, креативного в 

цьому невпинному процесі; психологічних і соціальних потреб в інноваційній 

педагогічній дії: закономірностей розвитку педагогічної інноватики; 

обґрунтування на загальноосвітньому рівні інноваційних стратегій у підготовці 

вчителя, його неперервному професійному зростанні, вдосконаленні і 

саморозвитку» (с. 21).  

Отже, застосування положень сучасних педевтологічних концепцій щодо  

соціальних функцій вчительської професії, визначення основ підвищення рівня 

професіоналізму, педагогічних функцій, удосконалення / самовдосконалення  

учителя, рефлексії, «через практику» та їх діалектичний взаємозв’язок, 

взаємозумовленість і взаємовплив сприяють оптимізації розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Питання виникнення й розвитку професіоналізму наставника у філософії 

пов’язуються з людськими потребами. Окремі аспекти проблеми розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти знайшли відображення у працях про особистість, її 

формування і розвиток, об’єктивну й суб’єктивну зумовленість педагогічної 

діяльності, сутність і роль естетичного освоєння навколишньої дійсності та 

цінностей мистецтва, професійно-педагогічну освіту як чинника системного 

впливу на свідомість та інтерпретаційну діяльність фахівців. Р. Декарт (1989) 

підкреслював, що «слово філософія позначає заняття мудрістю… Воно 
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обов’язково має бути виведено з перших причин так, щоб той, хто намагається 

оволодіти ним (а це і означає, власне, філософствувати), починав з дослідження 

цих перших причин, іменованих першоосновою» (с. 297). 

Вказуючи, що «в свій час філософію називали наукою наук... » (с. 18), 

Л. Губерський та В. Андрущенко (2008) під філософією розуміють особливий 

спосіб духовно-практичного освоєння дійсності, яка формує теоретичне 

підґрунтя наукової картини світу і наукового світогляду, формує цілісний 

погляд на світ, місце людини в ньому, досліджує різноспрямоване ставлення 

людини до світу і в кінцевому розумінні виробляє систему узагальнених 

цінностей та ідеалів, що концентруються навколо проблеми мети і сенсу життя, 

щастя і шляхів його досягнення (с. 22). 

В. Лук’янець (2002) називає філософією «особливий різновид духовної 

культури, призначення якого полягає в осмисленні основ природного і 

соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. 

Необхідність філософського осмислення світу закорінена в самій природі 

людської життєдіяльності, в постійній потребі трансляції людського досвіду та 

самоутвердження особистості, пошуку цілеспрямовуючих ідей» (с. 670). Такої 

ж думки додержується Г. Васянович (2015с), пояснюючи існування глибинних 

причинно-наслідкових зв’язків у розвитку філософії такою діалектикою: 

«Формування філософського світогляду – це засвоєння культури суспільства… 

Культура у всій своїй різноманітності й багатоаспектності породжує той чи 

інший тип філософствування і філософії, яка відіграє роль моделі, портрета 

культури певної історичної епохи… Філософія є не лише інструментом 

обґрунтування світогляду, але і сама входить у його тканину як органічна 

складова» (с. 8-10); «Звернення до висхідних начал людського буття робить 

можливим діалог, спілкування різноманітних культур» (Васянович, 2015b, 

с. 15). 

З погляду І. Зязюна (2009), «в історії філософського опанування ціннісної 

проблематики виокремлюється декілька епох. Починаючи з античності і 

завершуючи післякантівською епохою, можна говорити про звертання до неї 

переважно зі смисловим навантаженням контекстного характеру» (с. 7).  На 
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думку М. Булатова (2002), найвищого розуміння поняття «мислення» як вищої 

концепції філософських причин дійшов Аристотель, який «у своїй логіці 

вперше дослідив його як систему понять і категорій, суджень, силогізмів, 

піддав критиці порушення логічних законів і вимог софістами і так званими 

діалектиками» (с. 547). 

На відміну від стародавності, коли «філософія протиставила себе масовій 

свідомості й протягом тисячоліть її долею був аристократизм, виключність 

(вона практично була не формою суспільної свідомості, не надбанням 

суспільства в цілому, а лише окремих груп людей)» (Васянович, 2015c, с. 10-

11), у сучасному суперечливому і динамічному світі, коли перед людством 

постають унікальні за своєю складністю і взаємозалежністю проблеми, вічні 

питання філософії про призначення людини загострюються проблемами 

сучасного соціального розвитку і гуманізму (Васянович, 2015b, с. 15).  

«Від інших форм світогляду … філософія відрізняється тим, що будує 

свою картину світу і місце людини в ньому на основі теоретичного осмислення 

суспільно-історичного досвіду, надбань культури та здобутків наукового 

пізнання, використовуючи раціонально-поняттєві форми побудови 

світоглядних систем і логічні способи їх обґрунтування. Для філософії як 

світоглядної системи та системи суспільних цінностей характерні риси 

духовно-практичного освоєння дійсності, що робить її однією із форм 

суспільної свідомості і зближує з мистецтвом» (Лук’янець, 2002, с. 670). 

Отже, враховуючи, що об’єктивним підґрунтям виникнення педагогічної 

професії був факт неможливості існування й розвитку суспільства без творчого 

освоєння й використання молоддю досвіду, одержаного нею у спадок, роль 

учителя-філософа в навчанні суспільства щодо подальшого вирішення 

державних завдань (збереження й розвитку науки і культури, національних 

традицій, зміцнення країни та забезпечення її безпеки) апріорі є визначальною. 

Здатність філософії впливати на соціум проявляється як в її соціальних 

ролях (представлених певними аспектами комунікативної функції, 

перетворенням означеної науки у чинник духовного розвитку людини), так і в 

суспільних функціях (світоглядна, гносеологічна, методологічна, прогностична, 
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аксіологічна) та ін.  Світоглядна функція виявляється у формуванні ядра 

наукового світогляду особистості шляхом світоглядної спрямованості 

звернення до висхідних пунктів мислення, пояснення явищ природи, вивчення 

фундаменту буття, обґрунтування сенсу людського життя й призначення 

людини та ін. Гносеологічна функція знаходить свій вияв у можливості 

філософії надати нові знання людині про світ одночасно і як теорію, і як метод 

пізнання дійсності: «Синтез знань переломлений через інтереси й цілі виконує 

регулятивні й організаційні функції в діяльності кожної людини і в 

життєдіяльності всього суспільства (Васянович, 2015b, с. 15). Методологічна 

функція філософії як світоглядна установка полягає у здатності вихідних 

філософських принципів служити загальним методом дослідження, 

застосовувати принципи й вимоги, що випливають із її законів та категорій для 

вирішення теоретичних і практичних завдань, «як своєрідний ідеал 

пізнавальної діяльності в ту чи іншу історичну епоху, як уявлення про 

найбільш доцільне в шляхах розвитку науки» (Васянович, 2015c, с. 10). 

Прогностичною функцією філософії, що нерозривно пов’язана зі світоглядною, 

передбачається: визначення можливостей і місця людини в світі для 

формування певних «ідеальних моделей» людського життя, суспільного 

розвитку; критерійний  показ досягнутого рівня суспільно-історичної практики; 

порівняння наявних форм суспільного буття з необхідними для розвитку 

сутнісних сил особистості, співвіднесення «сутнього» з «належним». 

Аксіологічна функція проявляється у можливостях особистості здійснювати 

філософський аналіз для подальшого формування власної ієрархії цінностей, 

єдиного виміру оцінювання подій, явищ, поведінки людей з погляду сенсу 

людського життя. 

У контексті нашого дослідження вважаємо за потрібне звернутися до 

узагальненого філософського розуміння щодо майстерності, яке представлене 

А. Субетто (1999) у дослідженні «Онтологія і феноменологія педагогічної 

майстерності», а саме: «1. Майстерність є вищим рівнем прояву 

професіоналізму особистості, вищим рівнем її творчості; 2. Майстерність є 

вищим рівнем вияву якості праці й відповідно є якісною характеристикою 
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людини; 3. Майстерність – вершина творчості, вершина професійної зрілості, 

що несе в собі смисл «акме» – вершини творчості та професіоналізму; 4. 

Майстерність є проявом гармонії та досконалості в діяльності людини; 5. 

Майстерність – це прояв відповідальності людини за свою працю; 6. 

Майстерність є вищим проявом духовності й духу людини … одухотворена 

праця. Зводити майстерність тільки до професіоналізму, тільки до вищої форми 

оволодіння «технікою» роботи, до вищої форми володіння певними 

функціональними операціями праці – означає звужувати розуміння 

майстерності до механістичного смислу; 7. Майстерність є професіоналізмом у 

вищій формі і водночас вона є вищою формою реалізації знань. Майстерність 

не тільки реалізує знання людини, але й інтегрує їх. Тому майстерність є 

цілісністю, цілісним проявом особистості – професіонала у своїй праці. 

Майстерність завжди у своїй інтенції спрямована на подолання «вузькості» 

спеціалізації праці, завжди виходить за межі «вузької» спеціалізації; 8. 

Майстерність є діалектичною єдністю постійного навчання, вдосконалення й 

учительства, тому імпліцитно виконує культурно-педагогічну функцію. 

Майстерність – це не тільки вершина, а й постійний рух від однієї вершини до 

іншої. Майстерність постає як діалектична єдність вершини в професіоналізмі і 

його безмежності, оскільки немає меж досконалості. Майстер завжди перебуває 

на шляху вдосконалення, його діяльність завжди є сходженням щаблями 

досконалості. Тому майстерність є подоланням меж досконалості у 

професіоналізмі. Механізмом подолання означених меж виступає творчість; 9. 

Майстерність є проявом культури особистості; 10. Майстерність є школою, 

оскільки майстер завжди виконує функцію вчителя, якщо навіть не в прямому 

смислі, то завжди в опосередкованому» (с. 10-11). 

Отже, як загальні погляди на світ, місце в ньому людини, з’ясування 

різноманітних форм ставлення особистості до суспільства й середовища 

філософські положення належать до теоретичного рівня світорозуміння вчителя 

зарубіжної літератури, спроможного відтворити його систему в найбільш зрілій 

інтелектуальній формі як теоретично сформований світогляд. Уявлення про 

структуру, динаміку й закономірності навчально-виховного процесу значно 
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розширюються в разі засвоєння філологом таких філософських категорій, як: 

теорія необхідності й випадковості; теорії загального, одиничного і особливого; 

закони взаємозалежності та взаємозв’язку; концептуальні положення розвитку 

й гносеології (теорії пізнання) та ін.  

Згідно з соціологічною концепцією професійна майстерність учителів 

визначається складною системою соціальних і  культурних систем, адже «мета і 

смисл життя кожної людини взаємопов’язані з соціальними ідеями і 

моральними цінностями всього людства» (Фролов, 2003, с. 701). З найдавніших 

часів виникнення людства передумовою розвитку й прогресу була і 

залишається передача накопиченого соціального, виробничого й духовного 

досвіду прийдешнім поколінням. Як відомо, онтогенез, що забезпечує 

становлення людини як істоти соціальної, називається соціалізацією.  

Важливість уваги до професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в контексті соціології на сучасному етапі розвитку шкільної 

літературної освіти підтверджується як документами державного значення, так 

і численними науковими дослідженнями, публікаціями, методичними 

рекомендаціями, програмами факультативних та елективних курсів, шкільними 

підручниками та посібники, адже засвоєння соціального досвіду відбувається 

через простір внутрішнього світу особистості школяра, в якому знаходиться 

вираження ставлення дитини до змісту власної діяльності й перетворення самої 

особистості. 

У Білій книзі національної освіти України вказується, що «розвиток 

людства набирає все більш динамічного характеру. … Зміна ідей, знань, 

технологій відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. Цивілізаційні 

тенденції розвитку сучасного суспільства ставлять нові вимоги перед людиною, 

а отже, і перед освітою, яка відіграє вирішальну роль у становленні кожної 

особистості. В силу цих тенденцій наука як сфера, що продукує нові знання, і 

освіта, яка олюднює знання, робить їх дієвими, діяльнісними, об’єктивно 

висуваючи в число головних пріоритетів будь-якого суспільства, що претендує 

на конкурентоспроможність у сучасному світі» (Кремень, 2010b, с. 16). 
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Означену думку підтверджує В. Волканова (2008) вказуючи, що «освіта – 

одна з найважливіших сфер людської діяльності і визначальний фактор 

розвитку людства. … Значущість освіти та її роль у суспільстві вважається 

ключовою тенденцією розвитку сучасного суспільства. У багатьох країнах світу 

давно розуміють, що майбутнє – за тією цивілізацією, яка максимально забезпе-

чить розвиток інтелектуального й творчого потенціалу своїх громадян… У 

сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності 

людей» (с. 1).  

Свого часу І. Зязюн (2000b) акцентував на тому, що «освіта є 

соціокультурним інститутом нації, її початковим складником, школа 

загальноосвітня відіграє визначну роль у глобальних соціокультурних і 

історичних процесах багатонаціональної держави.  Мета освіти – виховання 

людини як суб’єкта культурно-історичного процесу, який відображає в собі 

історичний розум, культуру людства і відчуває свою відповідальність перед 

своїм майбутнім, залежним від його сучасних дій» (с. 14). На думку 

Л. Пилипюк-Нагорного (2010), «освіта – стратегічна основа розвитку 

особистості, суспільства, нації і держави, запорука майбутнього, найбільш 

масштабна і людиноємна сфера суспільства, його політичної, соціально-

економічної, культурної й наукової організації. Вона є засобом відтворення й 

нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання 

патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення 

авторитету держави на міжнародній арені» (с. 21). 

В. Кремень (2010b) переконаний, що «при звичній, традиційній освіті 

навчити людину на все життя неможливо... Отримані у навчальному закладі 

знання не обов’язково будуть актуальними в житті і, навпаки, – обов’язково 

з’являться нові знання, без засвоєння яких фахівець не буде ефективним. Та й 

взагалі, людина без здобуття нових знань втратить конкурентоспроможність» 

(с. 15). «Поряд із засвоєнням базових знань перед сучасною освітою все більше 

постає завдання навчити самостійно оволодівати новими знаннями та 

інформацією, навчити навчатися, виробити потребу в навчанні впродовж 

життя. Людина розумна у XXI столітті  – це людина, яка постійно навчається. 
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Людина, для якої отримання знань стає сутнісною рисою способу життя. Таку 

людину має формувати вже школа, а створити умови для безперервної освіти 

впродовж життя повинні суспільство і держава» (Кремень, 2010b, с. 16). Як 

бачимо, «учитель в умовах модернізації освіти розглядається як суб’єкт 

педагогічної дії, як носій ініціативи, здатний до самопізнання і саморозвитку» 

(Зязюн, 2010а, с. 275). 

І. Андріаді (Андриади, 1999) у розвитку педагогічної майстерності (як 

постійному вдосконаленні і особистісному зростанні вчителя) вбачає 

удосконалення соціокультурних цінностей суспільства, зв’язок педагогічної 

культури й соціокультурних цінностей (с. 43). 

Отже, взаємодія суспільства і вчителя, держави і вчителя визначає напрям 

їх подальшого поступу, взаємозв’язків і взаємовпливів і водночас 

взаємозалежностей. 

Попереднє обмеження системи освіти тільки передачею готових наукових 

знань і культурних цінностей на початку третього тисячоліття загострює 

проблеми якості сучасної школи та актуалізує питання зростання професійної 

майстерності вчителя як фахівця, здатного формувати особистість школяра, що 

орієнтується в складному соціокультурному просторі і спроможний 

перетворювати загальнолюдські цінності у свої власні (Чумак, 2014а, с. 75). 

Розвиток фахових і соціокультурних компетенцій вчителя зарубіжної 

літератури не тільки детерміновано динамічними процесами, що плинуть в 

сучасному соціокультурному просторі, а й має важливе значення для 

повноцінної життєдіяльності філолога в реаліях сьогодення (Чумак, 2013е, 

с. 270), адже будучи і транслятором знань, і посередником між учнями й 

соціумом, сучасний учитель зарубіжної літератури повинен бути одним з 

головних авторитетів у дитячому житті та зразком для наслідування в 

суспільстві. 

Повноцінна професійна самореалізація особистості вчителя зарубіжної 

літератури забезпечується його цілісним професійним і особистісним 

розвитком, компетентністю у соціокультурній галузі, адже напрямами 

орієнтування в складних соціальних відносинах є його духовні цінності. 



65 

 

Впоратися з новими завданнями школи зуміє фахівець, який відповідатиме  

суспільним очікуванням щодо цінностей, кваліфікації та компетентності, 

постійно розвиватиметься, самовдосконалюватиметься й буде готовий 

сприймати нові виклики.  

Отже, від інтерпретації вчителем соціальних процесів залежить рівень 

засвоєння учнями основних духовних цінностей світової і національної 

культурної спадщини, їх здатність формувати себе в культурному просторі, у 

сфері дозвілля передусім творцями, а не пасивними споживачами культурної 

продукції. 

Важливим у питанні професіоналізму вчителя є культурологічний аспект, 

адже культура є не тільки найважливішим визначником соціальної системи, а й 

системи освіти тої чи іншої країни. 

Називаючи культуру основою життя нації, Святий Отець Іван Павло ІІ 

наголошував на тому, що «необхідно проектувати майбутнє. … Воно повинно 

бути відкритим спочатку для духовного, а потім – для матеріального. Ця 

культура повинна спрямувати свою увагу на культ, в якому вам потрібно, 

нарешті, побачити за ідеологіями останніх років невичерпне багатство, яке є 

основним і головним джерелом знань і оновлення» (Słowo Swiatijszogo, 2001, 

с. 161, 107) . На думку «великого педагога і вчителя народів» (Nyczkało, 2012c, 

c. 149), «кожен народ має право формувати своє життя відповідно до своїх 

традицій. Кожна нація має право будувати своє майбутнє, забезпечуючи 

відповідну освіту молодому поколінню» (Jan Pawel II, 2008, с. 823). 

Акцентуючи на тісних зв’язках культури з суспільством, С. Якушева 

(2004) розглядає її в різних аспектах: як спосіб людського буття, що володіє 

всеосяжними функціями і властивостями розвитку суспільства, творчих сил і 

здібностей; як самореалізацію особистості, розгортання її сутнісних сил; у 

контексті сукупності духовних і матеріальних цінностей, вироблених людьми, 

головними з яких є добро і краса. Культура людини – це рівень людської 

досконалості, досягнутий шляхом виховання, вирощування в собі всього 

найкращого, що виробило людство за свою багатовікову історію, всього того, 

чим може і повинна жити людина. Тому виділяють не тільки внутрішню 
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культуру, звернену переважно до душевних якостей людини, а й культуру 

зовнішню як форму прояву внутрішнього, духовного світу особистості, що 

безпосередньо пов’язано з феноменом культури естетичної (с. 57-59). 

Культуру як систему програм і діяльності людського життя  в історично 

змінній активності представлено A. Фурманом у «методологічному квадраті», 

розробленому вченим  на підставі результатів досліджень в галузі філософії і 

психології, суть якого виражено у досить простій формулі: «збереження • 

заходи • зв’язок + дія = культура» (Furman, 2008, с. 119). 

Аналізуючи культуру як явище, О. Сивик (2013) всюди виявляє 

присутність людини: «культура для людини  –  не зібрання цінностей, не звід 

створених колись знань, правил, норм, технологій, який має бути сприйнятий, а 

сфера активної діяльності в життєвому просторі. Культурне становлення 

людини  –  це процес якісного розвитку її знань, переконань, здібностей, 

почуттів, норм діяльності і поведінки. Подібне розуміння культури визначає її 

високий виховний і освітній потенціал, робить її значущим чинником розвитку 

людини, її соціалізації та індивідуалізації» (с. 55). 

Вважаючи, що «долучення індивіда до різних сторін культурної спадщини 

має різні механізми: передача знання здійснюється на основі комунікації, передача 

вмінь – у процесі практичного спілкування, а передача цінностей – засобами 

духовного спілкування людей. Так розрізняються три основні процеси 

функціонування культури як системи механізмів соціального успадкування – 

освіта, навчання, виховання» (Зязюн, 2000е, с. 105), І. Зязюн (2014b) 

стверджував, що нормативно задана функціональна визначеність учителя в 

культурі нашого суспільства має тенденцію до спрощеності, до зрушення від 

власне педагогічної функції до функції передачі культури діяльності, тобто до 

пасивної, відтворювальної діяльності. Учитель, вважав учений, справді є носієм 

культури, але він також є і живим зразком культури (с. 123). Водночас вчений 

(2010b) переконаний: «Якщо кваліфікація, компетентність, майстерність – це 

характеристики одиничного носія професії, то культура твориться багатьма 

людьми, внутрішньо поєднаними за певними ознаками… Індивідуальна 

педагогічна культура завжди похідна від досвіду суб’єкта більш крупного 
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масштабу і вбирає в себе його специфіку. Можна, наприклад, говорити про 

західну чи східну педагогічну культуру, розглядати особливості 

технократичної, гуманітарної, традиційної, класичної, постмодерністської чи 

іншої культури. Водночас кожний індивідуальний чи сукупний носій 

освітнього досвіду здатний стати творцем культурних форм, що несуть у собі 

відбиття своєрідності й рівня розвитку його внутрішнього світу» (с. 32). 

На думку М. Бахтіна (1986), «у рамках антропоцентричної парадигми 

сучасної освіти системотвірним, ключовим поняттям є учень як культурна 

особистість, яка формується, суб’єкт індивідуальної картини світу як основи 

світобачення – власної думки про світ. В основу формування такої особистості 

покладено ідею цілісної людини в її ставленні до світу й самої себе» (с. 34). 

В. Гриньова (2005) наголошує, що «педагогічна культура є 

інтеріоризованою духовною культурою, виконує функцію специфічного її 

проектування у сферу педагогічної діяльності й генетично пов’язана з 

духовною і професійною культурою. Як важлива сутнісна характеристика 

особистості вчителя, вона є складовою його професійної підготовки, 

показником рівня сформованості і одночасно умовою ефективної професійно-

педагогічної діяльності та самовдосконалення. Особливість педагогічної 

культури полягає в тому, що вона є важливим чинником впливу на іншу 

особистість з метою її розвитку, передбачає наявність етичної, комунікативної, 

психологічної та ін. культур» (с. 35). 

Як бачимо, в умовах синкретичної або діалогічної (комунікативної) 

культури за багатьох способів життя та ідей цінністю професійної майстерності 

вчителя, зокрема вчителя зарубіжної літератури, безумовно, є компетентність і 

моральність, які зумовлюють педагогічну культуру – сукупність педагогічних 

цінностей, що має вплив на професійну діяльність і поведінку філолога та їх 

результати. 

Водночас важливе значення для розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури має така галузь наукового знання як психологія. 

Однією з труднощів учителя на шляху розвитку професійної майстерності, як 

нам видається, є незнання власних індивідуальних особливостей, невміння 
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знайти для себе оптимальну, психологічно комфортну стратегію педагогічної 

дії. Інтуїтивний пошук способів дій з чималими моральними, психологічними 

та тимчасовими втратами значно затримують процес зростання, що у багатьох 

випадках призводить до стихійного формування епізодичних, неефективних 

навчально-виховних елементів. 

Складовими динамічної функціональної структури особистості  

у психологічній концепції особистості К. Платонов (1972) називає чотири 

основних підструктури: спрямованість особистості (потяги, бажання, інтереси, 

світогляд, переконання); досвід (знання, уміння, актуальні здібності, загальна 

культура і розвиненість, навички, звички, набуті в особистому досвіді шляхом 

навчання); особливості психічних процесів (як форм відображення дійсності); 

біопсихічні властивості (типологічні властивості особистості, статеві та вікові 

властивості організму) і дві додаткових підструктури – здібності та 

характер  (с. 125-128).  

Звертаючи увагу на становище учителя, Е. Зизік та М. Парляк (2008) 

пишуть, що «останнім часом становище вчителя стало більш складним, ніж 

десятиліття тому. Учитель змушений приймати постійно нові виклики: 

розширюється сфера його обов’язків, зростає необхідність володіння новими 

компетенціями, збільшуються труднощі в реалізації основних обов’язків, 

з’являються нові, що раніше не існували функції» (с. 113). Ієрархічне 

розташування чотирьох основних динамічно взаємодіючих підструктур 

професійних якостей і властивостей особистості педагога, на думку 

Ю. Каверіна (2007), зумовлює і формування відповідних вимог до вчителя, а 

саме: а) «як до представника суспільства і виконавця соціального замовлення» 

(ідейно-політичні, загальнолюдські, морально-педагогічні та деонтологічні 

(почуття обов’язку і відповідальності) якості, переконання, мотиви поведінки, 

риси характеру; б) «вимоги, що стосуються індивідуального досвіду» 

(теоретична та методична підготовленість із предмета, що викладається, 

педагогічна та психологічна грамотність, спеціальні професійні вміння та 

здібності – пізнавальні, конструктивні, комунікативні, інформаційні, 

організаторські, загальний розвиток); в) «вимоги до розвитку психічних 
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процесів» (педагогічне мислення, емоційно-вольові якості); г) «вимоги до 

психофізичних особливостей особистості» (стан здоров’я, темперамент, 

врівноваженість, пристосованість людини до вимог професії) тощо.  

Експериментальні дослідження Л. Колушової (2001) свідчать, що 

інтенсивне зростання педагогічної майстерності вчителя відбувається протягом 

31– 40 років (у декого після 11 – 15 років активної діяльності спостерігається, 

так зване, «педагогічне вигорання»). Досягнення рівня акме-педагога за умови 

постійної роботи у напрямі професійного зростання у більшості випадків 

припадає саме на вік від 41 до 50 років за наявності педагогічного стажу 26 – 

30 років. Педагоги-майстри, на думку дослідниці, досягають: професійної 

майстерності в різних видах діяльності (розумовій, конструктивній, 

проектувальній), вміють аналізувати та давати власну оцінку фактам і подіям, 

адекватно оцінювати результати своєї професійної діяльності. Вчителі з 

низьким рівнем професіоналізму менш адекватно оцінюють результати своєї 

діяльності: маючи низькі показники продуктивності педагогічної праці, більш 

високо оцінюють свою успішність, виділяючи найбільш важливими критеріями 

підготовленості дітей дисциплінарні та організаційні складові, стверджують, 

що аналітичну, пізнавальну, оцінну та творчу види діяльності реалізують 

повною мірою. Однак дослідниками і практиками встановлено, що саме вказані 

параметри сформувати у школярів досить складно, це потребує неабияких 

умінь. Об’єктивно оцінювати як результативність власної діяльності, так і 

рівень розвитку власної професійної майстерності педагогам з невисоким 

рівнем професіоналізму заважає, насамперед, недостатнє володіння 

гностичними вміннями  (с. 11-13). 

Найпоширенішими суттєвими персональними деформаціями 

(професійного походження) В. Луговий, В. Семиченко, М. Солдатенко та 

Ж. Таланова (2010) називають такі, як: а) посилення акцентуацій характеру, 

фіксація і загострення саме тих схильностей, які в процесі професійної 

підготовки виявлялися лише як тенденції, що впливають на особливості 

взаємодії з учнями, студентами, світосприйняття, ставлення до себе та інших 

людей;  б) зміна структури цілевизначення, за якої виникає пріоритет 
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локальних, проміжних цілей над перспективними, і предметно-центрична 

орієнтація; в) девальвація методологічних і загальнотеоретичних знань, 

переважання прагматичних настанов, неусвідомлення значущості 

загальнотеоретичної підготовки, нездатність використати її переваги в 

конкретних практичних ситуаціях, самостійно розробити стратегію 

педагогічної і науково-педагогічної діяльності, прагнення отримувати готові 

«рецепти», універсальні алгоритми, методичну допомогу; г) поява «комплексу 

загрози авторитету», сприйняття дій оточення як таких, що спрямовані проти 

особистості педагогічного, науково-педагогічного працівника, містять 

невизнання його компетентності; д) ригідність сприйняття, мислення, 

поширення мовних штампів та експресивних засобів самовираження; 

е) відчуття певної самодостатності, гальмування й припинення професійного 

розвитку; є) неправомірне втручання в життя інших людей, прийняття на себе 

тих проблем, які не входять до компетенції педагога; ж) закріплення й 

актуалізація недоцільних систем психологічного захисту, навіть якщо ситуація 

цього не потребує; з) жорстка фіксація, закостенілість, стереотипність у 

професійній позиції, її абсолютизація; и) «емоційне вигорання» як стан 

виснаження, який супроводжується цинізмом, негативною оцінкою 

педагогічної і науково-педагогічної праці загалом, негуманним ставленням до 

учнів, студентів, почуттям спустошеності, втоми, некомпетентності й неуспіху 

в професійній галузь; і) тривожність, що потребує пошуку безпеки, прагнення 

зберегти наявну ситуацію, а відтак зумовлює педагогічний і науково-

педагогічний консерватизм, несприймання нового, прагнення будь-що 

доводити свою правоту; к) формування настанов, стереотипів, звичок, що 

стосуються як внутрішніх механізмів регуляції (жорстко фіксованих ставлень), 

так і зовнішніх проявів (стилю поведінки) (с. 77-78). Драматичні негативні 

наслідки такого руйнівного процесу проявляються у деформації педагогічної 

свідомості, відсутності серйозної професійної підготовки, ерудиції, занепаді 

ідеалів професії, зниженні рівня розвиненості професійних якостей і моральної 

надійності вчителя. Отже, виникнення особистісних деформацій професійної 
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поведінки призводить до суттєвого погіршення якості професійної діяльності 

вчителя зарубіжної літератури. 

Дослідженнями Д. Ельконіна (2001) та Е. Еріксона (1999) щодо анатомо-

фізіологічних і психологічних аспектів професійної майстерності педагога 

доведено дієвість таких положень: а) провідною педагогічною діяльністю є 

навчально-професійна (розвиток, перспективи-плани на майбутнє); б) об’єкт 

пізнавальної діяльності – основи наук; в) більш інтенсивно розвиваються саме 

інтелектуально-пізнавальна і особистісна сфери; г) у процесі розвитку 

оновлюється світогляд, розширюються професійні інтереси, удосконалюються 

індивідуальні особливості, що відображується в концентрації розумових зусиль 

на самопізнанні. 

Розвиток педагогічних здібностей і якостей як сукупність індивідуально-

психологічних особливостей особистості, що сприяють успішній педагогічній 

діяльності, значною мірою залежить від знань, умінь і бажання вчителя 

працювати: чим вищий рівень освіченості фахівця у своїй галузі, який 

досягається постійним поглибленням знань й розширенням кола вмінь, тим 

більш якісною і творчою стає результативність його діяльності, тобто тим 

швидше відбувається зростання його професійної майстерності. До того ж 

учителю-майстру зарубіжної літератури бажано мати на увазі, що розвинена 

пам’ять і дієва уява є неодмінними супутниками творчого мислення (Чумак, 

2014k, с. 187). 

Отже, ми вважаємо, що ступінь психологічного впливу зовнішніх і 

внутрішніх умов на розвиток професійної майстерності вчителя залежить від 

внутрішньої установки педагога, його життєвого досвіду, особистісних якостей. 

Особливого значення для нашого дослідження теоретичних і методичних 

засад розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти має така галузь наукового знання як педагогіка. 

К. Ушинський (1948) вважав, що «ні медицину, ні педагогіку неможливо 

назвати науками в строгому сенсі цього слова. Ні тій, ні інший не можна 

вивчитися, як можна вивчитися математики, астрономії, хімії, анатомії і 

філології та ін. І медицина, і педагогіка, крім знайомства з науками з області 
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філософії і природознавства, вимагають ще вміння докласти ці знання до 

справи: безлічі фактичних відомостей, що не становлять власне науки, розвитку 

спостережливості у відомому відношенні і навички. Але, не будучи наукою, 

педагогіка, як і медицина, представляє можливість вивчення теоретичного і 

практичного» (с. 23-24). З погляду В. Сухомлинського (1976), «практична 

педагогіка – це знання й уміння, не тільки доведені до ступеня майстерності, а 

й підняті до рівня мистецтва. Педагогічна система – це, образно кажучи, жива 

особистість справжнього майстра, це те, притаманне тільки йому, що відрізняє 

майстерність і мистецтво його впливу від майстерності й мистецтва впливу 

інших справжніх майстрів» (с. 422). 

Відомості з природничих наук, зокрема біології щодо виникнення і 

розвитку психіки у процесі біологічної еволюції, структуру, функції, поведінку 

й психіку живих організмів доцільно застосовувати як при виборі методів 

навчання й виховання, так і при організації навчально-виховного процесу та ін. 

Важливі для розуміння механізмів керування фізичним і психічним розвитком 

особистості закони матеріально-енергетичного розвитку людини розкриває 

інформація з фізіології – науки про життєдіяльність організму, його окремих 

частин і функціональних систем.  

Отже, професійна майстерність учителя, його вміння навчати, виховувати 

й розвивати інтелект, духовність і моральність молоді завжди були предметом 

уваги філософів, соціологів, культурологів, педагогів, психологів. Формуючи 

особистість школяра-громадянина, вчителю-майстру зарубіжної літератури 

необхідно як зберігати національні культурно-історичні традиції, досвід, так і 

ознайомлювати його з культурою, традиціями та звичаями інших народів. 
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1.2. Ґенеза вітчизняної післядипломної педагогічної освіти 

 

Українська педагогічна наука має вагомі досягнення у дослідженні 

історичних аспектів розвитку освіти. Разом з тим, в українській історіографії 

неодноразово зверталася увага на необхідність поглибленого вивчення 

передумов історичного формування освітньої галузі. Значним внеском у 

розкриття складових професійної майстерності вчителя-філолога стали 

соціальні умови, роздуми відомих мислителів, видатних людей і педагогів 

минулого. Для визначення найбільш правильного напряму подальшого 

розвитку професійного зростання фахівців-філологів, з нашої точки зору, 

важливим є вивчення постулатів класичної педагогіки, психології і філософії, 

спадщини минулих поколінь. 

Проблемою дослідження різних аспектів педагогічної майстерності 

опікувалися В. Бутенко, О. Вишневський, І. Зязюн, Н. Надюк, Н. Ничкало та ін. 

Проте, не зважаючи на численні наукові розвідки в галузі історії розвитку 

освіти, фундаментальне дослідження розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти відсутнє, що 

ускладнює окреслення чіткої стратегії подальшої реалізації акме-траєкторії 

професійного зростання філолога. 

Згідно з тлумаченням поняття історіографія у Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови – це наука, що вивчає розвиток і 

нагромадження знань з історії суспільства, а також історичні джерела, 

сукупність історичних творів, що стосуються певної проблеми (Бусел, 2005, 

с. 507). 

Наш теоретичний аналіз генезису формування складових професійної 

майстерності вчителя-філолога спирається на історико-аналітичний метод та 

принцип історизму. 

З найдавніших етапів свого існування передумовою розвитку й прогресу 

люди вважали передачу накопиченого соціального, виробничого й духовного 

досвіду наступним поколінням.  
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Об’єктивною основою виникнення педагогічної професії був факт 

неможливості існування й розвитку суспільства без творчого освоєння й 

використання молоддю досвіду, одержаного нею у спадок. Роль учителя 

(педагога, викладача) в навченості суспільства для подальшого вирішення 

державних завдань (збереження й розвитку науки і культури, національних 

традицій, зміцнення країни та забезпечення її безпеки) апріорі є визначальною. 

Ми поділяємо думку В. Вакуленко (2008), яка вважає, що «з моменту 

виникнення педагогічної професії за вчителями закріпилася, перш за все, 

виховна функція. З ускладненням процесів суспільного виробництва, розвитку 

способів пізнання й стрімкого зростання наукових знань у суспільстві з’явилася 

потреба в спеціальній передачі знань, умінь і навичок, тому визначилась 

відносно самостійна функція – навчальна» (с. 4). 

Хоча уявлення щодо актуальності професії вчителя як наставника молоді 

актуалізувалося ще під кінець первісної історії людства, при відділенні 

розумової праці від фізичної, проте визначальними чинниками професіоналізму 

вчителя в еволюції розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, на наш погляд, можна назвати 

історичні умови й феномен особистості вчителя. 

«Значення, в якому поняття освіта вживається зараз, усталилося 

наприкінці в XVIII ст. під впливом Гете, Пестолоцці та неогуманістів, і 

означало тоді загальний духовний процес формування людини на противагу 

виховним методам прихильників просвітителів. З цього часу дане поняття 

набуло більш широкого значення» (Гончаренко, 1997, с. 242). У вітчизняний 

педагогічний лексикон термін освіта увійшов на позначення розвивального й 

виховного впливу на особистість. Тривалий час це поняття вживалося як 

синонім поняття виховання. Пізніше дефініція набула самостійного 

термінологічного значення, яке пов’язується з навчанням і його формувальним 

впливом на особистість» (Кремень, 2008, с. 794).  

Протягом наступного часу освіту стали розглядати у різних контекстах, а 

саме: нормований процес, спрямований на трансляцію наступним поколінням 

соціально значущого й культурно-історичного досвіду та забезпечення 
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наступності поколінь (Леднев, 2002, с. 115); духовне обличчя людини, яке 

формується під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її 

культурного кола, а також процесом виховання, самовиховання, впливу, 

шліфування (Гончаренко, 1997, с. 241).  

В умовах сьогодення освіта набула якісно нових характеристик.  

«За означенням, прийнятим ХХ сесією Генеральної конференції 

ЮНЕСКО, під освітою розуміється процес і результат удосконалення 

здібностей і поведінки особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості 

та індивідуального зростання. В освіті завжди є як формальний аспект, тобто 

духовна діяльність або духовна здатність (яка розглядається поза залежністю 

від відповідного даному часу матеріалу), так і матеріальний, тобто зміст 

освіти» (Гончаренко, 1997, с. 241-242). 

Називаючи причини кризи сучасної освіти (духовне зубожіння 

суспільства; відставання освіти від науково-технічного прогресу; екстенсивний 

підхід до її розвитку; зниження авторитету знань; низька якість підготовки 

молоді, недоліки в його моральному, трудовому вихованні; формалізм у 

навчально-виховному процесі, що проявляється в «педагогіці заходів; 

технократизм (примат засобу над метою, приватної мети над сенсом і 

загальнолюдськими цінностями, символу над дійсністю, техніки над людиною і 

її духовністю, витіснення розуму в технократичному мисленні 

швидкоплинними потребами та ін.) (Новиков, 2000, с. 8-9), А. Новіков (2000) 

проголошує чотири основних ідеї розвитку освіти (поняття «ідея» 

розглядається у філософському сенсі – як провідна думка, як вища форма 

пізнання світу, що не тільки відображає об’єкт вивчення, а й спрямована на 

його перетворення): 1. Освіта – особистість – гуманізація освіти як корінний 

поворот від її технократичної мети до гуманістичних цілей становлення і 

розвитку особистості, створення умов для її самореалізації; 2. Освіта –

суспільство – демократизація освіти як перехід від централізованої і повсюдно 

однакової системи організації навчання до створення умов і можливостей для 

кожного навчального закладу, кожного вчителя, викладача і учня … найбільш 

повно розкрити свої можливості і здібності; 3. Освіта – виробництво –
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 випереджальна освіта (рівень загальної та професійної освіти людей, рівень 

розвитку їх особистості повинен випереджати і формувати рівень розвитку 

виробництва, його техніки і технології); 4. Ідея безперервної освіти як перехід 

від конструкції «освіта на все життя» до конструкції «освіта через усе життя» 

(с. 42-43).    

У Законі України «Про освіту» (2017) і у Державній національній 

програмі «Освіта» («Україна XXI століття») (1994, с. 5) наголошено, що «освіта 

– основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука 

майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-

економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства». Головною 

метою системи освіти згідно з Національною доктриною розвитку освіти 

України в XXI столітті (2002) визначається створення умов для особистісного 

розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України. Водночас 

передбачається не тільки необхідність забезпечення державою формування 

особистості, яка «орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної 

динаміки, підготовлена до життя й праці в мінливих умовах», а й «формування 

… сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного 

наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості» (с. 4). 

Сучасне багатоваріантне тлумачення поняття «освіта» пояснюється 

різними контекстами його висвітлення, а саме: інститутом (соціальний), що 

впливає на стан свідомості суспільства; феноменом (соціокультурний); 

цінністю (держави, суспільства, особистості); системою (освітні установи та 

навчальні заклади); процесом (особливий); результатом (різнорівневий) тощо. 

У Білій книзі національної освіти України В. Кремень (2010а), 

наголошує, що «Українська держава шукає оптимальні шляхи входження у 

загальноцивілізаційний простір, включаючи освітній рух зі збереженням і 

примноженням своїх кращих національних здобутків» (с. 12).  

Концептами Стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні 

О. Кучерявий (2016)  називає такі: 1. Соціально значущий і особистісно 

значущий виміри у цільових орієнтирах стратегічного розвитку української 

педагогічної освіти; 2. Побудова моделі педагогічної освіти з урахуванням 
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кращого зарубіжного і національного досвіду; 3. Соціальна й особистісна 

зумовленість неперервності розвитку педагогічної освіти, визначення 

механізмів і стратегічних завдань щодо його забезпечення на системному рівні; 

4. Модернізація змісту сучасної педагогічної освіти як чинник реалізації потреб 

українського суспільства в сталому розвитку, культуротворенні та потреб 

особистості … педагога в неперервному загальному й професійно-

розвивальному поступі; 5. Культивування у педагогічній освіті ідей її 

особистісної зорієнтованості (одухотвореності навчання і виховання; значущої 

для професійно-культурного розвитку особистості інноваційності; 

самотворчості …; всебічної підтримки ... ; індивідуальної професійної 

творчості); 6. Гуманізація як олюднення професійної підготовки вчителя … 

свободу вибору і застосування … технологій і методик організації навчально-

виховного процесу; 7. Опочуттєвленість виховання … і пріоритетність векторів 

його спрямованості на системні національно значущі якості педагога як 

вихователя-гуманіста і патріота України; 8. Перетворення педагогічної освіти у 

джерело динамічного розвитку особистості впродовж життя; 9. Ресурсне 

забезпечення розвитку педагогічної освіти; 10. Оновлення сукупності напрямів 

і складників науково-дослідної діяльності у галузі педагогічної освіти; 

11. Децентралізація і демократизація управління системою педагогічної освіти» 

(Кучерявий, 2016, с. 3). Основними фундаментальними принципами, 

що виконують функцію загальних регулятивів проектування і реалізації 

означеної стратегії як особливої цілісності її складників  –  концептів на рівні 

задоволення потреб суспільства, держави та особистості в реформуванні 

педагогічної освіти, науковець   називає такі принципи: «спрямованості її 

розвитку на сукупність стратегічних цільових орієнтирів – національну 

ідентичність, ринковість та особистісно-розвивальну функціональну 

спроможність; пріоритетності національного ґрунту…; випереджувальної 

функції педагогічної освіти стосовно реалій її реалізації; цілісної науково-

технологічної інтеграції у європейський освітній простір; швидкого й 

адекватного реагування на цивілізаційні зміни … ; випереджувального 

характеру пошуку, розробки й реалізації інновацій у змісті, технологіях і 
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методиках професійно-педагогічної підготовки та післядипломної освіти; 

гуманізації всіх складників системи педагогічної освіти; єдності й 

взаємодоповнювальності … ; педагогічного проектування механізмів і способів 

реалізації напрямів стратегічного розвитку; наукової обґрунтованості 

реформаційних змін, їх здійснення в контексті раціогуманістичної перспективи 

… ; безперервності та наступності розвитку … ; інтеграції цілей, змісту, форм і 

способів управління … у напрямі забезпечення його цілісності» (Кучерявий, 

2016, с. 6). 

У Законі України «Про загальну середню освіту» (1999) зазначено, що 

«загальна середня освіта – цілеспрямований процес оволодіння 

систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру та 

виробництво засобами пізнавальної і практичної діяльності, результатом якого 

є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості… Педагогічним 

працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має 

відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, 

здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї 

роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати 

професійні обов’язки у навчальних закладах середньої освіти» (с. 2). 

Отже, згідно із законодавчою базою України, пріоритетними цілями 

системи освіти можна визначити і формування гармонійно розвиненої 

особистості, що, безумовно, є  «ідеалом, до якого однаково прагнуть сучасна 

вітчизняна та зарубіжні школи» (Мойсеюк, 1999, с. 58), і удосконалення 

професійної майстерності педагога, зокрема вчителя зарубіжної літератури. 

«Погляди на … майстерність вчителя-вихователя пройшли тривалий і 

складний шлях еволюції. В Україні склалися оригінальні традиції підготовки 

вчительських кадрів, що базувалися на освітніх та виховних системах 

львівських, київських братських шкіл, Острозької та Києво-Могилянської 

академій, Ніжинського історико-філологічного інституту князя 

О. А. Безбородька, Київського Св. Володимира, Харківського, Одеського 

університетів, численних учительських та педагогічних семінарій, 3-річних 

педагогічних курсів та педтехнікумів, учительських та педагогічних 
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інститутів… Категорія … майстерності як вищого рівня педагогічної дії 

введена до тезауруса української педагогіки А. Макаренком і реалізована в 

процесі підготовки майбутнього вчителя авторським колективом науковців 

Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка в 70-90-х 

роках XX ст., належить до тих понять, що поєднують у собі науку і мистецтво, 

теорію і практику» (Лавріненко, 2009, с. 7).  

Отже, у ХІХ ст. функції підготовки вчителів виконували відкриті в 

Україні університети – Харківський (1805), Київський (1834), Одеський (1865). 

Випускники, які виявили особливі успіхи, діставали право на заміщення 

вакантних посад в університеті; тих, хто мав середні успіхи, призначали в 

середні навчальні заклади; хто показав задовільні результати – ставали 

вчителями повітових училищ (Тринус, 2011). 

Появу Інструкції для професорів російської словесності (1821), 

опубліковану в «Журнале департамента народного просвещения», було 

зумовлено кризою догматичного вивчення риторики і поетики, що 

усвідомлювалася педагогами й керівниками народної освіти. В Інструкції 

дається порада якомога менше «зупинятися на мертвих правилах риторики», 

більше «навчати вправляння м», щоб «утвердити в учнів практичне і ґрунтовне 

пізнання мови слов’янської», не думаючи про те, щоб з усіх своїх учнів 

«створити віршотворців»; вивченню підлягають тільки зразкові твори 

Ломоносова, Державіна, Богдановича, Хемніцера, інших класичних авторів, 

хоча допускається ознайомлення і з творами сучасних поетів, «надзвичайними 

[з погляду] обробленості мови, але такими, що не досягли вершини у виборі 

предметів та витонченості смаку» (Роткович, 1956, с. 243).  

Виконуючи письмові роботи на заняттях належало дотримуватися правил 

риторики і поетики. Брак підручників словесники заповнюють «дикторами» 

(диктуванням своїх лекцій). Спостерігається не тільки активне проникнення 

творів російських поетів в університетські та гімназійні курси словесності, а й 

часте використання у практиці викладання розбирання текстів. 

А. Стоян (1999) зазначає, що «в другій половині ХІХ ст. університетська 

освіта України набула якісно нового стану. Перетворені у провідні освітні й 
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наукові центри Російської імперії університети сприяли поширенню знань 

серед населення. За результативністю наукових відкриттів, науково-

методичним рівнем викладацького складу, кількістю студентів, авторитетністю 

вони ввійшли до ряду провідних» (с. 14). 

Першим ректором Київського університету, відкритого в 1834 р., став 

вчений-енциклопедист, історик, літератор, фізіолог, просвітитель і педагог, 

М. Максимович, у прогресивних педагогічних поглядах якого акцентувалися 

принцип народності, актуалізувалося виховання у підростаючих поколінь 

спостережливості та мотивувався процес формування прагнення до самоосвіти 

(История Украинской ССР, 1983, с. 219).  

Незабаром при навчальному закладі було відкрито дворічні педагогічні 

курси з підготовки вчителів, які приймали випускників історико-філософського 

і фізико-математичного факультетів та вихованців ліцеїв (Жмудський, 1959, 

с. 33). У плані роботи на 1861-1862 навчальний рік. Київського університету 

чітко визначено зміст загальнопедагогічної підготовки вчителів фізики, 

математики, історії, географії, російської мови, що реалізувалися одночасно з 

навчально-виховним процесом університету, а саме: «Дидактика і прикладна 

педагогіка» (3-4 год на тиждень у VIII семестрі), «Історія виховання» (2 год на 

тиждень у VII-VIII семестрах), «Наука про виховання» (2 год на тиждень у VII-

VIII семестрах).  

З листопада 1858 р. дворічні педагогічні курси для осіб, які мають вищу 

освіту й виявили бажання присвятити себе педагогічній діяльності, почали 

працювати при всіх університетах. Для всіх курсантів вивчення логіки, 

психології, історії педагогіки і основ дидактики було обов’язковим. По 

закінченню курсів кожний випускник повинен був написати твір на задану тему 

й прочитати пробну лекцію (Майборода, 1992, с. 11). Передбачене у 

«Материалах по вопросам приготовления учителей для гимназий и 

прогимназий» (1866) (Тринус, 2011) завершення освіти майбутніх учителів 

обов’язковими річними практичними заняттями в гімназіях на посаді вчителя 

закладало основи майбутньої професійної майстерності педагогів.  
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Негативними тенденціями розвитку загальнопедагогічної та практичної 

підготовки у вищих навчальних закладах, завдяки яким педагогіка в 

університетах того часу набула статусу допоміжного предмета, стали: 

припинення діяльності кафедр педагогіки (1862), закриття університетських 

педагогічних курсів (1867), зменшення годин на викладання педагогіки, 

відсутність педагогічної практики (Тринус, 2011). Н. Дем’яненко (1998) у 

своєму дослідженні з проблеми загальнопедагогічної підготовки вчителя в 

Україні (XIX – початок XX ст.) зазначає, що у 1870-1872 рр. на викладання 

педагогіки в навчальному процесі Київського університету відводилася 1 год на 

тиждень, а в 1873-1877 рр. вона взагалі не входила до переліку 

університетських навчальних дисциплін (с. 115, 131).  

«Регресивний стан змісту теоретичної і практичної підготовки вчителів в 

університетах викликав дискусію серед професорсько-викладацького складу 

щодо її реформування» (Тринус, 2011). Вважаючи, що «вчитель, який 

приходить до школи та озброєний однією лише університетською наукою, в 

більшості випадків непридатний до педагогічної діяльності через свою 

непідготовленість до справи. Хоча диплом університету говорить про те, що 

людина пройшла вищу школу знання, його наявність передбачає два шляхи 

розвитку для такого вчителя: або з нього вироблюється автодидакт, або – 

рутинер» (Виппер, 1898, с. 5). Професор Новоросійського університету 

Р. Віппер (1898) у дослідженні з проблеми  підготовки вчителів для середньої 

школи пропонував оптимізувати практичну підготовку студентів університету, 

скориставшись такими способами: 1) ознайомити з методами самостійної 

роботи та їх застосування з початку навчальної діяльності; 2) обмежити 

кількість показових уроків викладачів, оскільки неефективне переймання будь-

якої манери викладання, натомість спонукати до формування власної 

педагогічної системи,  що відповідала б особистісним рисам та здібностям; 3) 

відмінити пробні уроки студентів, що проводяться здебільшого в «штучно 

створеній атмосфері»; 4) ввести кандидатство на вчительські посади (пробні 

уроки) для надання шансу молодій людині перевірити власну здатність до 
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обраного виду діяльності й рівень професіоналізму, керівництву школи – 

надати можливість обирати найкращих і найталановитіших (с. 19-21). 

Завдяки змісту курсу українського і російського філолога-славіста, 

мовознавця, палеографа професора В. Качановського «Педагогический 

семинарий по русскому и славянскому языкам» студенти Ніжинського 

історико-філологічного інституту ознайомлювалися із підручниками та 

посібниками для гімназій, з поміж яких: «Методика преподавания русского 

языка» А. Барсова, «О преподавании родной речи» Ф. Буслаєва, що не тільки 

формували основи умінь та навичок проведення уроків, написання конспекту 

уроку, а й розвивали вміння добирати граматичний матеріал (Дело историко-

филологического, арк. 6). 

Згідно з «Правилами для специальных испытаний на звание учителя и 

учительницы начальных училищ» («О распространении § 54», 1834, с. 12-19), 

затвердженими Міністерством народної освіти в середині 90-х ХІХ ст., для 

поліпшення учительського складу звання вчителя або вчительки могли 

одержати особи, які: успішно завершили курс в учительських семінаріях без 

будь-якого додаткового іспиту; особи жіночої статі зі свідоцтвом «Про успішне 

закінчення жіночих прогімназій відомства Міністерства народної освіти, а 

також прогімназій або чотирьох нижчих класів семикласних інститутів 

Відомства імператриці Марії, якщо вони відпрацювали на посаді помічниці 

вчительки початкового училища чи церковноприходської школи, також без 

іспитів; усі інші особи, які успішно складають іспити» («Программа 

устройства», 1889, с. 245). 

Отже, характерними особливостями навчального процесу вищої школи 

ХІХ ст. у контексті підготовки освітян та фахівців філологічного напряму були: 

а) строге регламентування; б) запровадження Інструкції для професорів 

російської словесності через кризу догматичного вивчення риторики і поетики 

(«Журнал департамента народного просвещения», 1821 г.); в) зменшення часу 

на вивчення правил риторики; г) збільшення практичних вправ; д) практичне  

ґрунтовне пізнання слов’янської мови; е) відхід від віршотворення;  є) чітка 

регламентація навчальної програми із словесності – вивчення тільки зразкових 
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творів … класичних авторів, дозвіл на побіжне ознайомлення з творами 

сучасних поетів; ж) дозвіл словесниками через брак підручників диктували свої 

лекції; з) активне проникнення творів російських поетів в університетські та 

гімназичні курси словесності; и) акцент на принципі народності, актуалізація 

спостережливості студентів, мотивування прагнення до самоосвіти; і) з 

листопада 1858 р. запровадження при всіх університетах дворічних 

педагогічних курсів для осіб, які мають вищу освіту й виявили бажання 

присвятити себе педагогічній діяльності (з обов’язковим вивченням логіки, 

психології, історії педагогіки і основ дидактики; к) завершення освіти річними 

практичними заняттями в гімназіях на посаді вчителя, написанням твору на 

задану тему й прочитанням пробної лекції); л) запровадження кандидатства на 

вчительські посади (пробні уроки) для надання шансу молодій людині 

перевірити власну здатність до обраного виду діяльності й рівень 

професіоналізму, а керівництву школи – можливість обирати найкращих і 

найталановитіших) (Виппер, 1898, с. 11); м) використання у практиці 

викладання методу розборів текстів; н) дотримання правил риторики й поетики 

при виконанні письмових робіт.  

Поряд з позитивними мали місце і негативні тенденції: припинення 

діяльності кафедр педагогіки (1862); закриття університетських педагогічних 

курсів (1867); зменшення годин на викладання педагогіки; відсутність 

педагогічної практики, зокрема обмеження можливості ознайомлення з 

методами самостійної роботи та їх засвоєння; обмеження показових уроків; 

відміна пробних уроків студентів; суперечність між живим, літературним 

процесом, що швидко розвивався, й жорсткими нормами класичної риторики і 

поетики, що панували в навчальних закладах. 

Проблеми формування та вдосконалення професійної майстерності 

вчителя порушувалися на сторінках періодичних видань, популярних в 

середовищі освітян: «Русский педагогический вестник» (1858 – поради щодо 

поліпшення педагогічного спілкування), «Журнал для воспитателей», «Земская 

школа», «Вестник воспитания» (1896, № 4 – матеріали доповіді У. Міллігана на 

зібранні членів британського медичного товариства (влітку 1895) щодо пошуку 
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розв’язання проблеми хвороб горла учителів,  спровокованих надмірною 

напругою голосових органів, «Русская школа», «Світло» тощо.  

Починаючи з 1870 р. для підвищення освітнього рівня вчителів стали 

проводитися спеціальні літні курси та педагогічні з’їзди. Під час таких 

публічних зустрічей обговорювалися завдання педагогіки відповідно до її 

розділів, основні закони дидактики, методи та прийоми викладання; роль 

педагогічного впливу на дітей та дорослих, особливості діяльності пам’яті, 

розуму, уваги, волі, почуттів тощо («Из хроники»,1896, с. 24).  

Спробою задовольнити потребу в курсовій перепідготовці освітян стала й 

організація на початку 70-х років XIX ст. в Санкт-Петербурзі, Києві тимчасових 

педагогічних курсів для вчителів і вчительок середніх навчальних закладів з 

річним терміном навчання. Типових правил вказана форма підвищення 

кваліфікаційного рівня не мала, «але перед їх початком організаційна комісія з 

викладачів подавала на затвердження до Міністерства Народної Освіти правила 

організації навчально-методичної роботи і предметні програми. Для 

вироблення в учителя професійних умінь та оволодіння необхідними 

елементами педагогічної техніки як пріоритетним завданням на курсах 

перепідготовки було збільшено кількість практичних занять порівняно з 

попередніми курсами. На кожного слухача припадало по 8 тижнів педагогічної 

практики в середніх навчальних закладах м. Києва (Імператорська 

Олександрівська гімназія, реальне училище Св. Катерини, чоловіча гімназія, 

колегія Павла Галагана та ін.), під час якої курсисти мали можливість брати 

участь у підготовці та проведенні уроків. Викладачі-керівники та викладачі-

асистенти (запрошені з числа досвідчених з високим рівнем педагогічної 

майстерності учителів цих навчальних закладів) не тільки проводили заняття на 

курсах, а й керували курсантами під час перевірки ними письмових робіт учнів. 

До «кругових зошитів» слухачі курсів записували педагогічні спостереження та 

запитання до викладачів. Для отримання «Свидетельства об окончании 

временных педагогических курсов» слід було скласти іспит з теоретичних 

предметів (колоквіум і реферат), провести заліковий пробний урок та одержати 
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особливий загальний бал за педагогічну практику на засіданні відділу (Отчет о 

временных, 1913, с. 14-29). 

Наприкінці XIX – початку XX ст. арсенал форм підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників значно розширився, стали проводитися курси різного 

роду, з’їзди, екскурсії, семінари, що вдосконалювались відповідно до вимог 

державної політики й запитів педагогічної практики. 

Проте кількість осіб з педагогічної освітою не відповідала потребам 

суспільства  щодо щорічних учительських вакансій. «На початок 1915 р. у 

Валківському повіті Харківського губернського земства серед працюючих 

учителів тільки 21% мали спеціальну освіту, 33% – середню, 46% – нижчу» 

(Звягинцев, 1909, с. 16). Вчителі-філологи у більшості своїй виконували також 

функції класних керівників, що передбачало обов’язковість ґрунтовного знання 

особистості учня, формування почуття громадянськості й національної 

самосвідомості, поглиблення прагнення школярів до самоосвіти та 

самовиховання. 

Початковий період розвитку педагогічної науки дорослих в Українській 

РСР характеризувався подіями, які  вплинули на будівництві нової системи 

народної освіти. В травні 1919 р. комісаріат освіти України затвердив 

«Положення про єдину трудову школу УРСР», в жовтні – спеціальна комісія у 

справах реформи школи при Наркомосі, до складу якої входили і представники 

педагогічної науки (Я. Чепіга, А. Музиченко та ін.), опублікувала «Основи 

будівництва вільної єдиної трудової школи на Україні» (Фоменко, 1988, с. 25).  

Про прагнення українських педагогів до розробки актуальних проблем у галузі 

теорії та практики навчання і виховання свідчили праці того року 

Л. Синицького (1919), А. Музиченка (1913) та ін.  

Проте через вороже у більшості випадків сприйняття революції 1917 року 

словесники здебільшого продовжували роботу в нових умовах з використанням 

старих програм і підручників. Інші знаходили вихід у різноманітних формах 

позакласної роботи, які офіційно представляли відносну свободу у виборі 

літературного матеріалу й методики роботи. Власні ідеї в практику викладання 

літератури під гаслами перебудови школи впроваджували деякі колишні 
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делегати Першого всеросійського з’їзду словесників беручи участь у розробці 

нових навчальних програм (Красноусов, 1959, с. 21).  

Базування на досягненнях національної методики викладання предмета (з 

колишнім поділом курсу на читання окремих творів у молодших класах та 

історико-літературним курсом у старших) та відсутність чіткої регламентації 

щодо вибору технологічного апарату в перших навчальних планах і програмах 

з літератури, опублікованих у післяреволюційні роки, пояснювалася 

заохоченням ініціативи вчителів-словесників. Літературознавці В. Десницький, 

В. Львов-Рогачевський та ін. готують власні варіанти програм; на розподілі 

матеріалу за «тематичним принципом» наполягають С. Абакумов, 

М. Рибникова та ін. Прикладом вияву ініціативи може слугувати і Навчальний 

план занять з російської мови в трудовій школі (1918) (Богданова, Леонов, 

& Чертов, 2000, с. 21), де у визначенні трудового методу, спрямованого на 

виховання в учнів активного ставлення до навколишнього світу і підготовку їх 

до подальшої трудової діяльності, основним методом викладання, вважається 

право фахівця самостійного обирати літературний матеріал. При цьому 

визначаються тільки основні напрями роботи (етико-естетичний аналіз твору, 

виразне читання, аналіз мови й форми твору, розвиток мовлення учнів, 

виховання естетичного смаку і творчих здібностей) та окреслюються 

різноманітні форми позакласної роботи (ознайомлення учнів з технікою 

ведення зборів, диспутів, з ораторськими прийомами тощо). 

Період соціальних змін у 20-х роках ХХ ст. характеризується переходом 

від хаотичних, нескоординованих курсів підвищення кваліфікації на місцях до 

єдиної державної централізованої та керованої системи роботи, започаткованої 

на третьому Всеросійському з’їзду працівників освіти (1921), що закликав 

об’єднати всі форми підвищення кваліфікації в єдину систему. Підготовка 

вчителів здійснювалася у формах дво- або трьорічних курсів; формами 

удосконалення вчителів були з’їзди та короткотермінові курси.  

Згідно з Постановою № 58 «Про підвищення кваліфікації вчителів» 

від 10 жовтня 1934 р., основними формами та засобами підвищення 
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кваліфікації педагогічних кадрів, поширеними в 30-ті роки ХХ ст., були: заочні 

курси навчання за 7 років, курси з семирічною освітою, курси середньої освіти, 

курси вчителів середньої школи просування, вечірня освіта педагогічного 

технікуму та інституту (Постановление СНК, 1934). 

З погляду А. Аблятипова (2003), «у 20 – 40-ті рр. ХХ ст. розвиток закладів 

відбувався більше в площині нарощування їхнього виховного потенціалу, 

причому в цей період першорядне значення мали господарсько-побутові 

питання, а починаючи з 50-х рр. пріоритетною стає проблема вдосконалення 

навчально-виховного напряму» (с. 8). 

Учителям-філологам рекомендувалося підвищувати кваліфікацію під час 

проведенні лабораторно-практичних занять, екскурсій та шляхом вивчення 

передового педагогічного досвіду. «Початок ХХ століття багатий на творчі 

пошуки, впровадження ефективних форм і методів роботи, що не могло не 

позначитися на змісті підручників і посібників. Автори перших підручників 

того періоду закладали підґрунтя для створення педагогічних надбань у 

подальшому, для підготовки й розв’язання важливих методичних завдань 

(Яворська, 2005, с. 38). 

Отже, організаційні та змістові основи системи підвищення кваліфікації 

українських педагогів було закладено у першій половині ХХ ст.  

Активізація пошуків оптимальної структури й форм методичної роботи з 

учителями-предметниками у 30-х роках ХХ ст. сприяла збагаченню 

педагогічного арсеналу новими формами. З’явилися «літні» та заочні курси; 

гуртки заочного навчання; співкурси, на яких викладання й організація занять 

покладалися на найбільш підготовлених слухачів; проводилася колективна 

методична робота в школах; самостійні заняття; стажування на базі дослідно-

показових закладів; екскурсії виробничого і загальнокультурного характеру; 

практикуми; самостійна робота вчителів у міжкурсовий період за 

рекомендаціями інститутів підвищення кваліфікації педагогів (Саюк, 2007, 

с. 12). 

Отже, 20-40-ві роки характеризувалися пошуками, формуванням системи 

курсової підготовки післядипломної освіти вчителів. Більшість віднайдених 
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форм пізніше набудуть традиційності, а саме:  семінари, конференції, наради, 

колективна методична робота в школах, самостійна робота вчителів, «літні» та 

заочні курси різної тривалості тощо. 

У складних умовах повоєнного часу спостерігалася плинність 

педагогічних кадрів і пов’язана з цим слабка методична робота у більшості 

шкіл. З метою підвищити кваліфікацію вчителів запроваджувалися педагогічні 

читання районного, обласного та союзного рівня. 

1945-1956 роки, коли основу системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів становила методична робота на базі районних педагогічних 

кабінетів, а провідною формою підвищення освітнього рівня вчителів стало 

очно-заочне навчання в поєднанні з цілеспрямованою самоосвітою,  

О. Капченко (1999) називає «одним із найскладніших періодів у розвитку 

системи народної освіти Української РСР, що пояснюється специфікою 

післявоєнних років» (с. 13). 

Невисоку педагогічну ефективність навчально-виховного процесу школи в 

той час М. Соловей (2000) пояснює як принциповою орієнтацією педагогічного 

процесу на усвідомлення регламентованого кола питань, що перебували у сфері 

історії радянського будівництва, так і недостатньою увагою педагогів до 

складних етнічних та історико-культурологічних проблем (с. 10) . Орієнтація 

навчально-виховного процесу на виробниче навчання учнів зумовила як 

необхідність оптимізації змісту й форм підвищення кваліфікації педагогів, так і 

форм методичної роботи в загальноосвітніх закладах.  

Процес формування найважливіших функціональних і структурних 

компонентів системи підвищення кваліфікації українських учителів завершився 

до середини 50-х років ХХ століття появою нових форм методичної роботи та 

збільшенням складу взаємодіючих елементів системи через залучення інших 

організацій і громадськості до реалізації освітньої діяльності, з-поміж яких: 

методичні об’єднання вчителів; предметні комісії; наради класних керівників; 

шкільна педагогічна рада; колективна науково-методична робота групи 

вчителів над однією темою; шкільні методичні виставки; внутрішньошкільні 

педагогічні читання тощо. 
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Отже, у 1950-х роках основою системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів була методична робота на базі районних педагогічних 

кабінетів, а провідною формою підвищення освітнього рівня вчителів стало 

очно-заочне навчання в поєднанні з цілеспрямованою самоосвітою, 

Як соціокультурний інститут школа віддзеркалювала стан і тенденції 

розвитку суспільства і справляла на нього свій вплив. Період 1960 – 1990 років 

О. Капченко визначає як час запровадження обов’язкового восьмирічного 

навчання; переходу до загальної середньої освіти; модернізації змісту та 

розширення простору напрямів реалізації підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів через інновації в загальній середній освіті; зміни структури методичної 

роботи в районі через видозміну методичного структурного підрозділу 

райВНО; оптимальне поєднання колективних і індивідуальних форм 

методичної роботи з наданням пріоритетності атестації та самоосвіті вчителів; 

посилення взаємозв’язків і взаємодії всіх структурних підрозділів системи 

підвищення кваліфікації педагогів у діяльності райВНО (Капченко, 1999, с. 11). 

Провідною формою післядипломної освіти в другій половині ХХ ст. стають 

курси підвищення кваліфікації вчителів різних напрямів. 

Період з середині 60-х років ХХ ст. можна охарактеризувати як час 

якісних змін у післядипломній освіті. Починає формуватися нормативна база 

регламентації роботи щодо підвищення кваліфікації педагогів на різних рівнях; 

зростає кількість кабінетів в інститутах удосконалення вчителів; створюються 

кабінети української мови та літератури, музики й співу, фізичного виховання 

та ін. 

До того ж, прикметною є і поява в матеріалах Генеральної конференції 

ЮНЕСКО (Париж, 1968 р.) поняття неперервна освіта. 

На думку О. Павлюк (2013), «постійні зміни в навчальних планах та 

програмах, залишки формалізму в організації, формах і методах навчання в 

середині 80-х років ХХ століття спровокували в галузі шкільної освіти 

кардинальні зміни. Невдоволення станом справ в освіті вилилося в потужний 

загальносоюзний педагогічний рух під назвою «педагогіка співробітництва», в 
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якому брали участь і українські вчителі. Авторів такої педагогіки називали 

«новаторами» (с. 25). 

Постулати педагогіки співробітництва були своєрідним викликом  

традиційній класно-урочній системі навчання. Це був рух, спрямований на 

оновлення школи на принципах гуманізму, де у суспільній діяльності 

поєднувались би інтереси і прагнення учителя і учня. Внеском учителів-

новаторів у розвиток шкільної освіти стали: формування нових напрямів у 

навчанні як основи появи авторських шкіл у 90-х роках ХХ ст.; запровадження 

поняття «розвиток особистості», що як ключове визначення у сучасній освіті 

спрямовував учителя на організацію конструктивної педагогічної взаємодії, 

активізацію учнівської активності, самостійності й творчих здібностей. 

Спільними підходами в дидактичних системах учителів-новаторів можна 

вважати: створення оптимальних умов для навчання й розвитку школяра;  

оптимізацію навчальної діяльності пошуком і застосуванням нетрадиційних 

методів, педагогічних прийомів і засобів; застосування надбань власного 

досвіду для досягнення високих навчальних результатів; загальну доступність 

авторських новаторських напрацювань шляхом їх популяризації у пресі, теле- й 

радіопередачах, зустрічах з колегами. 

Провідними ідеями теорії педагогіки співробітництва були  

обов’язковість узагальненого й систематизованого представлення навчального 

матеріалу на всіх етапах його вивчення  та організація адекватної навчально-

пізнавальної діяльності учнів. Основоположними принципами дидактичних 

систем роботи стали: подання матеріалу значними порціями (блоками) для 

швидкого засвоєння учнями загальних теоретичних положень (М. Гузик); 

використання опорних (провідних) законів і теорій, літературної деталі-ідеї 

(Є. Ільїна), міжпредметних творчих завдань (І. Волков), уроків-консультацій 

(Р. Хазанкін), розповіді оглядового характеру (Л. Шахова). 

Наполягаючи на значущості курсів підвищення кваліфікації вчителів, 

Н. Чепурна (2005) значним внеском науковців у модернізацію української 

системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 90-х роках ХХ ст. 

називає визначення науково-методичних засад розвитку системи підвищення 
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кваліфікації педагогів; розробку концепції діяльності інститутів удосконалення 

вчителів як науково-методичних центрів з визначенням їх основних 

організаційно-методичних, науково-методичних та навчально-методичних 

функцій; поглиблення науково-методичних засад з проблем відродження 

національного характеру освіти; організацію дистанційного навчання; 

демократизацію управління; пошуки особистісно-орієнтованої, інноваційної 

моделі післядипломної педагогічної освіти, формулювання перспективних 

положень у площині підвищення ефективності методичної роботи в курсовий 

та міжкурсовий періоди та положень, що подають надію у векторі розробки 

проблем інноваційної освітньої діяльності та ін. (с. 17). 

Отже, суспільної значущості і характерних ознак (методологічний підхід 

до функціонування як «професійно-кваліфікаційної» та «базово-додаткової», 

пріоритетність курсової форми та ін.) післядипломна освіта  почала набувати у 

90-х роках ХХ ст.  

Наголошуючи, що «загалом двадцять п’ять років утвердження 

незалежності України проходили під знаком формування, реалізації і 

модернізації державної освітньої політики», у Національній доповіді про стан і 

перспективи розвитку освіти в Україні виокремлюються декілька періодів 

формування державної політики в освіті, а саме: 

- перший період (1991 – 2002) – період національної самоідентифікації в 

освіті, створення «функціонуючої та самодостатньої національної системи 

освіти, що зберегла прогресивні традиції минулого, водночас стала краще 

відповідати новим суспільним відносинам і накопичила інноваційний потенціал 

подальшого розвитку» (Кремень, 2016, с. 4), практичне завершення формування 

законодавчої бази освіти (1991 р. – ухвалення Закону Української РСР «Про 

освіту» та Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

1992 р. – схвалення Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI 

століття»), створення Академії педагогічних наук України; 1995 р. – перші 

парламентські слухання про стан освіти в Україні; 1996 р. – прийняття 

Конституції України та внесення змін і доповнень до Закону Української РСР 

«Про освіту»; 1998 – 2002 рр. – прийняття низки законів прямої дії (1998 р. –  
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«Про професійно-технічну освіту», 1999 р. –  «Про загальну середню освіту», 

2000 р. – «Про позашкільну освіту», 2001 р. – «Про дошкільну освіту»,  2002 р. 

– «Про вищу освіту» та ін., 2002 р. – затвердження Національної доктрини 

розвитку освіти.), яка визначила концептуальні і стратегічні орієнтири освіти, 

закріпила основні нормативи її функціонування, вимоги до якості освіти різних 

рівнів, узаконила державні стандарти, законодавчо врегулювала управлінські 

відносини основних освітніх ланок тощо (Кремень, 2016, с. 9).   

Наступний період (2003 – 2013) – формування державної політики в 

новому методологічному і соціально-економічному контексті. Цей період 

визначали процеси європейської інтеграції та світової глобалізації, прискорення 

розвитку людства на дослідницько-інноваційних засадах (2005 р. – формальне 

приєднання України до Болонського процесу, 2010 р. – розгляд концептуальних 

засад розроблення Національної рамки кваліфікацій (затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.), 2013 р. – затвердження 

Національної стандартної класифікації як національного класифікатора 

України)» тощо (Кремень, 2016, с. 10).   

Період з 2014 р. характеризується комплексною модернізацією освітньо-

наукової сфери – прийняття законів України «Про вищу освіту» (2014) та 

«Наукову і науково-технічну діяльність» (2015), підготовка й внесення до 

Верховної Ради проекту нового базового Закону України «Про освіту», 

проектів інших актів освітнього законодавства (Кремень, 2016, с. 10).   

Отже, «за роки незалежності Україна зробила істотні кроки на шляху 

формування, реалізації та розвитку державної політики в галузі освіти. 

Фундаментальні напрями оновлення освіти формувалися під впливом ідей 

утвердження державного суверенітету, побудови демократичного суспільства, 

становлення ринкової економіки, прагнення країни увійти в європейський 

освітній і дослідницький простір, а також до групи успішних країн 

глобалізованого світу» (Кремень, 2016, с. 10).  

Серед основних втрат реформування української освіти в означеному 

документі вказується, що «педагогічна освіта стала аутсайдером вищої школи, 

її стратегія  – наздогнати, а не випередити. Школа перестала бути реальним 
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замовником змісту і результатів підготовки майбутнього вчителя. Навіть у 

педагогічних університетах професія вчителя перетворилася лише на одну з-

поміж інших. Учитель недостатньо формується як суб’єкт сучасних 

цінностей… Розрив у часі та змісті модернізаційних процесів у загальній, … 

вищій і післядипломній освіті став причиною неготовності значної частини 

педагогічних … кадрів до ефективної участі в інноваційному розвитку освіти» 

(Кремень, 2016, с. 12). 

У Національній доповіді, що є результатом аналітичної діяльності 

провідних учених-педагогів, висловлюється думка, що система безперервної 

освіти України потребує невідкладного визначення стратегії розвитку, 

розроблення комплексної державної програми «Освіта впродовж життя», 

виконання якої має бути пріоритетом державної політики. «Стратегічний 

пріоритет освітньої політики – формування нації, яка постійно навчається, 

засвоюючи одночасно демократичні цінності, розвиваючи громадянське 

суспільство, утверджуючи людиноцентризм в освіті. Ця глобальна стратегія 

має докорінно змінити передусім ціннісний і мотиваційний потенціал освіти, 

зробити її особистісно значущою для кожної людини, суб’єкт-суб’єктною і 

полісуб’єктною» (Кремень, 2016, с. 15). «За період з 1991 по 2015 рр. закладам 

системи ППО України вдалося подолати стереотипи та надмірну формалізацію 

у підвищенні кваліфікації. Здійснено перехід від трансляції певного обсягу 

знань до професійного розвитку на засадах компетентнісного підходу, що 

забезпечило акцент на формуванні здатності до використання знань на 

ціннісних засадах» (Кремень, 2016, с. 142).  

Таким чином, однією з пріоритетних задач закладів післядипломної 

освіти є якісне удосконалення вчителя, зокрема вчителя зарубіжної літератури, 

до рівня майстерності, здатного при збереженні попередніх досягнень наукової, 

методичної думки і практичних надбань генерувати та реалізувати нові 

прогресивні ідеї щодо формування духовності і розвитку знаннєвого 

потенціалу молоді з перспективою її конструктивної соціалізації. 
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1.3. Ретроспективний аналіз методики викладання шкільного курсу 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література» 

 

Викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література: методика» в 

закладах післядипломної освіти будується на засадах кращих і вагомих 

здобутків національної методичної науки. Метою означеного процесу є 

удосконалення уявлень учителів щодо літературного розвитку учнів 

застосуванням сучасних технологій, методів і прийомів, розвиток творчих 

здібностей філолога, створення передумов для вільного, творчого 

самовдосконалення з урахуванням особливостей виучуваної навчальної 

дисципліни. «Учитель починається тоді, коли він не лише засвоїв певну суму 

знань з предмета та оволодів методикою його викладання на теоретичному 

рівні, а коли ці знання й вміння стимулюють активність учнів, пробуджують їх 

до самостійного мислення, викликають зацікавленість як уроками літератури, 

так і власне – це, певно, найголовніше – художніми творами. Адже однією з 

функцій літератури як навчального предмета є формування та вдосконалення 

читацької культури учнів, їх здатності до повноцінного художнього і творчого 

сприйняття творів мистецтва» (Штейнбук, 2009, с. 7). 

Проблеми методологічних основ викладання літератури, взаємозв’язку 

«література і культура» та застосування історико-культурного підходу при 

вивченні літературних творів з кінця XX – початку XXI ст. розглядали 

українські й зарубіжних науковці, методисти, практики, а саме: О. Бандура, 

Ю. Бондаренко,  А. Вітченко, В.  Гладишев, С. Жила, О. Ісаєва, 3. Кирилюк, 

Ж. Клименко, О. Куцевол, О. Ніколенко, С. Сафарян, Ю. Султанов та ін. 

Отже, врахування найціннішого досвіду словесників минулого щодо 

формування складових професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в хронологічному описі синопсису історично змінених освітніх ідей 

та педагогічних поглядів із врахуванням соціально культурного контексту є 

одним із пошуків шляхів вирішення проблеми розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

(Чумак, 2014q, с. 232). 
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Шлях до визначення змісту, нормативних документів і програмного 

забезпечення у царині викладання зарубіжної літератури був достатньо 

непростим і тривалим через пошуки важливих визначальних концептуальних 

засад (Мацевко-Бекерська, 2014, с. 38). Проте, характерною ознакою 

викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література» є інтегративність, 

що протягом значного історичного періоду трансформувалася у різні 

контексти.  І. Зязюна (2002с) вважав, що «інтеграція педагогічної теорії і 

практики в індивідуально-особистісному досвіді при випереджувальній ролі 

теоретичного знання» є одним із принципів розвитку педагога (с. 34). 

Інтегративність всебічного і цілісного розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури зумовлюється як різноплановістю змістового, 

методологічного й методичного наповнення викладання його навчальної 

дисципліни, так і різним характером діяльності філолога (педагогічної, фахової, 

наукової, навчальної, виховної, рефлексивної, самоосвітньої та ін.) (Чумак, 

2016h, с. 342). 

На початку ХХ століття зразком інтеграції мовної та літературної освіти в 

навчальних закладах різного типу була «словесність», що передбачала 

викладання шкільного курсу літератури не у формі самостійної навчальної 

дисципліни, а як ілюстрованого додатка до лінгвістичного матеріалу. Проте, у 

1905 р. вчений-методист В. Водовозов (1905) констатував «глибоку кризу» в її 

викладанні (с. 4).  

У своєму дослідженні «Становлення і розвиток шкільної літературної 

освіти в Україні у 1918-1938 рр.» Л. Базиль виокремила такі етапи змін, що 

відбулися на початку XX ст., а саме: 1918 – 1922 рр. – запровадження 

літератури до програми з рідної мови як обов’язкової складової 

українознавчого змісту (недоліки – «перевантаження навчальним матеріалом»); 

1923 – 1932 рр. – методичні пошуки, експериментування, «комплексні 

програми» (недоліки – «література як навчальний самостійний предмет 

перестала функціонувати… з «осередку» навчання ... він перетворився на 

«ілюстрацію суспільних явищ», застосуванням дидактичних прийомів, 

опосередковано пов’язаних із засвоєнням художнього твору, обмеження 
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можливостей формування естетичних смаків у школярів, ігнорування виховної 

функції літератури); 1932 – 1938 рр. – відділення літератури в самостійну 

навчальну дисципліну, що виконувала провідну роль у формуванні суспільної 

думки на ідеалах комунізму й інтернаціоналізму (с. 10).  

Подальші роки розглянуто О. Іванів, яка вказує, що «у школах вивчалася 

російська література, яка була в свою чергу домінуючою, і українська 

література. Література була засобом ідеологічного впливу на свідомість учнів. 

Будувалася виважена система виховання та освіти, яка відбивалася на психіці 

підростаючих поколінь … У шкільні програми з літератури, які були складені 

ще в роки реорганізації семирічної політехнічної школи в десятирічну (1932 – 

1935 рр.) були включені окремі твори світової літератури для вивчення. 

Загальна картина розподілу програмного матеріалу зі світової літератури (1935 

– 1990) чітко окреслює методичні недоробки її упорядників: не визначалося 

місце творів в художньому доробку автора та в літературному процесі загалом, 

вони були подані наприкінці програми без будь-яких методичних порад.  У 

програмах 1935 – 1936 н. р.; 1951 – 1952 н. р.; 1954 – 1955 н. р.; 1955 – 1956 н. 

р.; 1963 – 1964 н. р. ;1974 – 1975 н. р. – 9 – 10 кл., не зверталася увага вчителів 

на зв’язки з рідною літературою та видатними творами світової класики (за 

винятком програм 1939 – 1940 н. р.; 1972 – 1973 н. р.; 1982 н. р.; 1990). Все це, 

звичайно, ускладнювало роботу словесника. Протягом тривалого часу у 

програмах не переглядалося питання вивчення світової літератури у середніх 

школах. Хоча на важливість цієї проблеми і необхідність її розв’язання 

звертали увагу вчені-теоретики та методисти (Т. Зепалова, К. Найтов, 

А. Савченко, С. Трембитська, С. Тураєв, Д. Чавчанідзе). У їх працях глибоко 

обґрунтовувались необхідність розробки програми вивчення світової 

літератури у середніх навчальних закладах та впровадження цього курсу в 

систему середньої освіти. Нарешті таки курс було введено і запропоновано до 

нього перші програми» (Іванів, 2006). 

Причинами активізації розвитку культурологічного напряму в шкільній 

літературній освіті у 70-80 роках XX ст. стали як зміни в гуманітарній сфері, 

зумовлені зародженням тенденцій, пов’язаних з системністю та цілісністю 
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гуманітарного знання (праці М. Бахтіна, 1975, 1986), Ю. Лотмана (1998) та ін.), 

так і бурхливий прогрес у теорії міжпредметних зв’язків навчання, основою 

якого були об’єктивні процеси у тогочасній культурі, зокрема тенденція 

інтеграції наукових знань у теоретичних дослідженнях і в практичній 

діяльності. Художня література на той час розглядалася вченими-методистами 

(М. Кудряшов, 1981), О. Богданова, В. Маранцман (1994) та ін.) «не просто як 

тло, а як числовий компонент літературного твору та основа його 

інтерпретації» (Мельник, 2013, с. 7). 

І. Зязюн і Г. Сагач (1997) зазначають, що у 80-х роках ХХ ст.  освіта 

орієнтувалася на авторитарну парадигму, яка базувалася «на універсальності 

навчальних програм, фронтальному спілкуванні, стандартних оцінках знань, 

умінь і навичок, примусовості, трансляційній формі передачі інформації 

вчителем і пасивності учнів» (с. 53). Подібної думки дотримується В. Ягупов 

(2002), який вважає, що дидактика стала «бездітною» наукою, де все було 

правильно і обґрунтовано, окрім почуттів і переживань учня. Тим часом саме 

він є рівноправним учасником процесу навчання і цей процес повинен 

функціонувати не для вчителів, а для учнів (с. 291). З погляду Л. Майсуса 

(2013), «засилля відсталої нормативної науки, раціоналістичної і схоластичної, 

звільнило педагога від необхідності шукати, пробувати, творити. Система, що 

перетворювала на виконавця і вчителя, і учня, широко пропагувалася вченими і 

журналістами... У цей час читання поступилося місцем масовій культурі. Багато 

шедеврів світової літератури, творів, які, здавалося б, приречені на успіх, не 

знаходили відгуку в юних читачів. Література вивчалася за підручником чи зі 

слів учителя. Найстрашніше, що учні почали ставитися до літератури 

поверхово, зник труд душі під час читання, припинився духовний розвиток, 

збагачення досвідом героїв та морально-естетичними ідеалами митців. У 

суспільстві відбулася девальвація літератури як мистецтва, … переважало 

технократичне світосприйняття, відчувалася зневага до гуманітарної 

культури ... Учитель не знаходив точки дотику творів і сучасної йому дійсності, 

а наука не допомагала йому в цьому» (с. 4). 
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Покращенню ситуації сприяло виявлення проблемних питань методики 

викладання літератури та визначення напрямів їх вирішення: гуманізація й 

демократизація всього навчально-виховного процесу. Завдяки зусиллям 

учених-методистів, які виступали за деідеологізацію шкільного курсу 

літератури, активізувалися пошуки ефективних форм вивчення літератури як 

мистецтва, сповненого глибокого ідейно-художнього змісту, естетично 

яскравого, здатного позитивно впливати на розум і душу людини. Стратегічне 

бачення логіки розвитку літературного процесу у школі пропонувала Л. 

Мірошниченко, яка наполягала на тому, що «в Україні поряд із рідною 

українською літературою має вивчатися світова література, можливості якої в 

інформаційному, розвивальному та виховному аспектах необмежені, і саме 

вона спроможна відкрити учням вікно у великий світ» (Мірошниченко, 2003, 

с. 9).  

І. Ціко (2016) вказує, що зарубіжна література як шкільна дисципліна 

з’являється на пострадянському просторі, коли Україна здобуває незалежність 

(с. 19). Про це мріяв свого часу радянський літературознавець В. Щербина 

(1978), бачачи неповноцінність актуальної тоді моделі літературної освіти 

(с. 19).  

Як відомо, сучасна дидактична система викладання навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література» почала формуватися в останнє десятиліття 

ХХ ст. У результаті об’єктивного системного вивчення першого десятиліття 

історії формування методичної думки в царині викладання світової літератури 

Ю. Султанов (2001а, с. 50; 2001b, с. 51; 2001с, с. 50; 2001d, с. 37) визначив 

чотири етапи становлення і розвитку її методики, а саме: перший етап – 1991 – 

1995 рр. (від отримання Україною незалежності до виходу першої програми зі 

світової літератур за ред. К. Шахової, затвердженої Міністерством освіти) 

(Шахова, 1995); другий етап – 1995 – 1998 рр. (навчання згідно з програмою за 

ред. К. Шахової, 1995); третій етап – 1998 – 2000 рр. (викладання шкільного 

курсу за одночасного функціонування двох програм – за ред. К. Шахової (1995) 

та Д. Наливайка, 1998); четвертий етап  – з 2000 р. (підготовка і апробація 

проекту програми за ред. Б. Шалагінова, 2000). 
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Передумовами першого етапу становлення нової навчальної дисципліни 

(1991 – 1995 рр.) стали реформаційні процеси, що розгорнулися в Україні 

внаслідок здобуття державної незалежності. Намагання змінити шкільну освіту 

не оминули як зміст шкільної літературної освіти, так і структуру навчальних 

предметів естетичного циклу. За часів модернізації системи середньої освіти 

набували поширення ідеї й наполегливі зусилля учених, які виступали за 

деідеологізацію шкільного курсу літератури, активізувалися методисти і 

вчителі-практики у пошуках ефективних форм вивчення літератури як 

мистецтва для надання можливості учням засвоювати, розуміти й емоційно 

сприймати зміст художніх творів з урахуванням їх естетичної природи. 

Запровадження в школах викладання зарубіжної літератури підтримали 

авторитетні науковці Д. Затонський, В. Матвіїшин, Л. Мірошниченко, 

Д. Наливайко, О. Пронкевич, Ю. Султанов, Б. Шалагінов, К. Шахова та ін. Це 

рішення було стратегічним і виваженим: вивчення кращих зразків світового 

письменства реалізується переважно через твір-посередник – художній 

переклад. Таким чином підсилюється україноцентричний аспект шкільної 

літературної освіти, адже перекладна література в часи заборон, переслідувань, 

асиміляції української мови та її носіїв виконувала націєтворчу роль у 

становленні української літератури зокрема та культури загалом (Ціко, 2016, 

с. 2-3). 

Текст брошури під назвою «Література народів світу», надісланої до шкіл 

у 1992 р., якщо і можна було назвати програмою навчальної дисципліни, то 

лише умовно, адже в орієнтовно-тематичному плані програми учитель міг 

знайти лише список літературних творів, що пропонувалися для вивчення 

з 5 по 11 клас. При появі згаданого списку, ситуація змінилася докорінно: якщо 

певну кількість творів, що залишилася від старої програми з російської 

літератури, і можна було вивчати за «старими рецептами», то проблема 

нововведених творів (уривки з Біблії, «Майстер і Маргарита» М. Булгакова, 

японські хоку) полягала у вимогах аналізувати їх у рамках і старих, і навіть 

нових ідеологем, що було неможливо.  
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Хоча зарубіжна література в школі як навчальна дисципліна «з одного 

боку є системою планомірного тематичного впливу на духовність учнів під 

керівництвом вчителя, а з іншого – визначає собою ядро синтетичної 

гуманітарної освіти, створює можливість реальної взаємодоповнюваності 

дисциплін у процесі навчання» (Іванів, 2006), проте з перших кроків її 

становлення відчутними виявилися два принципово різні методологічні підходи 

в аспекті методологічної бази та основних принципів побудови шкільної 

програми. Згідно з одним підходом передбачався вибір як програмних творів 

тих лише, що репрезентують різні літератури однієї культури, а з другим – 

багатьох культур (Штейнбук, 2009, с. 11). На думку прихильників принципу 

локальності культур, включення до програми творів східної чи 

латиноамериканської літератури не мало сенсу через необхідність чималої 

культурологічної підготовки як учителів, так і учнів для їх розуміння 

(Шалагинов, 1994, с. 52). Натомість вивчення літератур європейських чи 

літератур, наближених до європейської культури, не тільки не створюватиме 

жодних проблем для учнів, а  й сприятиме залученню учнів до європейських 

цінностей (Шалагінов, 2011, с. 12). Проте європоцентризм викликав серйозні 

заперечення і вчителів,  і науковців через обмеження кількома літературами 

(навіть і одними з найкращих) задекларованими в орієнтовній програмі. Як 

основна мета навчальної дисципліни визначалося залучення «школярів до 

скарбниці світової культури», ознайомлення «їх з визначними зразками 

художньої літератури різних країн і народів», створення «уявлень про світовий 

літературний процес, історію його розвитку від стародавніх часів до 

сьогодення...» (Руссова, 1994, с. 11). Проте, методичного апарату, 

обов’язкового для програми, вищезгадані списки не мали, а у примітці йшлося 

про те, що учителеві не тільки дозволяється розподіляти загальну кількість 

годин, відведену на навчальну дисципліну, між пунктами поданого переліку, а 

й самостійно, на власний розсуд, а також керуючись наявними текстами, 

поповнювати цей перелік.  

Активні пошуки засад викладання літератури народів світу розгорнулися 

у двох напрямах: 1) спроби сформувати методологічну базу, основні принципи 



101 

 

побудови шкільної програми як стратегію шкільного курсу «Література народів 

світу» з урахуванням своєрідних особливостей світового історико-

літературного процесу, визначити критерії змістового наповнення навчальної 

дисципліни з урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей; 

2) формування методологічних підходів до власне вивчення художніх творів 

(Султанов, 2001а, с. 51). За висловом Ф. Штейнбука (2009), постала проблема, з 

одного боку, що вчити, з другого, як вчити (с. 11). 

Хоча у наступному, 1993 року , тільки для середніх загальноосвітніх шкіл 

Міністерством освіти України було запропоновано 60 варіантів навчальних 

планів дисципліни «Світова література» і у школи надійшла програма, що так і 

називалася Орієнтовна програма «Світова література», проте зміна стосувалася 

лише назви навчальної дисципліни. Починаючи 1994 року вченими, 

методистами та учителями-практиками були запропоновані такі концептуальні 

підходи щодо вирішення проблеми викладання навчальної дисципліни: 

вивчення зарубіжної літератури з позицій християнських цінностей; вивчення 

зарубіжної літератури як «підручника життя»; «вивчення зарубіжної літератури 

як мистецтва слова»; вивчення зарубіжної літератури з урахуванням 

пріоритетності загальнолюдських цінностей; духовно-ціннісний підхід до 

вивчення зарубіжної літератури та ін. Розвиток концептуальних положень 

естетичного напряму гальмувався як об’єктивними причинами (необхідність 

зміни напрямів аналізу під час розгляду літературного твору як естетичного 

феномену з аналізу автентичного тексту на аналіз перекладного (іншого) 

тексту), так і суб’єктивними обставинами (у більшості учителів переважали 

стереотипи раніше засвоєних принципів естетики, які уповільнювали 

усвідомлення уявлень щодо сутності естетичного із західної літератури). 

Отже, перший етап становлення і утвердження навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» характеризувався невисокою ефективністю викладання 

навчальної дисципліни та непорозуміннями між авторами-укладачами програм, 

методистами і учителями-практиками, що зумовлювалося такими чинниками: 

появою першої шкільної  програми (без методичної концепції викладання); 

поступовим утвердженням засадничих основ принципово різних позицій щодо 
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вивчення художнього твору через невизначеність методологічних підходів 

(«традиційний підхід» – акцентування на дидактиці; «естетична концепція» – 

на мистецькій складовій твору) і методологічних принципів (принцип синтезу 

культур,  принцип локальності культур). 

Початком другого етапу становлення і розвитку методики викладання 

шкільного курсу зарубіжної літератури (за Ю. Султановим – 1995 – 1998 рр.) 

вважається поява першої рекомендованої Міністерством освіти і науки України 

програми для 5 – 11 класів середньої загальноосвітньої школи з українською 

мовою навчання за редакцією К. Шахової (1995), «що, на відміну від 

попередніх – орієнтовно-тематичного плану програми (1992) та орієнтовної 

програми (1993) – вже на початку 1995 – 1996 навчального року отримала 

статус повноправного документа і була майже повністю забезпечена 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України підручниками-

хрестоматіями із зарубіжної літератури для 5 – 8 класів і підручниками та 

хрестоматіями для 9 – 11 класів» (Штейнбук, 2009, с. 15). 

За програмами 1995 р. передбачалася деяка зміна змістового наповнення, 

яка знайшла відображення у значному збільшенні відсотку репрезентації 

європейських літератур, літератур США і Канади. Проте навіть скорочення 

авторами програми списку персоналій, чиї твори планувалося вивчати на 16%, і 

збільшення кількості годин для оглядового й монографічного вивчення 

творчості певних письменників, виявилися неспроможними розв’язати ключові 

проблеми викладання навчальної дисципліни (наприклад, проблему 

розвантаження програми), і загострили деякі з них (наприклад, фахівці не 

одержали ні обґрунтування причин і пояснень з приводу чергової зміни назви 

навчальної дисципліни згідно з Новою програмою). Учительський загал зустрів  

вказані програми здебільшого негативно: «Ці програми аж ніяк не дають 

можливості збагнути специфіку літератури як мистецтва слова, сприймати 

літературний твір як естетичне явище у нерозривній єдності форми і змісту. 

Якщо працювати за ними, то завдання послідовного формування в учнів 

культури аналізу художнього тексту не може бути виконаним… Оцінка 

програм одностайна, в усякому разі до редакції не надійшов жодний 
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позитивний відгук на них. Програми слід визнати недосконалими» (Давидюк, 

1996, с. 8). Водночас, як стверджує автор статті З. Давидюк, далі учителів 

обурило те, що автори програм видавали їх як нові. Однак, попри недоліки 

вказані програми сприяли легітимізації навчальної дисципліни, що викладалися 

у школах вже третій рік, хоча при цьому її статус і статус учителів, які її 

викладали, залишався невизначеним.  

Прорахунками Міністерства освіти об’єктивного й суб’єктивного 

характеру, що спровокували конфліктну ситуацію Ю. Султанов називає появу  

програми, що не мала чіткої методичної концепції викладання світової 

літератури в школі й була позбавлена чітких методологічних засад викладання 

нового предмета, його характеру, місця та ролі в системі гуманітарної освіти 

української школи. Водночас програма з’явилася лише в жовтні 1995 р., що 

зумовило необхідність переробки календарного плану посеред навчального 

року.  До того ж, проект стабільної програми, а також результати теоретичної 

та практичної апробації програм 1993 року не були оприлюднені у педагогічній 

пресі (Султанов, 2001b, с. 53). Отже, дискусії мотивувалися концептуальними 

чинниками: програма, не відповідаючи своїм змістом на запитання «як вчити?», 

одночасно ставила до вчителів неадекватні вимоги (Штейнбук, 2009, с. 18). 

У жовтні 1997 року в часописі «Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України» було опубліковано для широкого обговорення  

перероблений та доповнений варіант державного стандарту зі «Світової 

літератури», підготовлений творчою групою під керівництвом Б. Шалагінова. 

Цей варіант пропонував більш стислий загальний обсяг й конкретизацію 

окремих розділів, а також усувалися помилки у теоретико-педагогічних 

формулюваннях. Однак і цьому варіанту бракувало чіткості у визначенні 

методологічних засад і теоретично обґрунтованих концептуальних підходів. 

За Ю. Султановим на другому етапі у процесі обговорень було 

розроблено стандарти, програми, визначено мету, завдання курсу й підходи до 

його викладання у школі, проте основні методологічні положення залишалися 

не сформульованими, остаточна назва навчальної дисципліни  – не визначеною 

(Султанов, 2001b, с. 54). 
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Третій етап в історії навчальної дисципліни (1998 – 2000 рр.) 

Ю. Султанов (2001c) називає найбільш активним: зарубіжна література 

утвердилася як самостійний, самодостатній шкільний предмет, який відіграє 

важливу роль в системі літературної освіти учнів української школи (с. 53). Як 

вважає Ф. Штейнбук (2009), «активізація була спровокована реальною 

загрозою існування предмета, що виникла як у зв’язку з публікацією проекту 

Базового навчального плану середнього загальноосвітнього закладу з 

українською мовою навчання, запропонованого Міністерством освіти України, 

так і у зв’язку з виступом на Всеукраїнському семінарі методистів зарубіжної 

літератури у травні 1998 р. заступника начальника Головного управління 

середньої освіти Д. Дейкуна. В обох випадках йшлося про інтеграцію 

навчальних предметів в українській школі, і, зокрема, це передусім стосувалося 

інтеграції в один предмет української літератури і зарубіжної» (с. 19-20).   

Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи і статус 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література»  розглянуто 24 грудня 1998 р. на 

засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України і залишено без змін. 

Згідно з ухваленим на цьому ж засіданні (24 грудня 1998 р.) рішенням про 

створення ще однієї творчої групи під керівництвом Ю. Ковбасенка для 

термінової підготовки альтернативного проекту Державного стандарту в 

березні 1997 року у часописі «Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах України» було надруковано обидва альтернативні проекти стандарту 

(Шалагінов, Куземський, Нагорна, Мірошниченко, & Мірошникова, 1997; 

Ковбасенко, Борецький, Мірошниченко, & Ковбасенко, 1997).  

Спільними рисами проектів стандартів були: а) аналогічна назва 

навчальної дисципліни («Світова література» і «Всесвітня література»); 

б) визначення самостійного місця зарубіжної літератури в галузі «Словесність»;  

в) тотожність сформульованої провідної мети шкільного курсу зарубіжної 

літератури – залучити учнів до фундаментальних цінностей світової культури і 

літератури тощо; г) помилки у формулюванні теоретико-педагогічних понять. 

Їх відмінними рисами у проектах стандарту були: а) змістовне наповнення 

основи систематичного курсу зарубіжної літератури (творча група 
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Ю. Ковбасенка – історична основа з 8 (а не з 9) класу та розвиток всесвітнього 

літературного процесу; творча група Б. Шалагінова – фундаментальні цінності 

світової культури»); б) добір творів для текстуального вивчення літератури 

(творча група Ю. Ковбасенка – мінімізація навчального матеріалу; творча група 

Б. Шалагінова – максималізація змісту навчального матеріалу).  

Проте, в умовах загострення питання про подальше існування навчальної 

дисципліни затвердження нової програми давало надію учителям, що 

зарубіжній літературі у школі найближчим часом нічого не загрожує. На 

відміну від попередньої (1995 р.), програма 1998 року пройшла гласну 

апробацію, а результати останньої були оприлюднені у фаховій пресі (Герман, 

1998, с. 6). Назвавши найхарактерніші ознаки програми 1998 р., що забезпечили 

її популярність серед учителів, а саме: «розвантаженість, збалансованість 

вивчення російської літератури щодо літератур інших регіонів і зон; чітка 

літературознавча спрямованість; намагання у більшості випадків 

дотримуватися дидактичного принципу науковості у доборі та структуруванні 

програмового матеріалу; вмотивована скомпонованість тем та дібраних до них 

творів; здебільшого достатня кількість годин, виділених на текстуальне ви-

вчення творів; надання учителеві права вибору в межах програми творів для 

текстуального вивчення; врахування при виборі творів, включених до 

програми, психолого-вікових особливостей школярів» (Султанов, 2001с, с. 52), 

Ю. Султанов не вважав її довговічною: «У методологічному і концептуальному 

планах програма 1998 р., як і програма 1995 р., виявилася неспроможною 

протистояти більш-менш серйозній критиці: чітких методологічних принципів, 

а відповідно і науково обґрунтованої методичної концепції викладання 

зарубіжної літератури у Пояснювальній записці до програми годі шукати. 

Зрештою, укладачі обох програм чомусь знехтували більшістю критичних 

зауважень та конструктивних пропозицій, які оприлюднювались на шпальтах 

фахової преси і які, безумовно, могли б суттєво покращити зміст цих програм; 

зосередивши увагу на змістовому наповнені програми і структуруванні 

навчального матеріалу, її укладачі проігнорували необхідність суто 

методичного обґрунтування у пояснювальній записці (яка, скоріше, нагадувала 
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преамбулу до стандартів програм) своїх позицій. Навіть цікаве нововведення – 

збільшення на один рік систематичного курсу літератури на історичній основі – 

не було теоретично обґрунтовано; намагання укладачів докорінно змінити 

змістовне наповнення програми (іноді за рахунок непринципових замін одних 

творів іншими) за умов відсутності нових підручників та хрестоматій 

спричинило об’єктивні труднощі щодо впровадження даної програми у шкільну 

практику навіть у її прихильників; “ведмежу послугу” програмі надали також 

видавці з кількох областей, які підготували низькопробні посібники до неї, 

часто без грифу Міністерства освіти України, заполонивши ними ринок» 

(Султанов, 2001с, с. 53). Дискусія на сторінках фахових видань щодо 

доцільності/недоцільності кожної з програм «сприяла чіткішому усвідомленню 

як позитивних напрацювань у сфері програмотворення, так і помилок, 

зумовлених невирішеністю значної низки методологічних проблем. Паралельне 

функціонування впродовж певного часу різних варіантів програм із зарубіжної 

літератури розширювало можливості творчого пошуку учителів і науковців» 

(Штейнбук, 2009, с. 26). 

Отже, як засвідчують дослідники, третій етап завершився першими 

спробами теоретичного осмислення методичної концепції викладання 

зарубіжної літератури на різних методологічних засадах (Затонский, 1998, 

с. 125). 

Своєрідну «Діаграму долі програм ЗЛ» І. Мойсеїв (2000) визначив таким 

чином: «1997 – 1998 рр. – апробація та розкрутка програми Ю. Ковбасенка; 

1998 р. – її затвердження, ... рекомендоване Міністерством освіти України; 

1998 – 1999 рр. – тріумфальний марш так званої «нової» програми; 1999, 

грудень – … повалення програми Ю. Ковбасенка; 2000, серпень – натомість 

“базовою”, тобто головною, знову оголошено стократ розпушену програму 

1995 року» (с. 6). 

З 2000 р. (на четвертому етапі) пошуки методології викладання 

зарубіжної літератури відбувалися в загальному дискурсі формування моделі 

нової української освіти, яка за всіх новацій має основуватися на теоретичних 

надбаннях української педагогічної думки, культурно-історичної традиції. 
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Поштовхом до складної масштабної та різноманітної за акцентами фахової 

розмови стала публікація у 2001 р. у чотирьох номерах часопису «Всесвітня 

література в середніх навчальних закладах України» добірки статей 

Ю. Султанова «У пошуках засад, адекватних шкільному курсу світової 

літератури. Теоретичний аналіз сучасного методологічного доробку».  

У новому проекті «Зарубіжна література. Програма для середньої 

загальноосвітньої школи. 5 – 11 класи», розробленому авторським колективом 

під керівництвом Б. Шалагінова (Шалагінов, Мірошниченко, Ісаєва, Клименко, 

Корнієнко, Дорофєєва, & Рудаківська, 2000), кроками до вдосконалення 

програм із зарубіжної літератури були: пріоритетність естетичного підходу; 

міцність позиціонування літератури як «підручника життя»; розширення 

програмного апарату з традиційними рубриками («Міжпредметні зв’язки», 

«Теорія літератури» та ін.) інноваційними аспектами («Міжлітературні 

зв’язки», «Виразне читання», «Наочність та ТЗН»). «Перевагу надано текстам, 

які розкривають насамперед красу та доцільність світу як такого, формують 

терпиме й зацікавлене ставлення до всіх існуючих форм життя, зокрема 

природи, повагу до інших способів мислення, культур і естетично-

філософських та віросповідних систем. В історії літератури своє місце 

посідають твори, що змальовують людину в дусі світоглядного скепсису та 

зневіри, принижують людську гідність чи з гіпертрофованою увагою 

розкривають “тіньові” сторони людської психіки. Вони, безперечно, не можуть 

випадати зі спеціальних програм, зокрема вузівських, проте не відповідають 

виховній парадигмі шкільної освіти» (Шалагінов, Мірошниченко, Ісаєва, 

Клименко, Корнієнко, Дорофєєва, & Рудаківська, 2000, с. 4). Викликали 

заперечення й зумовили активізацію дискусій методистів та вчителів-практиків 

такі чинники: недостатнє визначення виховної ролі літератури; доцільності 

домінування естетичного підходу щодо вивчення зарубіжної літератури у 

школі; конкретизація змісту, визначення для рецепції та 

безпосередньої/опосередкованої ролі деяких функції (пізнавальної, моральної, 

виховної, гедоністичної та ін.). До того ж, широкий резонанс у контексті 

обговорення мали роздуми І. Ненька у статті «Викладання літератури як 
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мистецтва слова: зміст і форми, або Учити вміння виробляти власні естетичні 

судження» (2001): «Сказати, що література вивчається сьогодні як мистецтво 

слова, не можна. Бо тут усе вирішують акценти: на якій меті вони ставляться – 

виховній чи емоційно-естетичній. На жаль, акценти досі ставляться на першій» 

(с. 3). 

Однак Проект нової програми авторського колективу під керівництвом 

Б. Шалагінова, обговорюваний протягом 2000 – 2001 рр., який пріоритетом 

вважав викладання зарубіжної літератури як мистецтва слова і здобув чимало 

прихильників, затверджений не був.  

У квітні 2001 р. без публічного обговорення, як зразок поміркованого  

продуктивного компромісу була затверджена програма за редакцією доктора 

філологічних наук, професора, академіка НАН України Д. Затонського, доктора 

філологічних наук, професора К. Шахової, кандидата філологічних наук 

Є. Волощук (Затонський, 2001). Метою курсу автори програми 2001 року 

проголошували необхідність залучення школярів до скарбниці світової 

літератури і сприяння формуванню духовно-ціннісних орієнтацій особистості, і 

формування культурно-пізнавальних інтересів та естетичного смаку учнів 

(Затонський, 2001, с. 20). Результатом компромісу у визначенні головних 

завдань програми стали: ознайомлення з духовними здобутками і художніми 

відкриттями, сприяння перетворенню духовних цінностей, закарбованих у 

літературних творах, в індивідуальний досвід учнів, навчання школярів 

сприймати літературний твір як мистецьке явище, розуміти його художню 

своєрідність та ін. (с. 20-21). 

Компромісна концепція програми, крім іншого, ґрунтувалася на принципі 

взаємозв’язку аксіологічного, естетичного і культурологічного підходів до 

вивчення художнього твору у школі (с. 22). Застосування репрезентативного 

принципу, на думку Ф. Штейнбука (2009) зумовило поряд з іншим зменшення 

кількості творів для обов’язкового текстуального вивчення, що дало змогу 

звернутися до так званих монографічних тем, а також кількох творів, які 

вивчалися фрагментарно. Суттєве розвантаження курсу зарубіжної літератури у 

програмі 2001 р. підтверджується такими цифрами: загальна кількість творів, 
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що їх учні мали вивчити текстуально протягом навчання з 5 по 11 клас, у новій 

програмі становила 169 – проти 227 у програмі 1998 і 333 у програмі 1995 року. 

З них великих за обсягом творів, які учні мали прочитати повністю,  20 

(порівняно з 31 у відносно розвантаженій програмі 1998 року) (Волощук, 2001, 

с. 10). У методичному коментарі до програми Є. Волощук (2001) вказує, що 

«саме репрезентативний принцип забезпечив необхідну програмі стратегію 

кількісної та якісної мінімізації. З огляду на нього, стає логічним, що для того, 

аби учні отримали уявлення про французький класичний роман XIX ст., їм 

зовсім не обов’язково читати й «Червоне і чорне» Стендаля, й «Пані Боварі» 

Флобера (див. програму 1998 року та проект програми 2000 року, де наявні 

обидва твори). Доволі ознайомитися з одним романом і, зважаючи на життєвий 

досвід юнацтва, ним радше мав би бути, напевно, стендалівський твір. І для 

того, щоб репрезентувати модернізм, зовсім не обов’язково текстуально 

вивчати твори всіх трьох “батьків” цього мистецького напряму (див. програму 

1998 р.): доволі проаналізувати один текст  – «Перевтілення» Кафки, а 

ознайомлення зі складнішими і більшими за обсягом творами Дж. Джойса та 

М. Пруста обмежити у шкільному курсі жанром огляду» (там само, с. 10). 

Порівнюючи обидві програми, Б. Шалагінов (2014) акцентує на тому, що 

«у наших програмах досі не набув статусу громадянства метод 

міждисциплінарного та поліестетичного вивчення літератури» (с. 10). 

Дратували вчительський загал часті зміни програм; їх невідповідність 

попередньо обговореному матеріалу; суттєва різниця за багатьма показниками 

між новою програмою і попередніми. Такі колізії свідчили про загальну 

нестабільність, зокрема і в освітній галузі.  

За опублікованими 2 березня 2004 р. Міністерством освіти і науки 

України «Типовими навчальними планами для 12-річної школи» кількість 

годин на вивчення навчальної дисципліни «Зарубіжна література» суттєво 

зменшено: в основній школі з 2 годин на тиждень до 1, у старшій школі – з 

2 годин до 1,5. Є, щоправда, й інші варіанти вивчення навчальної дисципліни за 

певними профілями, але повністю 2 години на тиждень практично ніде не 

збереглося, крім одного профілю, – «Українська філологія». Утім, як пише 
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Ф. Штейнбук (2009), справедливість було відновлено, і Міністерство освіти і 

науки України повернуло предметові «Зарубіжна література» відібрану 1 

годину. «Це означало, що предмет не лише збережено у державному 

компоненті, а й черговий раз державою визнано необхідність вивчення 

зарубіжної літератури з метою здобуття ґрунтовної літературної і, ширше, 

гуманітарної освіти майбутніми громадянами нашої країни» (с. 34). 

Процес створення теоретичних і практичних засад викладання/вивчення 

зарубіжної літератури як нової дисципліни у системі шкільних предметів 

гуманітарного циклу супроводжувався накопиченням досвіду, досягненнями і 

прорахунками, що давало змогу визначити методологічні позиції навчальної 

дисципліни, адекватні розумінню сутності літератури як мистецтва слова, 

законів її творення й функціонування, виокремленню мети вивчення та 

виховної  ролі навчальної дисципліни. Труднощі цього процесу пояснити 

можна кардинальними змінами в політиці, економіці, ідеології держави, які не 

завжди позитивно позначалися на освіті. Освіта, як і держава, перебувала у 

пошуках власних гуманістичних смислових орієнтирів.  

Отже, причинами не створення протягом десяти років існування у 

шкільному курсі чіткої методики навчальної дисципліни «Світова література» 

були: процес становлення й розвитку країни; загальносвітові зміни у науковому 

і філософському мисленні; формування нового (методологічного) типу 

мислення. 

Учителі, науковці, які опікувалися долею нової навчальної дисципліни не 

у всьому є спільнотою однодумців, у кожного з них своя шкала гуманітарних 

цінностей, зрештою власні пріоритети і смаки. До того ж вони різняться 

фаховою підготовкою, досвідом, набутими компетенціями. Серед вчених і 

методистів, що пропонували різні варіанти Концепції літературної освіти для 

вирішення проблеми щодо її потрібності, яка загострилася в 1990-х – на 

початку 2000-х років, були: В. Звиняцьковський (1994), Н. Волошина, 

Л. Сімакова, А. Фасоля, 3. Шевченко (2002а), В. Шуляр (2007) та ін. 

Реакцією на вимоги передового українства щодо необхідності 

осучаснення й українізації викладання гуманітарних предметів стало створення 
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Міністерством освіти і науки України у 2010 р. робочої групи з розроблення 

нової Концепції літературної освіти, до якої увійшли науковці, методисти й 

учителі, з-поміж яких М. Сулима, Б. Шалагінов, Л. Мірошниченко та ін. 

Авторський проект Концепції літературної освіти (із зауваженнями) був 

опублікований влітку того ж року у 7 – 8 числах журналу «Всесвітня література 

в середніх навчальних закладах України», 2010 р. (Ніколенко, Сулима, 

Мірошниченко, Кавун, & Таранік-Ткачук, 2010). Однак Проект Концепції, 

представлений на Всеукраїнській нараді учителів і методистів та опублікований 

у фахових виданнях «Всесвітня література в середніх навчальних закладах 

України», «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях 

та колегіумах» у 2015 р. затверджений не був. О. Ніколенко (2015) пояснює цей 

факт втручанням чиновників з метою внесення до задуму певних ідеологічних 

акцентів, чого не сприйняла робоча група і громадськість (с. 3). 

Усі варіанти Концепції (в наказі МОНМС № 58 від 26.01.2011 р.), окрім 

журналу «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», 

публікувалися у ЗМІ з різними бюрократичними поправками, до яких автори не 

мали жодного стосунку. Отже, в 2010 – 2011 рр. Україна дізналася про два 

варіанти Концепції літературної освіти – авторський і чиновницький. Про 

підміну справжнього тексту Концепції літературної освіти в міністерських 

кабінетах 9 і 14 лютого 2011 року заявив Український центр дослідження 

літератури для дітей та юнацтва (Львів) («Структура літературної освіти», 2016, 

с. 3). Критикуючи «бюрократичні ідеологічні поправки» (Небезпеки нової 

Концепції, 2011) Концепції на засіданні круглого столу в Києво-Могилянській 

академії, науковці й громадськість підтримали запровадження методичних 

новацій: «1) наближення викладання літератури в школі до інтересів сучасних 

учнів, подолання хибної тенденції перенесення вузівського курсу до середньої 

школи; 2) розширення сегменту сучасної літератури для дітей і про дітей 

(до 20 – 25 %); формування нового канону для навчальних програм відповідно 

до вікових особливостей учнів; передбачення альтернативного вивчення творів 

(80 % : 20 %)» (Ніколенко, 2015, с. 3).  
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На необхідності створення моделі інтеграції «двох предметів» для 

можливості подальшої побудови «певної концепції зарубіжної літератури у 

системі національної школи» наполягав учений-літературознавець 

В. Матвіїшин (2010, с. 76). Ідея майбутнього та доцільності інтеграції шкільних 

курсів української мови і літератури та зарубіжної літератури, також 

висловлена Г. Клочеком (2016) у статті «Про час «X» у реформуванні освіти» 

(с. 12) влітку 2016, яка стала стимулом до її публічного обговорення 

науковцями, учителям та небайдужою громадськістю у коментарях до статті та 

матеріалах різних видань (у часописі «Всесвітня література у середній школі», 

газеті «День», у соціальних мережах, на персональних сайтах та ін.).  

17 вересня 2016 р. у Львові під час дискусії «Література для читання 

1/8 шкільна програма з літератури» в рамках Форуму видавців на тематичному 

майданчику «Освіта» відбулося зацікавлене обговорення вказаної проблеми 

(без фахівців із зарубіжної літератури, методики її викладання і вчителів 

зарубіжної літератури), що набуло офіційного характеру завдяки участі 

заступника міністра освіти і науки України П. Хобзея. Він підтримав тезу про 

недоцільність хронологічного підходу до вивчення літератури у середній школі 

та доцільність інтеграції української та зарубіжної літератури, яка синхронізує 

програми для читання («Звернення науково-педагогічної», 2016, с. 7). 

Обговорення робочою групою реалізації ідеї інтеграції курсів без публічної 

дискусії щодо проблеми спонукало науково-педагогічну спільноту висловити 

свою аргументовану думку стосовно проблеми, що виникла, у зверненні до 

Міністра освіти і науки України Л. Гриневич на сторінках журналу «Всесвітня 

література в школі» у листопаді 2016 р. Загалом, будучи прихильниками 

реформи та необхідності оновлення української системи освіти, вони 

обстоювали самостійність шкільних предметів, що належать до кола 

україноцентричних дисциплін, зокрема української мови, української 

літератури та зарубіжної літератури. Текст «Звернення науково-пеагогічної 

спільноти, представників громадськості та всіх небайдужих до міністра освіти і 

науки України Лілії Гриневич» (2016) представлено нами у додатках 

(Додаток А).  
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Хоча поняття світова література і зарубіжна література у нас вони 

вживаються як синоніми, Д. Наливайко пояснює їхню різницю так: «Світова 

література передбачає щось об’єктивно існуюче, незалежно від точки зору, 

рецепції. Тоді як зарубіжна література – певне бачення, точка зору, певна 

ієрархія. Зарубіжна література – те зі світової літератури, що є найближчим для 

певної національної літератури. Для нашої, української. Такого підходу і 

відбору варто дотримуватись. А світова – єдина, неподільна множинність» 

(Мойсеїв, Жданова, Кузьменчук, & Головченко, 2009, с. 14). І. Кузьменчук 

(2017) підтримує думку академіка Д. Наливайка так: «Існує центр – українська 

культура і те що ментально формувало цю культуру, корелювало з нею і 

насичувало її з культури світової, те що може сформувати уявлення про 

світовий культурний простір і становить зміст зарубіжної літератури… Місія 

зарубіжної літератури в українській школі в контексті “світова”/“зарубіжна” 

полягає в усвідомленні «свого» через «інше»… Назва предмета “зарубіжна 

література” презентує його змістову україноцентричну складову, яка й визначає 

концепцію його викладання і функціонування в українській школі. Існує центр 

– українська культура і те, що ментально формувало цю культуру, корелювало 

з нею і насичувало її з культури світової, те що може сформувати уявлення про 

світовий культурний простір і становить зміст зарубіжної літератури» (с. 7-8). 

Графічне зображення уявлення навчальної дисципліни «Зарубіжна література», 

що презентує її змістову україноцентричну складову, яка й визначає концепцію 

викладання і функціонування в українській школі, І. Кузьменчук  представляє 

так (схема 1): 
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Схема 1 

Навчальна дисципліна «Зарубіжна література» в Україні 

 

Світова культура 
 

Джерело : (Кузьменчук, 2017, с. 8) 

Досліджуючи проблему механічних/немеханічних змін назви навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література», І. Кузьменчук (2017) розмірковує, що «вже 

в самій назві предмета закладена українськість як концептуальна складова. За 

24 роки існування курс неодноразово змінював назву: література народів світу 

– зарубіжна література – світова література – зарубіжна література. У перші 

роки існування предмета в українській школі (1995 – 1996 рр.) на шпальтах 

журналу «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України» 

наводилося роз’яснення: чому предмет має називатися “зарубіжна література”. 

У 2010 р. Наказом МОНУ № 666 від 05.07.2010 р. предмет перейменовано на 

“світова”. У 2015 році наказом МОНУ № 518 від 08.03.2015 р. предмет 

відновив свою назву – “зарубіжна література”» (с. 6-7). 

Отже, за хронологією зміни назв навчальної дисципліни «Зарубіжна 

література», що є джерелом знань про життя і побут різних народів, соціальний 

устрій країн, їх історичний розвиток та ін., можна зобразити так: 1992 р. – 

«Література народів світу»; 1993 р. – «Світова література»; 1995 р. – 
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«Зарубіжна література»; 2010 р. – «Світова література» з 2015 р. – «Зарубіжна 

література».  

Як бачимо, проблема викладання/навчання навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» потребує уваги в освітньому процесі, адже у ході 

вивчення навчального матеріалу діти не тільки ознайомлюються з кращими 

зразками красного письменства, а й усвідомлюють силу слова, завдяки 

безмежним можливостям якого література здатна відтворити всі життєві явища 

від жорстоких і низьких до прекрасних і піднесених. 
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Висновки до розділу 1 

 

Розгляд бібліографічного контенту різних галузей наукового знання 

(педевологія, філософія, соціологія, культурологія, психологія) в контексті 

професійної майстерності вчителя, в даному разі зарубіжної літератури, 

дозволив дійти до таких висновків.  

У цілісних дослідженнях проблеми удосконалення особистості вчителя, 

що відбуваються у такій субдисципліні педагогічної науки як педевтологія, 

спостерігається намагання визначити основи підвищення рівня педагогічного 

професіоналізму, відзначається діалектичний взаємозв’язок, 

взаємозумовленість, взаємовплив   і необхідність підвищення кваліфікації 

вчителів, інтенсифікації професійного зростання та самовдосконалення. 

Здатність філософії впливати на соціум проявляється як в її соціальних 

ролях (представлених певними аспектами комунікативної, інтеграційної 

функцій, перетворенням означеної науки у чинник духовного розвитку 

людини), так і в суспільних функціях (світоглядна, гносеологічна, 

методологічна, прогностична, аксіологічна) та ін. Згідно з філософськими 

положеннями, об’єктивним джерелом становлення і розвитку є матеріальний 

світ, а реальною основою – суспільно-історична практика людей. Об’єктивним 

підґрунтям виникнення педагогічної професії був факт неможливості існування 

й розвитку суспільства без творчого освоєння й використання молоддю досвіду, 

одержаного нею у спадок. Необхідність філософського осмислення проблеми 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти закорінена в самій природі педагогічної діяльності як 

постійній трансляції людського досвіду для формування конкретної програми 

навчально-виховних дій. Уявлення про структуру, динаміку й закономірності 

навчально-виховного процесу значно розширюються в разі засвоєння вчителем 

зарубіжної літератури таких філософських категорій, як: теорія необхідності й 

випадковості; теорії загального, одиничного і особливого; закони 

взаємозалежності та взаємозв’язку; концептуальні положення розвитку й 

гносеології (теорії пізнання) та ін. 
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За соціологічними концепціями професійна майстерність учителів 

визначається складним конструктом соціальних і  культурних систем. 

Засвоєння соціального досвіду відбувається через простір внутрішнього світу 

особистості, в якому знаходиться вираження ставлення людини до змісту 

власної діяльності й перетворення самої особистості. Роль учителя (педагога, 

викладача) в навченості суспільства для подальшого вирішення державних 

завдань (збереження й розвитку науки і культури, національних традицій, 

зміцнення країни та забезпечення її безпеки) апріорі є визначальною. 

Важливість культурологічного контексту професіоналізму вчителя 

зарубіжної літератури відтворюється в інтерпретації літературних процесів  і 

творів, що впливає на естетичне освоєння учнями навколишньої дійсності, їх 

рівень засвоєння основних духовних цінностей світової і національної 

культурної спадщини та цінностей мистецтва, творче осмислення національних 

образів, етичних норм, значущих для народу (країни) ідей, встановлювати 

зв’язки між літературою та іншими видами мистецтва, здатність усвідомлювати 

художній зміст літератури з урахуванням історичних реалій і формувати себе в 

культурному просторі передусім творцями, а не пасивними споживачами 

культурної продукції. 

Актуальність такої галузі наукового знання як психологія зумовлюється 

наявністю певних психологічних категорій в активній педагогічній діяльності 

вчителя-майстра зарубіжної літератури, а саме: «спрямованість особистості» 

(потяги, бажання, інтереси, світогляд, переконання); «досвід» (знання, уміння, 

актуальні здібності, загальна культура і розвиненість, навички, звички, набуті в 

особистому досвіді шляхом навчання); «особливості психічних процесів» (як 

форми відображення дійсності); «біопсихічні властивості» (типологічні 

властивості особистості, статеві та вікові властивості організму); «здібності» та 

«характер».  

Погляд на удосконалення професіоналізму вчителя літератури в 

післядипломній освіті у ретроспективі дав змогу простежити еволюцію 

наставництва молоді від появи уявлень про педагогічну діяльність до 

професійного зростання філологів у системі післядипломної освіти. 
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Провідними тенденціями підготовки педагогічних кадрів кінця XІX – початку 

XX століття були заснування закладів освіти для підготовки й перепідготовки 

вчителів середніх шкіл, вчительські з’їзди, короткочасні курси підвищення 

кваліфікації учителів та напрацювання педагогів-новаторів. Подальший час 

ознаменований активними пошуками нових форм оптимізації навчально-

виховного процесу, розробкою наукових засад підготовки учителів-філологів 

на основі єдності педагогічної теорії та практики. Протягом років існування  

багатофункціональна й розгалужена структура системи післядипломної 

педагогічної освіти зазнала суттєвих змін в основних функціях освітніх 

інституцій – від науково-методичної та координаційної функцій методичних 

центрів до освітньої, науково-методичної, наукової, координаційної та 

міжнародної функцій. З 2014 р. – до сьогодні в Україні відбувається її 

комплексна модернізація. 

Синопсис методики навчальної дисципліни «Зарубіжна література», що в 

шкільному курсі з’являється в Україні з 1991 р., умовно поділяється на чотири 

етапи, а саме: 1991 – 1995 рр. – становлення і утвердження світової літератури 

як шкільної навчальної дисципліни; 1995 – 1998 рр. – розробка стандартів, 

програм, визначення мети, завдань курсу й підходів до його викладання; 1998 – 

2000 рр. – утвердження зарубіжної літератури як самостійної та самодостатньої 

навчальної дисципліни, якій належить важлива роль у системі літературної 

освіти учнів української школи; з 2000 р. – конкретизація та визначання 

методологічних засади змістового наповнення і викладання зарубіжної 

літератури, з’ясування і підкріплення вагомою аргументацією різних, часом 

діаметрально протилежних, методологічних принципів.  

З початку становлення навчальної дисципліни «Зарубіжна література» в 

методологічній базі побудови шкільної програми визначилося два принципово 

різних методологічних підходів та основних принципів: а) принцип локальності 

культур – звуження вибору програмних творів через необхідність глибокої 

культурологічної підготовки учителів і учнів до їх розуміння; б) принцип 

глобальності культур – розширене вивчення літератур європейських чи 
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літератур, наближених до європейської культури, для залучення учнів до 

європейських цінностей. 

Зміна назв навчальної дисципліни в ті чи інші роки (1992 р. – «Література 

народів світу»; 1993 р. – «Світова література»; 1995 р. – «Зарубіжна 

література»; 2010 р. – «Світова література»; з 2015 р. – «Зарубіжна література») 

зумовлювалася ступенем актуалізації в програмному матеріалі національного 

елемента як концептуальної складової.  

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Кузьменко, & Чумак, 2012, Чумак, 2014а, Чумак, 2013е, 

Чумак, 2014k, Чумак, 2014q, Чумак, 2016h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

РОЗДІЛ 2. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У розділі розглянуто положення філософії освіти як основи розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти; визначено методологічні підходи (андрагогічний, 

компетентнісний, міждисциплінарний, системний), що сприятимуть оптимізації 

розвитку професійної майстерності вчителя у післядипломній освіти; здійснено 

аналіз дефініцій щодо сутності та специфіки професіоналізму вчителя для 

використання прогресивних ідей педагогічних досягнень у розробці 

методичних основ означеного процесу. 

 

2.1. Філософські засади розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури 

 

Основою майстерності висококультурного, ерудованого вчителя є знання, 

вміння узагальнювати факти, використовувати напрацювання, досвід: глибоке 

осягнення життєвого процесу як такого забезпечується особливою формою 

морально-практичного освоєння світу – філософією освіти. Вказуючи, що 

«вивчення курсу філософії є для … педагога такою ж необхідною умовою, як і 

оволодіння безпосередньою предметною галуззю, в якій … реалізується його 

педагогічна майстерність», головним покликанням вчителя Л. Губернський, 

В. Андрущенко називають формування світоглядно-філософської культури 

людини (Губернський, & Андрущенко, 2008, с. 20). Виконувати таке завдання 

здатний високоосвічений, збагачений духовно-практичним досвідом, мудрістю 

поколінь наставник.   

В «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» поняття 

філософія освіти тлумачиться як «галузь педагогічних знань, яка використовує 

підходи і знання методології, філософії, аксіології, історії, культурології для 
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осмислення граничних основ освіти й педагогіки: місце і смисл освіти в 

культурному житті суспільства, розуміння людини та ідеал освіченості, смисл і 

особливості педагогічної діяльності, проектування шляхів побудови нової 

школи й педагогіки тощо. Філософія освіти сформувалася в першій половині 

ХХ ст. як застосування фундаментальних філософських принципів до освітньої 

дійсності і її переосмислення, виходячи з цих принципів. Філософія освіти, 

зіставляючи різні концепції освіти, з’ясовуючи основи кожної з них і піддаючи 

їх критичному аналізу, знаходить граничні основи освітньої й педагогічної 

думки, які можуть служити ґрунтом для консенсусу різних позицій. Філософія 

освіти покликана концептуально забезпечити процес трансформації глобальних 

загальнолюдських цінностей в цінності, яких можна досягти саме в сфері 

освіти» (Гончаренко, 2011, с. 479). З точки зору О. Щербак, «сучасна філософія 

освіти – поглиблене розуміння унікальності кожного суб’єкта освіти, 

прогнозування результатів педагогічної діяльності» (Szczerbak, 2016, с. 582). 

Хоча поняття філософія освіти як наукова спеціалізація має давню 

історію, однак єдиного погляду на предмет, статус і завдання її як галузі 

науково-педагогічного знання поки що не вироблено. Наприклад, 

С. Гончаренко (2011) вважав, «в даний час у вітчизняній педагогічній науці 

досить чітко визначилися основні підходи до визначення статусу філософії 

освіти. Перший з них пов’язаний з припущенням про те, що філософія освіти, 

як і багато інших галузей частково філософського знання, є специфічною 

прикладною філософією. Другий підхід до тлумачення філософії освіти полягає 

в мобілізації охоронних, захисних ресурсів педагогіки, щоб не допустити 

зазіхань на педагогічну науку і залишити всі загальні питання освіти у всіх  її 

багаточисленних галузях лише і виключно за педагогікою... Третій підхід 

принципово відрізняється від двох попередніх. В його основі – гармонія 

дедуктивної і індуктивної логіки становлення філософії освіти як повноцінної 

логіки міждисциплінарної (інтегративної) галузі наукових знань. Згідно з цим 

підходом філософія освіти – це зовсім не прикладна філософія. Це … 

самостійна галузь наукових знань, фундаментом яких є не стільки 

загальнофілософські вчення, звернуті до освіти, скільки об’єктивні 
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закономірності розвитку власне освітньої сфери у всіх аспектах її 

функціонування» (с. 479).  

П’ятдесят років тому головною перешкодою на шляху розвитку 

особистості П. Фрейре (2003) вважав «наставницьку» теорію формування знань 

у школі, за якою передбачається викладання вчителем попередньо визначених 

знань, що потребують механічного запам’ятовування учнями (с. 54-55). Перехід 

сучасної педагогічної системи на нову – гуманістичну парадигму, в центрі якої 

має бути особистість вихованця у всіх її взаємозв’язках і опосередкуваннях 

поступово має відбуватися на основі гуманістичної філософії освіти, 

переконаний В. Ягупов (2002, с. 32). 

Вважаючи, що «філософія освіти – це і не філософія, і не наука, а 

рефлексія над освітою і педагогікою. … являє собою загальнотеоретичний 

аналіз кризових явищ у сучасній освіті з урахуванням особливостей нинішньої 

культурної ситуації», В. Розін (1999) завдання філософії освіти бачить у тому, 

щоб «проаналізувати і синтезувати уявлення про граничні підстави освіти і 

педагогіки, про місце і сенс освіти в … духовній культурі, про розуміння 

людського ідеалу освіченості, про сенс і особливості педагогічної діяльності і 

т.д.» (с. 34). Водночас О. Сухомлинська (2011) розглядає філософію освіти 

«через світоглядні, парадигмальні засади побудови й діяльності освітньо-

виховного процесу, причому не тільки в його кризових станах, які, звичайно, 

найяскравіше виявляють суть процесу, а й, якщо можна так сказати, у 

спокійних станах розвитку системи і науки, крізь призму їх концептуальних, 

теоретико-методологічних засад» (с. 2). 

Отже, враховуючи, що вивчення філософії, осягнення вічних істин, 

узагальнених мислителями різних народів і часів у процесі розвитку цивілізації, 

є чи не найбільш глибоким і життєдайним джерелом формування 

гуманітарного підґрунтя вчителя (за Л. Губерським, В. Андрущенко), з нашої 

точки зору, знання та розширення власного кругозору в контексті положень 

філософії освіти є особливою формою духовно-практичного освоєння світу, її 

можна вважати необхідною умовою розвитку професійної майстерності 
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вчителя зарубіжної літератури і оволодіння безпосередньою предметною 

галуззю, в якій вона реалізується. 

З погляду Т. Франчук (2008), переорієнтація освітніх стандартів має 

здійснюватись в контексті глобальних світових освітніх тенденцій, серед яких 

базовими є: «світова тенденція зміни основної парадигми освіти (криза 

класичної моделі; розробка нових фундаментальних ідей у філософії і 

соціології освіти; створення системи безперервної освіти в гуманітарній науці; 

створення експериментальних і альтернативних навчальних закладів); 

інтеграція, гуманізація освіти (поступ освіти усіх типів закладів у напрямі 

інтеграції у світову культуру); демократизація освіти і створення системи 

безперервної освіти; комп’ютеризація; вільний вибір програм навчання; 

тенденція повернення до традицій вітчизняної освіти і культури, в яких 

спостерігається потужна методологія і методика, добре організована 

гуманітарна освіта на єдності вітчизняної і світової культур тощо» (c. 197). 

У статті В. Кременя «Філософія освіти XXI століття» (2002) не тільки 

звертається увага на філософську основу нової освітньої політики України, а й 

виокремлюються основні тенденції розвитку цивілізації, що впливають на всі 

сфери життєдіяльності людини та суспільства, зокрема, йдеться про «тенденцію 

до глобалізації суспільного розвитку, що проявляється у зближенні націй, 

народів, держав, суспільних відносин у різних країнах світу; створенні 

спільного економічного поля, інформаційного простору; залежності прогресу 

кожної країни від здатності спілкуватись зі світом; небувалому раніше 

загостренні конкуренції між державами, що стосується не лише економічної, а 

й інших сфер» (c. 10-11). 

Свою впевненість щодо необхідності використання філософських 

положень у розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури 

Л. Мірошниченко (2014а) пояснювала так: «Якщо молодий учитель шукає свої 

підходи до викладання світової літератури, які привели б його до вершин 

майстерності, то важливо спочатку пройти шляхами, які століттями відшу-

кували колеги, перевіряли їх і переконалися, що саме вони стали 

найефективнішими» (с. 3).  
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На переломних етапах історії глобальний характер і загострення проблем 

суспільства актуалізують філософсько-етичний аспект, обумовлюють 

необхідність розв’язання завдань формування суб’єкта соціальних перетворень 

(Чумак, 2015f, с. 166). Процес соціалізації, що управляється та контролюється 

суспільством, на відміну від стихійних форм, прийнято називати освітою – 

феномен, вивченням механізмів реалізації якого й займається педагогіка. Над 

проблемою освіти мислителі працюють з часів Античності. Ними введено 

поняття пайдейя (παιδεία) – перетворення людини засобами виховання та 

освіти. Освіта, як частина засобу виробництва матеріального життя, за 

допомогою двох взаємопов’язаних процесів – навчання та виховання – 

здійснює цілеспрямоване формування необхідного для суспільства типу 

особистості (Чумак, 2014f, с. 61). 

Поява історичної основи певної етичної регламентації поведінки людини, 

формування ціннісного ставлення до праці і до професіоналізму відбувалася 

протягом тривалого терміну, ще у VI – IV столітті до н. е. (Чумак, 2012h, 

с. 227). Передумовами педагогічної деонтології були вимоги і до особистості 

вчителя, і до його професійної діяльності з позицій належного (Чумак, 2012d, 

с. 80).  

П. Монро (1913) вказує, що китайський мислитель, філософ і педагог 

Кун-Цзи (Конфуцій) наполягав на необхідності вчителя «направити кожного на 

шлях обов’язку, на якому якнайретельніше і якнайдокладніше пояснити кожну 

дрібницю, що стосується занять і життєвих відносин, визначити суспільне 

становище кожної людини. Норми моральності мають чітко збігатися із 

громадськими обов’язками. Повна врівноваженість емоцій і афектів приводить 

до осягнення п’яти чеснот: милосердя, справедливості, порядку, обережності і 

вірності» (с. 122).  

Вважаючи майевтику – діалектичну суперечку, що підводить до істини за 

допомогою продуманих наставником питань – одним з основних дидактичних 

прийомів, Сократ називав учительське мистецтво «сповивальним», тобто 

таким, що оволодіває ким-небудь, захоплює, заполонює когось (про почуття, 

певний стан), а головним завданням педагога – «викликати до життя кращі, 
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потаємні душевні сили вихованця шляхом уважного вивчення його нахилів та 

здібностей» (Історія педагогіки, 2004). 

Отже, вимогами до вчителя з давніх часів були: висока освіченість, любов 

до батьківщини, виховання молоді в дусі захисту прав власників і презирства 

до праці. Чинниками, що діалектично зумовили початок формування уявлень 

про норми поведінки людини в процесі професійної діяльності у період 

античності можна виокремити: зародження етики як філософського вчення про 

мораль та появу перших професійних регламентів, правил і норм діяльності 

вчителя.  

У ХV – ХVІ ст. значним внеском у гуманістичну, зокрема літературну, 

освіту та методику її викладання, що суттєво вплинув на розвиток педагогічної 

думки й шкільної практики, стали праці філософів того часу.  

Поділяючи думки Сократа, автор «Дослідів» французький філософ і 

мораліст епохи Відродження М. Монтень у жанрі невимушених есе, сповнених 

глибоких філософських і моральних ідей про людину, виступив проти 

самовпевненої схоластичної вченості. Різко критикуючи середньовічну школу, 

що ігнорувала розвиток, думки учнів, з її пануванням вербалізму, безглуздим 

буквоїдством, запам’ятовуванням слів замість вивчення сутності речей, 

філософ у розділі «Про виховання» наголошував на тому, що «знати напам’ять 

ще зовсім не означає знати; це – тільки тримати в пам’яті те, що їй дали на 

зберігання. А тим, що знаєш по-справжньому, ти маєш право розпорядитися, не 

озираючись на господаря, не заглядаючи в книгу» («Про виховання», С. 115-

154) (Монтень, & Косиков, 1991, с. 139). Надаючи пріоритету принципу 

свободи совісті, вихованню громадянських почуттів, що пробуджують у дитині 

бажання бути вірнопідданим і самовідданим слугою своєї країни,  філософ 

наголошував на тому, що освіта повинна, перш за все, розвивати розум учнів, 

виховувати звичку до самостійної думки і критичне ставлення до будь-яких 

поглядів і авторитетів, а «навчання має ґрунтуватися на поєднанні строгості з 

м’якістю, а не так, як це робиться зазвичай, коли, замість того, щоб заохотити 

дітей до науки, їм підносять її як суцільний жах і жорстокість (там само, с. 141). 

Будучи  строгим критиком зародження нової школи не з консервативних 
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позицій, а попереджаючи про небезпеки у контексті природи людини, Монтень 

у розділі «Про педантизм» звинувачував схоластів і вчителів гуманістичних 

шкіл у перетворенні вивчення стародавніх мов і культурної спадщини 

античності в самоціль, без прагнення надати навчанню виховного характеру,  

пов’язуючи освіту з життям («Про педантизм», С. 101-114) (Монтень, 1991, 

с. 101-114) .   

Одним з перших у світовій педагогіці заговорив про виховання як 

універсальне явище, як форму становлення і розвитку людини християнський 

гуманіст нідерландський письменник, богослов, вчений-гуманіст епохи 

Відродження Е. Роттердамський, розмірковуючи на педагогічні теми у своїх 

філософських трактатах та педагогічних працях («Про раннє й гідне виховання 

дітей», «Про метод навчання», «Виховання християнського государя», 

«Книжечка про пристойності дитячої моралі», «Спосіб писати листи», «Про 

вихованість дітей» та ін.) (Роттердамский, & Каган, 1986). 

Одним з перших висловив думку про поєднання теоретичної освіти з 

працею у підготовці молоді до трудової діяльності Т. Мор. Проголосивши у 

романі «Утопія» («Золота книга, настільки ж корисна, як потішна, про 

найкращий устрій держави і про новий острів Утопії», 1516) принцип 

загального навчання, англійський гуманіст наполягав на широкій організації 

самоосвіти, освіті дорослих, навчанні рідною мовою та визначив коло 

необхідних у шкільному навчанні дисциплін (О занятии ремеслами, С.108-116; 

О взаимном общении, С. 117-123) (Мор, & Малеин, 1935, с. 108-123). 

Значно оптимізували удосконалення освіти, у тому числі  літературної, 

настанови французького письменника-гуманіста, священика, професора 

анатомії Ф. Рабле у романі «Гаргантюа і Пантагрюель». Вказуючи на недоліки 

середньовічної догматичної освіти та виховання (неефективність, обмеженість 

та безперспективність навчання у школі, негуманність методів виховання), 

автор не тільки наголошує на необхідності спрямування ідей гуманістичного 

виховання і навчання на всебічний духовний та тілесний розвиток особистості  

а й пропонує для цього дієві способи (читання, бесіди, спостереження, 
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чергування розумових занять з іграми, фізичними вправами, прогулянками на 

свіжому повітрі та ін.) (Рабле, & Любимов,1966). 

Фізіологічні обмеження людей зумовили необхідність розробки 

педагогічної мнемотехніки, котру  запропонував П. Рамус як альтернативну 

систему запам’ятовування, що передбачала: зменшення залежності від 

візуального мислення; відмову від прямого використання зорових образів при 

запам’ятовуванні; активізацію природного запам’ятовування інтенсифікацією 

засвоєння навчальної інформації створенням значного обсягу допоміжного 

(дидактичного) матеріалу та організацією навчального процесу у вигляді гри з 

читанням тексту з багаторазовим повторенням вголос (відверте зубріння); 

переписуванням матеріалу з книги в зошит (складання конспектів); 

перемальовування ілюстрацій з підручників тощо. До того ж викладач 

Кембриджського університету наполягав на необхідності зближення логіки з 

риторикою (Матвиевская, 1981, с. 47-51). 

Після систематизації об’єктивних закономірностей в освіті й вихованні 

Я. Коменський у «Великій дидактиці» (1633 – 1637) визначив і обґрунтував 

принципи (методи) навчання: принцип науковості; принцип енциклопедичності 

реальної освіти; принцип послідовності й систематичності; принцип 

доступності, в основі якої перебуває чуттєвий досвід; принцип свідомості, що 

передбачає систематичність, послідовність, посильність, міцність; принцип 

активності; принцип зв’язку теорії з практикою; принцип врахування вікових та 

індивідуальних особливостей; принцип розвитку здібностей дитини та ін. 

Всесвітньо відома дидактична система видатного чеського педагога «поклала 

початок розвитку наочно-інформаційного навчання: чуттєве сприйняття – 

сприйняття словесної інформації – розуміння – закріплення знань, відтворення» 

(Коменский, 1982). Переконання Коменського про те, що чесноту можна 

виплекати ділами, а не розмовами не втрачають актуальності і у наш час. 

Своїми педагогічними поглядами, демократичними і гуманістичними 

прагненнями вчений випереджав свою епоху (Чумак, 2012g, с. 77). 

Вважаючи, що «у погано вихованої людини сміливість набуває вигляду 

брутальності, вченість стає педантизмом, дотепність – блазнюванням, простота 
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– неотесаністю, добродушність – улесливістю» (Локк, & Энгельгардт, 1913, 

с. 17), англійський філософ і педагог Дж. Локк вважав одним із головних 

завдань у справі виховання «приставити до дітей розважливого, тверезого 

вихователя, мало того – мудру людину, стриману, ніжну, старанну, на якій би 

«лежала турбота вести їх правильно й оберігати від всього поганого» (с. 33, 32). 

Як вважає М. Булатов (2002), «у Новий час Локк переніс поняття рефлексії на 

пізнавальний процес як такий, розкрив її як джерело пізнання» (с. 547). 

Підтримуючи цю думку, Н. Ничкало зазначає, що «концепція рефлексії 

англійського філософа Дж. Локка описує філософію як джерело знань, як 

джерело сприйняття внутрішніх операцій у наших умах, усіх переживань, котрі 

можна розділити на ідеї і роздуми. І саме від цієї діяльності розум отримує ідеї, 

концепції, сумніви, віру і т. д. (Nyczkało, 2012b, с. 44). 

У XVII – XVIII ст. розвиток філософського напряму освіти, праці відомих 

філософів, громадських діячів і письменників суттєво вплинули на формування 

підходів до розвитку особистості, її освіти й виховання як елементів нових 

соціальних відносин. Істотним внеском у педагогічну думку і педагогічну 

деонтологію стали праці просвітителів, котрі визначили вимоги, згідно якими 

повинен спрямовувати свою діяльність педагог для досягнення цілей навчання і 

виховання у конкретній історичній ситуації» (Чумак, 2012j, с. 243).  

Важливе значення для розвитку філософської, психологічної та 

естетичної думки XVIII ст., утвердження демократичної педагогіки в Україні 

мала творчість випускника Київської академії, філософа, письменника-

гуманіста і педагога Г. Сковороди (1722 – 1794).  

Філософсько-педагогічну концепцію розвивального навчання, що 

ґрунтується на розумінні людини у контексті філософської антропології, 

К. Ушинський (1950) представив у «Педагогічній антропології». Вважаючи, що 

«педагогіка не є зібранням положень науки, але є тільки зібранням правил 

виховної діяльності», вчений пропонує «розрізняти педагогіку у великому 

сенсі, як зібрання знань, необхідних і корисних для педагога, від педагогіки у 

вузькому сенсі, як зібрання виховних правил», тобто «розрізняти педагогіку у 

великому сенсі, як зібрання наук, спрямованих до однієї мети, від педагогіки в 
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тісному сенсі, як теорію мистецтва, виведених з цих наук» (с. 13-14). Для 

оптимізації виховного процесу автор розкриває способи реалізації дидактичних 

принципів свідомості, наочності, системності та методи вироблення/активізації 

спостережливості, уваги, пам’яті, волі, емоцій тощо. 

У своїх ідеях антропологічного філософування І. Кант розглядав 

проблему формування «морального почуття» особистості, називаючи моральне 

виховання найскладнішим і найважливішим завданням, яке стоїть перед 

людством.  

Наголошуючи на важливості внутрішньої культури в духовному житті 

людей, що знаходить зовнішній вияв у громадському житті, соціальних 

відносинах і національній культурі, нормах моралі й побуту, А. Дістервег у 

праці «Руководство к образованию немецких учителей»  визначив 

природовідповідність і культуровідповідність принципами навчання й 

виховання (Дистервег, 1956). Вважаючи, що змушувати учня повторювати 

незрозумілі або незрозумілі положення є безвідповідальним, у праці «Начатки 

детского школьного учения» (1874) вчений не тільки визначив ступені 

сприймання учнями навчального матеріалу (а) ступінь переважання відчуттів 

(чуттєвого пізнання) або споглядання; б) ступінь пам’яті; в) ступінь розуму та 

ін.), а й класифікував дидактичні правила, логіка яких спрямовувалася від учня 

до вчителя: 1) правила, що стосуються учня, тобто суб’єкта, що навчається; 

2) правила до предмету викладання – об’єкта дослідження; 3) правила щодо 

зовнішніх умов, серед яких знаходиться той, хто навчається (місце, час та ін.); 

4) правила для педагога (Дистервег, 1875). 

В історії філософії істотну роль грає розроблена і обґрунтована 

німецьким філософом Гегелем теорія відображення, що включає три типи 

відображення: відображення укладання (довіру?); зовнішнє відображення; 

визначення відображення (Nyczkało, 2012b, с. 44). Досліджуючи і 

обґрунтовуючи найважливіші принципи діалектичного способу мислення, 

вчений дійшов висновку, що розвиток відбувається по спіралі (Геґель, & 

Таращук, 2004, с. 76). Називаючи людину «продуктом історії» та відводячи їй 

роль творця («Кожна людина – син свого часу і свого народу»), вчений 
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акцентував на тому, що активну участь у громадському і культурному житті 

суспільства забезпечують людині освіта і виховання (Геґель, 1970, с. 81). 

У багатьох філософських та етичних традиціях (інтуїтивізм, 

феноменологія, утилітаризм тощо) (Чумак, 2011, с. 243) знаходимо теоретичне 

обґрунтування деонтології. Відомий в науці розробкою одного з вузьких 

напрямів філософської теорії утилітаризму Дж. Бентам наполягав на 

необхідності оцінювати кожну дію людини з позиції користі, яку вона 

приносить людям. Введені та розроблені у «Деонтології або науці про мораль» 

(12 т., 1834) термін і концепція були названі автором новим поняттям 

«деонтологія» для позначення утилітаристської системи етики. Основою її став 

принцип користі, за яким вчинок заслуговує чи не заслуговує схвалення 

залежно від збільшення або зменшення «суми громадського щастя» (Bentam, J., 

& Bowring, J. (1834). Deontology or, The science of morality: in which the harmony 

and co-incidence of duty and self-interest, virtue and felicity, prudence and 

benevolence, are explained and exemplified: from the MSS. of Jeremy Bentham. 

London: Longman, Rees, Orme, Browne, Green, and Longman; Edinburgh: William 

Taft). Представники сучасного деонтологічного інтуїтивізму (У. Росс, Ч. Брід та 

ін.) підтримують теорію І. Канта як основоположника зазначеного підходу, 

який  вважає розуміння поняття добра похідним від розуміння обов’язку: 

«добром» «ми називаємо те, чого вимагає обов’язок, спроба ж визначити добро 

крім обов’язку дасть нам лише емпіричне уявлення про предмет задоволення, 

але не поняття про моральне добро». Цій концепції протистоїть аксіологічний 

інтуїтивізм (Шинкарук, 2002, с. 149).  

Отже, ми розуміємо «педагогічну деонтологію» як науку про поведінку 

фахівців педагогічної системи,  що розглядає проблеми професійного 

обов’язку, сферу належного (того, що повинно бути) і всі форми моральних 

вимог та їхнє співвідношення. Змістовною категорією поняття «педагогічна 

деонтологія» є вимоги, що постають перед особистістю вчителя у його 

професійній діяльності з позицій обов’язку і належного  (Чумак, 2012e, с. 230), 

для якої норми перестали б бути вимогами, а перетворилися на особистісні 

переконання  (Чумак, 2012j, с. 49). З точки зору концептуального підходу 
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деонтологія розробляє «ідеальний тип» боргу, співвіднесений в тій чи іншій 

мірі з наявними у культурі феноменами обов’язку і належного  (Чумак, 2012i, 

с. 403). І важливою ознакою деонтологічних якостей вчителя зарубіжної 

літератури є встановлення правильних взаємовідносин між педагогом і учнями, 

спільне обговорення з якими в атмосфері взаєморозуміння та взаємоповаги 

створюється найбільш сприятлива обстановка для обміну досвідом у напряму 

проведення корекційної роботи щодо виправлення вад виховання (Чумак, 2012f, 

с. 40). 

Отже, виконання місії вимагає від вчителя насамперед певних 

особистісних якостей і рис, серед яких особливе значення мають: моральні, 

національно-патріотичні, громадянські орієнтації, любов до дітей, схильність 

працювати з людьми, організаторські здібності, широка ерудиція, 

евристичність мислення, характерність, комунікабельність, інтелігентність, 

почуття гумору тощо, адже педагог виховує не тільки словом, а й власним 

життям і своєю поведінкою  (Чумак, 2013a, с. 194). 

Н. Ничкало вказує, що «у різні періоди виникло багато теорій, що 

стосуються освіти, зокрема: теорія матеріалізму дидактичного, прихильників 

якої називають енциклопедистами (Я. Коменський, Д. Мільтон); дидактичні 

теорії формалізму (кінець XVIII – E. Шмідт); теорії утилітаризму (на рубежі 

XIX i XX століть – Д. Девей, Г. Кершенстійнер); теорія гуманістичної освіти – з 

кінця 60-х років (одна з найбільш важливих педагогічних теорій у Сполучених 

Штатах) ; теорія функціонального аналізу; теорія педагогіки «свободи»; теорія, 

орієнтована на особистість; теорія педагогічної майстерності і педагогіки добра 

(І. Зязюн) (Nyczkało, 2012a, с. 11). Значним внеском у світову та європейську 

філософську і педагогічну думки стала творча спадщина видатного польського 

вченого-філософа Т. Новацького – засновника педагогіки праці як 

субдисципліни педагогічної науки, зокрема прогностичні концепції дидакта 

професіональної освіти (Новацкий, 1979). 

Отже, основою педагогічних концепцій видатних педагогів минулого й 

сучасності є глибоке філософське мислення вчених.  
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У наш час, на думку І. Кузьменчук, «на зміну екзистенційного 

сприйняття дійсності – безглуздя й ірраціональності життя, і постійного 

перемагання загрози власної унікальності приходить есенційний підхід, що 

передбачає пошук незмінних особистісних сутностей і можливості їх власної 

реалізації» (Кузьменчук, 2017, с. 6). Українські педагоги вважають, що зміни в 

сучасній освіті ґрунтуються на трьох важливих імперативах, а саме: «імператив 

усебічного, універсального, гармонійного розвитку особистості; імператив 

формування нової парадигми компетентнісно орієнтованого професіоналізму; 

імператив переходу від одновимірної до багатовимірної людини, коли навчання 

стає мистецтвом, що сприяє прагненню особистості до саморозвитку» 

(Огнев’юк, & Кузьменко, 2014, с. 5). З огляду на визначені три імперативи 

важливими пріоритетами, які має враховувати сучасна освіта, стають: 

«посилення самостійності людини та її здатності до самоорганізації; уміння 

людини відстоювати свої права; готовність до співпраці, розвиток творчої 

діяльності; формування терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, 

знаходити змістовні компроміси» (там само, с. 306).  

Отже, філософія освіти як явище суспільне розглядається як система, 

процес і результат процесу пізнання.  

Аналіз праць зарубіжних педагогів засвідчує, що подібні 

трансформаційні процеси відбуваються в системах освіти багатьох країн, адже 

науково-технічна та інформаційна революції породили суперечності, які 

торкнулися і освітньої галузі, одна з яких полягає у визначенні смислів освіти. 

Дж. Елегстон вважає, що «в авторській теорії Ф. Фенікса як предмет 

навчання виступають смисли, що мають бути визначенні як філософські та 

психологічні основи освітніх програм; при цьому освіта має розглядатися як 

«процес породження смислів» (Eggleston, 1977, с. 59). Інші дослідники 

П. Харрі-Аустайн та Л. Томас також переконані, що в сучасному світі, де 

єдиною константою є безперервний процес змін, здатність до навчання і 

самонавчання стає найважливішою умовою до успішного особистісного 

розвитку та соціальної адаптації людини (Harri-Augstein, & Thomas, 1991, с. 12). 

Процес навчання як процес створення і трансляції смислів не завершується 
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здобуттям певного освітнього рівня, а триває протягом усього життя людини, 

оскільки люди шукають смисл, то процес його створення і процес досягнення 

особистого знання і є навчанням (там само, с. 51). 

На думку С. Вітвицької (2014), у світі склалися такі моделі освіти: 

1. Модель освіти як державно-відомча організація, за якої система освіти 

розглядається структурами державної влади як самостійний напрям у ряді 

інших галузей народного господарства, що функціонує за відомчим принципом, 

з жорстким централізованим визначенням цілей, змісту освіти, номенклатури 

навчальних закладів і навчальних дисциплін у межах того чи іншого типу 

освітньої системи. 

2. Модель розвивального навчання  (В. Давидов, В. Рубцов) – як ланка 

соціальної практики, особлива інфраструктура з широкою кооперацією 

діяльності освітніх систем різного рангу, типу, рівня, що дає змогу забезпечити 

і задовольнити потреби різних соціальних прошарків населення. 

3. Традиційна модель освіти (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич) – це 

модель систематичної академічної освіти як спосіб передачі молодому 

поколінню універсальних елементів культури минулого. Відповідно до 

концепції традиціоналізму освітня система має розв’язувати переважно 

завдання формування базових знань, умінь, навичок (у межах культурно-

освітніх традицій), що дають можливість індивідуальності перейти до 

самостійного засвоєння знань, умінь, цінностей більш високого рівня. 

4. Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер та ін.) – 

забезпечує набуття знань, умінь, навичок і практичного пристосування до 

існуючого суспільства (засвоєння тільки таких культурних цінностей, які дають 

можливість молодій людині адаптуватися в актуальній суспільній структурі).  

5. Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та 

інші) – передбачає персональний характер освіти з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей. Освіта розглядається як гуманістична у тому 

значенні, що вона більш повно й адекватно відповідає справжній природі 

людині, допомагає їй виявити те, що закладено в ній від народження. Педагоги 

цієї орієнтації створюють умови для самопізнання, саморуху індивідуальності. 
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Саме ця модель утверджується в Україні, але має назву особистісно-

орієнтованої гуманістичної. 

6. Неінституціональна модель освіти (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед, 

Ф. Клейн, Я. Бернар та ін.) – орієнтована на організацію освіти шляхом 

створення позасоціальних інститутів, зокрема шкіл і вищих навчальних 

закладів (Вітвицька, с. 127-128). 

Отже, вказані тенденції позначаються на: трактуванні сутності освіти як 

головного механізму забезпечення її неперервності, тобто освіти впродовж 

життя людини; переході від репродуктивної, авторитарної освіти до освіти 

інноваційного, гуманістичного типу, що реалізується в рамках особистісно 

орієнтованих освітніх технологій; реалізації педагогіки життєтворчості як 

концептуальної основи освіти всіх рівнів та спрямувань, забезпеченні інтеграції 

особистісного та професійного (освіта як значуща частина життя) в системі 

освітньої діяльності; тенденції до зміни стосунків у структурі освітнього 

процесу, що обумовлює позицію того, хто вчиться як суб’єкта освітнього 

процесу, формування власної траєкторії особистісного та професійного 

становлення; розбудові національної системи освіти, привнесенні національної 

основи в систему загальної, професійної освіти, відповідно до викликів 

сучасного соціуму; забезпеченні цілісного освітнього простору, оптимального 

для максимальної самореалізації особистості кожного фахівця. 

Важливим системотвірним чинником розвитку цілісної системи 

педагогічних знань є взаємозв’язок трьох компонентів: загальнокультурного, 

психолого-педагогічного і спеціального. Її зміст охоплює значний обсяг 

педагогічних знань як теоретико-методологічного, так і прикладного характеру. 

Традиційний підхід до визначення сукупності необхідного педагогічного 

знання включає загальну педагогіку, якою визначаються мета, зміст, ідеали 

освіти, світоглядні уявлення; педагогічні теорії; методичне забезпечення, 

наукові дисципліни (філософія, педагогічна й вікова психологія, 

психофізіологія тощо).  

З точки зору Н. Чернухи (2015), «перехідний період до інноваційної освіти 

слід програмувати як динаміку зміни освітніх систем (від нижчого рівня до 



135 

 

вищого), що реалізуються в рамках переходу від традиційних до особистісно 

орієнтованих стандартів освіти … Нова парадигма: освіта повинна допомогти 

особистості сформувати правильні взаємовідносини зі світом. Різниця 

кардинальна, оскільки зміщуються акценти: якщо у традиційному варіанті 

основним об’єктом навчально-пізнавальної діяльності є інформація про світ (у 

всіх його аспектах і проявах), що об’єктивно існує поза особистістю, то в 

другому – акценти повинні бути зміщені у напрямі до особистості, її реального 

життєвого простору… Є всі підстави говорити про формування освітнього 

простору як цілісності у комплексі всіх його складових як у горизонтальних, 

так і у вертикальних площинах освітньої системи. Мова йде про формування 

особистості, в основі якої – цілісність, узгоджена взаємодія всіх її структур, а 

також особистісної і професійної самореалізації» (с. 8-9). 

Дотримуючись, по суті, тієї ж думки, Т. Франчук (2008) вважає, що 

«сьогодні пріоритетними є дві умови, за яких особистість може сформувати 

правильні взаємовідносини зі світом: а) якщо вона виступатиме основним 

суб’єктом пізнання, а не об’єктом; якого потрібно «начинити» інформацією; 

б) бути у злагоді зі світом (або якщо говорити на мікрорівні довкілля) людина 

може лише за умови, якщо вона буде в злагоді сама з собою (с. 59). 

Отже, у світлі нової освітньої парадигми сучасна післядипломна освіта 

набуває дещо іншого сенсу ніж традиційна, що загострює необхідність 

включення у зміст освітнього процесу педевтології – науки про людину і 

перехід від освіти, основним суб’єктом якої виступає навчальна інформація, до 

освіти, основним суб’єктом якої є вчитель (творець себе як особистості, свого 

власного професіоналізму та життєвої траєкторії розвитку), що можна визнати 

одним з конструктивних шляхів розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури у післядипломній освіти. 

Розглядаючи з погляду філософії педагогічну дію як «вольовий акт 

людської поведінки, спрямований до певної мети» (Зязюн, & Сагач, 1997, с. 83), 

наявність в ній екзистенціальних особливостей І. Зязюн (2008) обґрунтовував 

тим, що, «хоч професію педагога традиційно не включають до класу творчих 

професій, насправді обсяг таких дій, в яких від педагога вимагається власна 
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позиція, постановка і неординарне вирішення проблеми, вияв індивідуальності, 

здібності до імпровізації, готовність викликати враження, збудити в оточення 

особливі естетичні переживання й дії, настільки великий, що зовсім не 

випадково педагога порівнюють з актором, менеджером, політиком, режисером 

тощо» (с. 3). 

Хоча визнані філософські й педагогічні системи видатних мислителів та 

науковців у контексті розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти сприяють послідовній діяльності, 

спрямованій на придбання спеціальних знань, виокремленню важливих для 

вирішення вказаної проблеми тверджень та їх системному розвитку, погляди 

вчених на змістовий аспект зарубіжної літератури також дещо різняться. 

На думку О. Пітерської (2015), «гуманітарні науки у системі освіти мають 

вивчатися у контексті досягнень світової цивілізації. Головне їхнє призначення 

– відкривати процеси зародження й еволюції моральних ідей, які спрямовують 

світ на добро» (с. 8). Б. Шалагінов (2017) наголошує, що «на відміну від точних 

і природничих наук, гуманітарні науки належать цілком до сфери філософії та 

ідеології, а отже, їхнє залучення чи незалучення до системи освіти у тій чи тій 

державі залежить тільки від волі її істеблішменту, тобто соціального класу, 

який цю філософію та ідеологію диктує. Кожна країна обирає для себе 

індивідуальний шлях освіти, виходячи із цілком унікальних історичних і 

національних умов (с. 3). 

Вважаючи, що література створена, щоб люди вчились думати, О. Ісаєва 

(2016) переконана, що «люди ніколи не перестануть читати літературні твори, 

оскільки саме в них ми шукаємо і формулу, здатну надати сенс їхньому 

існуванню» (с. 7, 3).  

У розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти для філолога «буде мати суттєве значення логіка 

розвитку наукового знання як дослідника, який ретельно вивчав конкретні 

явища і процеси, щоб не тільки визначити існуючі між двома з’єднаннями, але і 

досліджувати їх, щоб визначити їх природу, будову, правила і т. д., що вимагає 
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”системного підходу як провідного діалектичного методу методологічної 

конкретизації“ на кожному етапі наукового пізнання» (Nyczkało, 2012b, с. 45). 

Як бачимо, розгляд філософії освіти як основи розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

відтворюється в особливому способі духовно-практичного освоєння дійсності, 

згідно з яким удосконалюються: теоретичні засади уявлень філолога щодо 

наукової картини світу й наукового світогляду; цілісний погляд на світ, місце 

людини в ньому; різноспрямоване ставлення людини до світу, що в кінцевому 

підсумку сприяє виробленню системи узагальнених цінностей та ідеалів, які 

концентруються навколо проблеми мети і сенсу життя.  
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2.2. Наукові підходи до розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

 

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 

наголошується, що «для забезпечення стійкого суспільного прогресу всі сфери 

(види) людської діяльності, з освітою включно, у якій насамперед формується 

інноваційна людина, інноваційний людський капітал, потребують системного і 

послідовного, необхідного і достатнього науково-методологічного та 

методичного (технологічного) супроводу» (Кремень, 2016, с. 25).  

Сучасні перетворення у суспільному житті викликали зміни філософії, 

теорії і практики освіти, що зумовило зростання вимог до якості професійної 

діяльності вчителя, її спрямованості, інтенсивності та ефективності. Як зазначає 

О. Савченко (1997), сучасний учитель має реалізувати в своїй професії 

розвинене педагогічне мислення, етичну компетентність, готовність не лише 

виконувати функції вчителя-предметника, а й брати відповідальність та 

розв’язувати багато інших завдань. Крім того, входження національної освіти 

до європейського освітнього простору вимагає від учителя зміни 

методологічної парадигми педагогічної діяльності, професійної активності й 

мобільності, здатності до сприйняття інноваційного досвіду (с. 3). 

Процес навчання в закладах післядипломної освіти визначається його 

специфікою, обумовленою цілями професійного удосконалення слухачів. 

Учитель зарубіжної літератури повинен: вирішувати завдання, що відповідають 

його кваліфікації; уміти здійснювати процес навчання школяра з орієнтацією на 

завдання навчання, виховання й розвиток його особистості та з урахуванням 

специфіки дисципліни, що викладає; уміти стимулювати розвиток позаурочної 

діяльності учнів з урахуванням психолого-педагогічних вимог до освіти й 

навчання;  уміти аналізувати власну діяльність, з метою її вдосконалювання й 

підвищення своєї кваліфікації. Досягнення цих цілей вчителями є складним 

процесом, що повинен бути адекватний ідеям сучасних дидактичних концепцій. 

Окрім того, специфіка навчання у ППО виявляється й у формах організації 

навчального процесу: лекціях, семінарських й індивідуальних заняттях та ін., 
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чимало часу перепадає і на самостійну роботу. Дефіцит аудиторних занять 

змушує підвищувати темп вивчення матеріалу з одночасною його 

концентрацією, а з іншого боку, – самостійне опрацювання викликає серйозні 

труднощі у слухачів, у зв’язку з цим виникає проблема пошуку раціональних 

методів викладання навчальних дисциплін, спрямованих на досягнення 

гармонійної єдності аудиторних і позаудиторних форм занять. Останні можуть 

бути ефективно використані для додаткового осмислення курсантами у всіх 

деталях предметних структур, розглянутих на лекціях методах розв’язання 

завдань, досліджуваних на практичних заняттях. 

Підвищення кваліфікації вчителя потребує також цілеспрямованого 

розвитку його особистості, формування здібностей, що допомагають 

удосконалити професійну майстерність. Тому освітні цілі необхідно розглядати 

в єдності з розвивальними. Досягнення останніх припускає певну специфіку 

реалізації дидактичних структур (стимулювально-мотиваційних, контрольно-

регулювальних, операційно-діяльнісних, рефлексивних). 

Перед сучасною післядипломною педагогічною освітою постають 

завдання не тільки підвищити професійну кваліфікацію фахівця, але й, у більш 

широкому розумінні, створити умови для удосконалення цілого комплексу його 

компетентностей, зокрема удосконалити вчителя зарубіжної літератури як 

особи, що не тільки має власну систему морально-етичних цінностей, а й здатна 

розвивати власну професійну майстерність, надавати знання, розширювати 

світогляд, організовувати навчально-виховний процес, формувати й 

спрямовувати ціннісні орієнтації молоді у соціально-корисне русло. 

На розвиток змісту післядипломної освіти впливають: зміни універсальної 

парадигми множинністю конкретних парадигм; розвиток педагогічної науки 

взагалі й підготовки педагогів зокрема; еволюція уявлень про педагога, його 

творчий потенціал; вивчення професійних потреб педагогів; вивчення і 

врахування вітчизняного та зарубіжного досвіду. Отже, цілями післядипломної 

освіти підтверджуються: необхідність комплексного характеру навчання 

курсантів; ґрунтовна методологічна основа (доцільні наукові підходи, 

принципи та ін.); гармонізація різних дидактичних компонентів процесу 
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навчання і визначенню найбільш важливих для досягнення поставленої 

дидактичної мети; взаємозв’язок із якомога більшою кількістю факторів 

освітнього процесу, що значно відрізняються за своєю якісною природою й 

істотно впливають на його результати та ін. 

У Літературному словнику-довіднику (Гром’як, Ковалів & Теремко 

(Ред.), (2007)) термін «методологія» тлумачиться як «вчення про науковий 

метод пізнання й перетворення світу, його філософська, теоретична основа. 

Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в будь-якій науці 

відповідно до специфіки об’єкта її пізнання» (с. 427). У контексті освітнього 

проекту О. Новіков (Новиков, 2004) трактує методологію як «вчення про 

організацію діяльності» (с. 6). М. Данилова і В. Краєвського наголошують 

методологією педагогіки «систему знань про підстави і структуру педагогічної 

теорії, про принципи підходу і способи добування знань, що відображають ... 

педагогічну дійсність» (Данилов, 1973, с. 73) та систему діяльності з отримання 

таких знань і обґрунтування програм, логіки і методів, оцінки якості 

спеціально-наукових педагогічних досліджень (Краевский, & Бережнова, 2006, 

с. 17), тобто «предмет методології педагогіки виступає як співвідношення між 

педагогічною дійсністю та її відображенням у педагогічній науці» (Краевский, 

& Бережнова, 2006, с. 19). В. Мозговий (2014) в результаті Контент-аналізу 

встановив, що найбільш актуальним щодо визначення сутності «методології 

педагогіки» є тлумачення терміна, що обґрунтовує методологію педагогіки як 

систему знань про відправні положення педагогічної теорії, принципи підходу і 

способи набуття знань, обґрунтування логіки, методів дослідницької роботи» 

(с. 146). 

На необхідності застосування методології наполягав І. Зязюн (2014b), 

вважаючи, що «це потрібно, по-перше, тому, що сучасна виробничо-практична 

діяльність ставить лише чітко окреслену мету, завдання, які можуть визначити 

й виконати тільки спеціально підготовлені люди. По-друге, сучасне 

методологічне мислення може проектувати досить ефективно навчальні 

процеси, але воно вимагає від замовника чіткої й визначеної мети. По-третє, 

сучасне технологічне суспільство швидко та інтенсивно розвивається й вимагає 
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того самого й від систем учіння, тобто вимагає за професійним ринком збуту 

швидкого й систематичного опису властивостей людини, потрібних 

суспільству, та оперативного проектування згідно із завданнями навчальних 

програм. У широкому смислі результатом такого телеологічного мислення є 

проект людини, у більш вузькому смислі – проект фахівця, тобто має бути 

описана й співвіднесена одна з одною сукупність інтелектуальних функцій, 

знань, здібностей, компетентностей, поза якими людина не соціалізується й не 

набуває різновидів професійного досвіду (с. 18-19). Ключовим поняттям 

зазначеної проблематики В. Краевський (2002) наголошує «методологічну 

культуру», складовими якої є методологічна рефлексія (вміння аналізувати 

власну наукову діяльність), здатність до наукового обґрунтування, критичного 

осмислення і творчого застосування певних концепцій, форм і методів 

пізнання, управління, конструювання (с. 10). 

На складності й багатогранності змісту методологічної культури, яка 

включає в себе сукупність різних взаємопов’язаних компонентів акцентує і 

Н. Ничкало. «Перш за все, це методологічне відображення. Вираз відображення 

– рефлексія –  самосвідомість і самопізнання, співвідносність елементів 

мислення і дійсності. Зміст старовинної орієнтації “Пізнай самого себе” 

перетворився в класичну установку» (Nyczkało, 2012b, с. 44).  

Зазначаючи, що «введення в науковий обіг понять методологічне 

дозрівання, методологічне зростання є закономірним явищем, що зумовлюється 

сукупністю взаємопов’язаних потреб людини – психофізіологічних, духовних, 

матеріальних, естетичних, етичних, моральних, творчого розвитку, суспільного 

визнання об’єктивного оцінювання досягнутого. Цей процес відбувається 

упродовж усієї життєдіяльності людини, зумовлюється постійними 

внутрішніми змінами в організмі людини. Зрозуміло, що ці зміни впливають на 

духовний, моральний, загальнокультурний, професійний та інший розвиток 

особистості. … такі динамічні зміни є потужним рушієм зростання потреб 

кожної людини у самовдосконаленні, саморозвитку, поглибленні своїх знань, 

підвищення свого соціально-культурного рівня, збагаченні внутрішнього світу, 

своєї емоційно-почуттєвої сфери. Дозрівання, зростання для педагога-
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дослідника, вченого – це постійне внутрішнє прагнення до більш високого 

рівня розвитку у своїй науковій галузі. І не лише у своїй, а також у суміжних 

галузях», Н. Ничкало (2016) наголошує, що «ідея тріади “Дослідження – 

Дозрівання – Розвиток” (Badanie – dojrzewanie – rozwój) належить професору 

Ф. Шльосеку» (с. 76).  

О. Дубасенюк (2009) вказує, що «методологічна культура осучаснює 

науково-педагогічне мислення, яке має набути випереджувальної 

спрямованості, що дає змогу спрогнозувати … діяльність... У центрі уваги 

виникає проблема співвідношення емпатійних, рефлексивних і прогностичних 

компонентів педагогічного мислення, … можливості їх керованого розвитку» 

(с. 68-69). Саме недостатня методологічна підготовка є однією із актуальних 

проблем удосконалення професіоналізму вчителя зарубіжної літератури, що 

зумовлює необхідність застосування методологічного підходу до розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, адже у більшості випадків професійне зростання 

філологів характеризується відставанням від раціональної сторони пізнання. 

Отже, в контексті методології розвиток професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти слід розглядати як 

професійно-кваліфікаційну основу компетентності фахівця щодо викладання 

навчального матеріалу шкільного курсу «Зарубіжної літератури», змістове 

наповнення якого сприяє ознайомленню, збереженню і примноженню скарбів 

загальнолюдської культури.  

Зміні методологічної парадигми розвитку професійної майстерності 

вчителя, зокрема вчителя зарубіжної літератури сприяє застосування певних 

наукових підходів до реалізації означеного процесу в системі післядипломної 

освіти як методологічних орієнтацій, що «спонукають до використання певної 

характерної сукупності взаємопов’язаних ідей, понять і способів педагогічної 

діяльності» (Селевко, 2006, с. 27). Розглядаючи дефініцію підхід як 

методологічну орієнтацію «вчителя або керівника установи, який спонукає до 

використання певної характерної сукупності взаємопов’язаних ідей, понять і 

способів педагогічної діяльності», К. Селевко (2006) зазначає, що «у науковій 
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літературі поняття “підхід” розуміється як комплексний педагогічний засіб, 

котрий включає три основні компоненти: 1) основні поняття, використовувані в 

процесі вивчення, управління та перетворення виховної практики, що 

виступають як головний інструмент миследіяльності; 2) принципи як вихідні 

положення або головні правила здійснення педагогічної діяльності, що 

справляють істотний вплив на відбір змісту, форм і способів організації 

виховного процесу, на побудову стилю спілкування і відносин з учнями, 

батьками та колегами, на вибір критеріїв оцінки результатів виховної 

діяльності; 3) методи та прийоми побудови освітнього процесу, які найбільшою 

мірою відповідають орієнтації, що обирається» (Селевко, 2006, с. 27). 

І. Колєснікова, Н. Боритко, С. Поляков та Н. Селіванова (2005) 

розглядають вказане поняття як «теоретично обґрунтований практичний шлях 

реалізації тих чи інших принципів і комплексу заснованих на них ідей. Щоб 

його описати, необхідно: виділити систему ідей і принципів, що лежать в його 

основі; уявити категоріально-понятійний апарат, який утворює в рамках 

підходу особливий контекст опису простору навчання/виховання; показати 

певну методичну або технологічну систему, характерну саме для цього 

підходу» (с. 42). 

У Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні 

наголошується «Науковою та методичною основою розвитку ППО є 

андрагогіка. Оскільки професійний розвиток педагогічних працівників 

відбувається за певними циклами: від формування однієї компетентності – до 

наступної, то у теорію та практику ППО введено поняття андрагогічного циклу 

– періоду тривалістю 3 – 5 років, який структурно та змістовно об’єднує курси 

підвищення кваліфікації і міжкурсовий період з метою формування нових 

професійних компетентностей… Зміст андрагогічної підготовки охоплює 

актуальні проблеми розвитку освіти України, зарубіжний досвід, нові 

технології навчання, використання ресурсів сучасних ІКТ у навчальному 

процесі тощо» (Кремень, 2016, с. 144).  

Чинниками загального значення освіти дорослих, що характеризується 

гнучкістю і динамізмом, швидко реагує на всі сучасні запити й потреби 
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дорослої людини, на нинішньому етапі розвитку суспільства Л. Лук’янова 

(2016) називає: «1) усвідомлення кожною людиною власної приналежності до 

світової спільноти з її загальними і професійними культурними тенденціями як 

результатом процесу глобалізації; 2) розуміння динаміки процесів і явищ, що 

відбуваються в середовищі, схваленні й адаптація до них; 3) збільшення 

інформаційного простору, що вимагає вміння повторної розробки, перенесення 

істотних змін інформації й використання її в нових умовах, користування 

сучасними технологіями; 4) зміцнення власної суб’єктивної позиції в 

суспільстві, що вимагає самостійності і відповідальності за власну життєву 

модель; 5) зростання ролі особистості, її зацікавленості та комунікаційних 

здібностей» (с. 318-319). Найбільш важливими тенденціями сучасної освіти 

дорослих дослідниця називає: перетворення і розширення його змістовного 

поля; тенденцію до зміни концепції освіти дорослих з підготовкою 

функціонального і професійного розвитку особистості;тенденцію еволюції 

цінного джерела знань в інформаційному суспільстві знань; концептуальну 

тенденцію безперервної освіти для дорослих (Luk’yanova, 2016, с. 318). 

З погляду А. Зубка (2001b), «відмінності процесу викладання в системі 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів полягають у тому, що: викладач 

не є єдиним і основним джерелом інформації, поряд із викладачем включатися 

у процес викладання і передавати інформацію, необхідну слухачеві, можуть й 

інші особи (колеги по навчанню, методичні працівники, досвідчені педагоги та 

ін.), джерелами інформації також є сучасні засоби комунікації, наукова, 

популярна і художня література, засоби масової інформації тощо; функції 

викладача полягають не стільки у безпосередній організації навчальної 

діяльності слухача, скільки у допомозі слухачеві самостійно організувати 

власну навчальну діяльність; діяльність викладача спрямована на 

стимулювання сил і можливостей слухача на його власну самоосвіту, 

саморозвиток, самовдосконалення; у процесі навчання викладач і слухач 

виступають рівноправними партнерами, співавторами, слухач (слухачі) для 

викладача теж є цінним джерелом необхідної інформації для підвищення якості 

змісту викладання та вдосконалення технологій процесу навчання фахівців 
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(с. 97). Принциповими  положеннями андрагогічного підходу в системі 

післядипломної освіти вчений називає: 1) навчання з урахуванням 

індивідуальних особливостей учителя, з його відповідністю індивідуальним 

освітнім потребам фахівця та стимуляцією зростання цих потреб; 

2) активізацію суб’єктивної сфери фахівця використанням у процесі навчання 

внутрішніх особистісних сил; 3) ґрунтування навчального процесу на спільній 

діяльності тих, хто навчає, з тими, хто навчається; 4) пріоритетність 

самовдосконалення у власній освіті спеціаліста (Зубко, 2001b, с. 95). 

Отже, застосування андрагогічного підходу у відкритій, нелінійній системі 

післядипломної освіти інтенсифікує проблему вдосконалення означеного 

навчального процесу і необхідність  приведення його організації у 

відповідність до рівня сучасних вимог і органічної єдності та взаємозв’язку 

викладання й учіння, спонукання вчителя до самоосвіти і самовдосконалення 

для подолання особистих труднощів (Чумак, 2015е, с. 93). 

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти став новим 

концептуальним орієнтиром шкіл і вишів зарубіжжя, що породжує безліч 

дискусій як на міжнародному, так і на національному рівнях різних країн. 

Науковці європейських країн вважають, що набуття знань, умінь і навичок 

спрямоване на вдосконалення компетентності, сприяє інтелектуальному й 

культурному розвитку особистості, формуванню в неї здатності швидко 

реагувати на виклики часу. У багатьох європейських країнах сьогодні внесено 

зміни до навчальних програм, щодо спрямовуються на створення основ для 

того, щоб результати навчання засвідчували досягнення учнями бажаних 

компетентностей. Більшість науковців вказують на необхідність визначити, 

відібрати та ґрунтовно ідентифікувати обмежений набір найважливіших, 

ключових, найбільш інтегрованих компетентностей, які сприяли б досягненню 

успіхів у житті, підвищенню якості суспільних інститутів та відповідали 

багатоманітним галузям життєдіяльності.  

«Компетентнісна модель освіти висуває на передній план не знання, а 

здатність їх застосовувати, пов’язувати з життям, розв’язувати різні навчальні і 

професійні завдання. Така організація навчання потребує: високоактивних 
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навчальних методів; інформаційно-комунікаційних технологій; формування 

умінь толерантно і продуктивно діяти (автономно) в різних навчальних і 

соціальних групах; ситуаційного і контекстного навчання; індивідуальних 

навчальних планів і програм; розширення джерел здобуття інформації 

(інформаційно-комунікаційні технології, Інтернет, медіа-освіта, дослідницька 

діяльність тощо); володіння інформаційною культурою; розвитку дистанційної 

освіти; оцінювання якості здобутої освіти стандартизованими способами 

відповідно до різних кваліфікаційних вимог, використання відкритих і 

зрозумілих учням механізмів контролю, прийнятих в Україні і Європі» (Бех, 

Луговий, & Савченко, 2010 с. 65). 

На думку І. Мединцевої (2012) «прообраз сучасних уявлень 

компетентнісного підходу – ідеї загального і особистісного розвитку, 

сформульовані в контексті психолого-педагогічних концепцій розвивальної та 

особистісно-орієнтованої освіти, згідно яким компетенції розглядаються як 

наскрізні, поза-, над- і мета предметні утворення, що інтегрують як традиційні 

знання, так і різного роду узагальнені інтелектуальні, комунікативні, креативні, 

методологічні, світоглядні та інші вміння… Категоріальна база 

компетентнісного підходу безпосередньо пов’язана з ідеєю цілевизначення й 

цілеспрямованості освітнього процесу, коли компетенції задають вищий, 

узагальнений рівень умінь і навичок учня, а зміст освіти визначається 

чотирикомпонентною моделлю змісту освіти (знання, вміння, досвід творчої 

діяльності і досвід ціннісного ставлення)… Компетентність виражає значення 

традиційної тріади «знання, вміння, навички» і служить сполучною ланкою між 

її компонентами; компетентність в широкому сенсі може бути визначена як 

поглиблене знання предмета або освоєне уміння; компетентність передбачає 

постійне оновлення знань, володіння новою інформацією для успішного 

вирішення професійних завдань в даний час і в даних умовах; компетентність 

включає в себе як змістовний (знання), так і процесуальний (вміння) 

компоненти… Компетентнісний підхід не прирівнюється до психолого-

орієнтованого компонента, а передбачає цілісний досвід вирішення життєвих 
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проблем, виконання професійних і ключових функцій, соціальних ролей, 

компетенцій» (с.148).  

В «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» (2011) 

зазначається, що «компетентність у навчанні (лат. сompetentia – коло питань, в 

яких людина добре розбирається) набуває молода людина не лише під час 

вивчення предмета, групи предметів, але й за допомогою засобів неформальної 

освіти, внаслідок впливу середовища тощо» (с.231). 

І. Зязюн (2010b) висловив думку, що «компетентність можна 

схарактеризувати як здібність розв’язувати професійні задачі певного 

визначеного класу, що потребує наявності реальних знань, умінь, навичок, 

досвіду. Вона виявляється у практиці професійної діяльності як системна 

характеристика і має певну визначену структуру... Професійно-педагогічна 

компетентність відображає готовність і здібність людини професійно 

виконувати педагогічні функції згідно з прийнятими в суспільстві на цей час 

нормативами і стандартами. Саме тому поняття «компетентність» має 

конкретно-історичну визначеність і може оцінюватися лише у практичній 

діяльності» (с. 30). З погляду Н. Мойсеюк (1999), «головною особливістю 

компетентності як педагогічного явища є те, що компетентність – це не 

специфічні предметні вміння та навички, абстрактні загальнопредметні 

розумові або логічні операції (хоча, звичайно, вона ґрунтується на останніх), а 

конкретні життєві вміння та навички , необхідні людині будь-якої професії, 

будь-якого віку» (с.137). 

У контексті нашого дослідження ми поділяємо думку О. Овчарук (2004), 

яка означене поняття розглядає як «об’єктивну категорію, суспільно визнаний 

рівень знань, умінь, навичок, ставлень та ін. у певній сфері діяльності людини 

як абстрактного носія» (с.7).  

Вітчизняні дослідники у царині компетентнісного підходу виділяють такі 

ключові компетентності: інформаційну, соціальну, психологічну, громадянську, 

комунікативну, методологічну, життєву, професійну, психологічну 

(рефлексивну) (Овчарук, 2004, с 49). 
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Діяльність загальноосвітнього навчального закладу спрямована на  

випуск молодих особистостей, які представляють  «якість»  кваліфікації 

вчителів  (Чумак, 2012a,с. 154). Наукова та освітня діяльність закладів 

неперервної освіти педагогічних кадрів направляється на поглиблення 

професійних знань, вдосконалення вже наявних у фахівця умінь і розвиток 

конструктивних якостей вчителя, тобто компетентнісний підхід, орієнтує 

навчальний процес закладів післядипломної освіти на вирішення стратегічних 

завдань підвищення рівня професійної майстерності вчителя літератури (Чумак, 

2015g, с. 4). 

Одні дослідники вважають що, компетентнісний підхід – це підхід, за 

яким увага акцентується на результатах освіти, причому як результат 

розглядається як здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. Інші 

розглядають це явище як спрямованість педагогічного процесу «на формування 

і розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетентностей 

особистості». Зокрема науковці З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семенова (2007) 

трактують його як «наявність необхідного для цього комплексу ставлень, 

цінностей, знань, умінь і навичок; як інтегративне поняття, що включає такі 

аспекти: готовність до цілевизначення, готовність до дії, готовність до оцінки, 

готовність до рефлексії» (с. 449).  

О. Лебедєвим (2004) представлено два погляди щодо компетентнісного 

підходу. «У першому випадку цілі освіти моделюють результат, який можна 

описати, відповівши на питання: що нового дізнається учень у школі? У 

другому випадку передбачається відповідь на питання, чого навчиться учень за 

роки навчання в школі. І в першому,і в другому випадках ”кінцевими“ 

результатами освіти розглядається розвиток певних особистісних якостей, перш 

за все, моральних, формування системи цінностей. Можуть існувати різні 

погляди на те, які якості особистості і які ціннісні орієнтації потрібно 

формувати у сучасних школярів, але ці відмінності не мають тісного зв’язку з 

підходом до визначення цілей освіти. Відмінності в цих підходах пов’язані з 

відмінностями уявлень про шляхи формування ціннісних орієнтацій та 

особистісних якостей учнів. За традиційного підходу до визначення цілей 



149 

 

виходять з того, що особистісних результатів можна досягти за рахунок 

придбання необхідних знань. У другому випадку основним шляхом 

розглядається набуття досвіду самостійного вирішення проблем. У першому 

випадку рішення проблем розглядається як спосіб закріплення знань, у другому 

– як сенс освітньої діяльності (с. 9). 

О. Овчарук (2004) називає компетентнісним підходом «спеціально 

структурований набір знань, вмінь і навичок, ставлень, що їх набувають у 

процесі навчання» (с.18). 

Основним призначенням такого підходу В. Чайка (2006) бачить 

забезпечення трансформації мети і змісту освіти в суб’єктивні надбання 

фахівця та активізацію механізмів його загального і професійного саморозвитку 

шляхом самоорганізації діяльності та розвитку творчих можливостей учителя 

(с. 22). 

Як результат (або результати), «важливі для життя, подальшого навчання 

чи діяльності» бачить компетентнісний підхід О. Ніколенко (2016b, с.4)  

Принципами компетентнісного підходу дослідниця називає такі: розширення 

прав і можливостей учнів; формування власної траєкторії у навчанні; 

концентричне розширення компетентностей (крок за кроком нарощування 

знань, умінь, навичок); зв’язок між навчальним процесом і сучасним життям; 

самостійне мислення і творче самовираження учнів; оцінку й самооцінку 

діяльності; виявлення перспективи вивчення предмета; систематизацію, 

узагальнення, творче осмислення вивченого; підвищення інтересу до процесу 

навчання; стимулювання до свідомого вибору (Ніколенко, 2016b, с.6). 

У атестаційну психологічну характеристику вчителя А. Маркова 

пропонує включити орієнтовний зміст переліку питань, з’ясування і 

періодичний перегляд яких дадуть змогу побачити рух до досягнення більш 

високих стандартів навчання й розвитку. Розглянемо цей перелік. 

«1. Спеціальна професійна компетентність: які результати навчальної та 

виховної діяльності вчителя (стан навченості й вихованості школярів); якими 

способами, прийомами, методами, технологіями досягає вчитель цих 

результатів (які він ставить навчальні, розвивальні, виховні завдання у своїй 
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педагогічній діяльності); як перебудовує їх у залежно від зміни педагогічної 

ситуації; чи володіє варіативними методами подання навчального матеріалу 

залежно від рівня підготовленості учня; які форми професійної творчості 

використовує в роботі.  

2. Соціальна компетентність: який психологічний клімат переважає на 

уроках, якому стилю керівництва надає перевагу (авторитарний, 

демократичний, ліберальний); чи володіє прийомами організації групової 

роботи учнів; як вміє співпрацювати зі своїми колегами.  

3. Особистісна компетентність: яка професійно-педагогічна 

спрямованість особистості вчителя, його мотивація – заради чого працює, в 

чому бачить нагороду за свою працю; якими володіє професійно-педагогічними 

здібностями, іншими особистісними професійно важливими якостями – 

педагогічне мислення, педагогічна імпровізація, педагогічний такт, педагогічна 

емпатія; співпереживання та ін.  

4. Індивідуальна компетентність: як уміє здійснювати педагогічний 

самоаналіз своєї роботи, описувати свій досвід (усно і письмово), які ставить і 

реалізує завдання свого індивідуального психологічного розвитку, як планує 

самовдосконалюватися, як враховує свої труднощі і компенсує відсутні 

психічні якості, як уміє відновлювати свої сили, зберігати себе як особистість і 

як професіонала, попереджати професійне старіння» (Маркова, 1996, с. 197). 

Розглядаючи проблему компетентнісного підходу до викладання 

зарубіжної літератури, О. Ніколенко (2016b) виокремлює різновиди 

компетентностей: інтегральні – узагальнений опис рівня досягнень на певному 

етапі (рівні) навчання;  загальні (ключові) – універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної галузі, але важливі для успішної діяльності, подальшої 

реалізації особистості в житті (громадянська, загальнокультурна, інформаційна, 

навченість навчатися, здоров’язбережувальна, комунікативна, творчо-критична, 

проектно-перспективна, соціально-адаптаційна та ін.); предметні (спеціальні, 

галузеві) – зумовлені особливостями навчальних галузей та дисциплін і 

залежать від предметної галузі та є важливими для успішної діяльності, 

життєвої реалізації і подальшого навчання (с. 5). 
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У контексті нашого дослідження, спираючись на О. Ніколенко (2016b) та 

С. Сафарян (2015), предметними (спеціальними) літературними компетенціями, 

важливими не тільки для розвитку професійно майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, а й для формування світогляду, 

моральних цінностей, духовно-емоційного світу й громадянських якостей 

школярів, можна визначити: «розуміння літератури як невід’ємної частини 

національної й світової художньої культури; усвідомлення специфіки 

літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі 

інших видів мистецтва; знання обов’язкових для текстуального вивчення 

літературних творів, осягнення їх в єдності змісту й форми, виокремлення 

складників та художніх особливостей (на рівні сюжету, композиції, образів, 

поетичної мови, жанру тощо); усвідомлення ключових етапів і явищ 

літературного процесу різних країн, зіставлення з українським літературним 

процесом; знання основних фактів життя і творчості видатних письменників, 

усвідомлення їхнього внеску в скарбницю вітчизняної та світової культури; 

оволодіння передбаченими програмою літературознавчими поняттями та їх 

застосування в процесі аналізу та інтерпретації художніх творів; розуміння 

специфіки оригіналу (за умови володіння іноземною мовою) та художнього 

перекладу твору (українською мовою); знання українських перекладів творів 

зарубіжної літератури, імен перекладачів та здобутків вітчизняної 

перекладацької школи; формування читацького досвіду та якостей творчого 

читача, здібності до створення усних і письмових робіт різних жанрів; 

орієнтування у світі художньої літератури і культури; порівняння літературних 

творів і явищ (в окремих компонентах і цілісно); уміння оцінювати художню 

вартість творів, творчо-критично осмислювати їх зміст, визначати актуальні 

ідеї, важливі для сучасності» (Ніколенко, 2016b, с. 5–6); читацьку компетенцію 

(як здатність до мобілізації і застосування комплексу специфічних 

особистісних, когнітивних і естетико-комунікативних механізмів з метою 

організації та реалізації естетичної взаємодії з художнім твором) (Сафарян, 

2015, с. 19).  
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Сутність компетентності вчителя зарубіжної літератури являє собою 

більш загальне і ширше визначення естетичної і морально-етичної позиції 

філолога  як громадянина українського суспільства, що передбачає засвоєння 

культурних цінностей національної та світової культури і норм, які регулюють 

стосунки між націями, поколіннями, статями; ставлення до духовних 

цінностей; зміст і характер професійної діяльності та дозвілля. 

Як бачимо, застосування компетентнісного підходу у закладах 

післядипломній освіті орієнтує освітній процес на підвищення рівня 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, що передбачає не 

тільки наявність, а й удосконалення учителем власних знань, цінностей, 

якостей, здатності вирішувати професійні завдання в умовах реальних ситуацій 

професійної діяльності, досвіду, що має оптимізувати досягнення 

конструктивних цілей педагогічного процесу (Чумак, 2015b, с. 342). 

Доцільним у розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти є міждисциплінарний підхід. Ідея 

інтеграції знань як основи цілісного сприйняття й пізнання світу простує 

корінням у минуле. Міждисциплінарність виникла ще в грецькій філософії 

(Ausburg, 2016, с. 11).  «У давньогрецькій науці не було поділу на наукові галузі 

й субнауки в межах однієї наукової сфери, знання відзначалися універсальним 

інтегрованим характером» (Kurok, 2016, с. 602) і розповсюджувалася через ідеї 

уніфікованого знання, загального знання, синтезу та інтеграції знань (Klein, & 

Thompson, 1990, с. 14).  

У XVII ст. на важливості інтердисциплінарності навчання наголошував 

Я. Коменський: «Всі знання виростають з одного коріння – навколишньої 

дійсності, мають між собою зв’язки, а тому повинні вивчатися у зв’язках» 

(Коменский, 1957, с. 26). Ж.-Ж. Руссо намагався знайти «засоби, щоб 

зближувати всю масу уроків, розсіяних в багатьох книгах, звести їх до однієї 

загальної мети, яку легко було б бачити, цікаво простежити...» (Руссо, 1989, с. 

261). До цієї проблеми зверталися також Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. 

Ушинський та ін. 
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Термін «інтердисциплінарність» вперше з’явився в документах ОЕСР 

1972 року (Ogijenko, 2016, с. 121). 

Рекомендації щодо заохочення міждисциплінарності до програм 

навчального процесу з метою довгострокової перспективи, зорієнтованої на 

досягнення цілей, задоволення потреб в соціальній і культурній сферах та 

вирішення складних проблем сучасного суспільства містять Ст. 5 і Ст. 6 

«Всесвітньої Декларації про вищу освіту для XXI століття: підходи та 

практичні заходи», прийнятої у жовтні 1998 року в Парижі в Штаб-квартирі 

ЮНЕСКО учасниками Міжнародної конференції з Вищої освіти  (Декларация 

«Организации объединённых наций…», 1998). 

З погляду О. Огієнко, «сучасна історія міждисциплінарності може бути 

умовна описана як транзит: від “інтердисциплінарності” – через “полі-

/мультидисциплінарність” – до “трансдисциплінарності”» (Ogijenko, 2016, 

с. 121). 

В авторській концепції К. Воїнова і В. Прокопцова викладено сутність 

системно-діяльнісного інтердисциплінарного підходу до наук на принципах 

сучасного менеджменту в освіті як створення практико орієнтованих 

полідисциплінарних комплексів науково-методологічних структур, що 

передбачають:  у площині наукового знання – перехід від гіперрозвитку 

монопредметних наук до складноорганізованого комплексу фундаментальних і 

прикладних розробок; у вищій освіті – рух від вузькоспеціальної підготовки до 

становлення професіоналів, здатних працювати в  полідисциплінарних 

комплексних групах (Прокопцов, &  Воинов 2007, c. 87). 

Міжнародною спільнотою переважно застосовується термін 

«Інтердисциплінарний» (англ. Interdisciplinary), складові якого у Словнику 

іншомовних слів визначаються так: «інтер... (лат. inter...) – префікс, що означає 

перебування поміж, періодичність дії та ін.; дисципліна (від лат. disciplina – 

вчення, виховання, розпорядок) – ... 2) Окрема галузь наукового знання» 

(Словник іншомовних слів, 1974), тобто поєднання різних галузей наукового 

знання.  В англійському електронному словнику та словнику Вебстера термін 

«інтердисциплінарність» тлумачиться як «об’єднання двох або більше 
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академічних дисциплін, або розроблюваних предметних сфер, або об’єднання 

двох та більше технологій та ін.» (Interdiscyplinary). 

Отже, сутність інтердисциплінарності розуміють як: а) осмислення, що 

здійснюється поза межами певної наукової дисципліни (Тульчинский, & 

Эпштейн, 2002, с. 157.); б) поєднання компонентів декількох дисциплін (Мееth, 

1978, с. 7); в) взаємодію між двома чи декількома дисциплінами (Bеrgеr, 1972, 

с. 24) та ін.  

Для вітчизняної наукової літературі більш характерним є вживання 

іншого переклад з англійської мови, а саме – «міждисциплінарній».  

О. Бушковська (2010) вказує, що «прикметник «міждисциплінарний» часто 

використовується в освітній сфері, коли дослідники двох і більше дисциплін 

об’єднують у загальний фонд свої підходи і трансформують їх так, щоб вони 

стали прийнятними для вирішення певних освітніх проблем. 

Міждисциплінарність включає розгляд предмету з різних сторін і різними 

методами, пронизуючи дисципліни й утворюючи новий спосіб розуміння 

предмета. Загальна мета розуміння об’єднує різні методи і підтверджує 

загальну проблему або предмет, навіть якщо вони поширюються на інші 

дисципліни» (с. 152). 

Вважаючи, що «в цілому розвиток структури соціально-гуманітарних 

наук характеризується прогресуючою дивергенцією, зумовленої, з одного боку, 

специфікацією їх предметів, а з іншого, – міждисциплінарними 

дослідженнями», О. Ромек (2008) диференціює означені терміни так: 

«міждисциплінарними дослідженнями є вивчення певного явища кількома 

дисциплінами притому, що кожна з них зберігає власну систему базисних 

ідеалізацій і методологію, підходи різних дисциплін співпрацюють, тобто 

взаємодоповнюють один одного… Інтердисциплінарні дослідження 

передбачають не просто співпрацю, але й взаємодію і взаємовплив дисциплін, 

що розробляють ту ж тему. Результатом цієї взаємодії може стати нова 

дослідницька методологія» (с. 9). 

Проте, ми поділяємо думку Л. Султанової, яка вважає ці терміни 

рівнозначними, тотожними… Ці визначення різняться лише ступенем повноти 
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пізнання. Характерною особливістю інтердисциплінарного 

(міждисциплінарного) підходу є наявність «основної» і «додаткової» 

дисципліни. Всі результати, навіть ті, котрі одержані за допомогою 

«додаткової» дисципліни, інтерпретуються з позиції дисциплінарного підходу 

«основної» дисципліни. Тому інтердисциплінарний (міждисциплінарний) 

підхід призначений перш за все для вирішення конкретних дисциплінарних 

проблем» (Sułtanowa, 2016, с. 184-185). 

Вказуючи, що «до цього часу в більшості наук, зокрема і в педагогіці, не 

подоланий істотний негативний момент – відмежованість дисциплін, коли 

навчальний предмет не підкріплюється прикладами або посиланнями-

нагадуваннями на попередньо засвоєні ключові положення інших 

субдисциплін», О. Курок називає такі слабкі місця в системі професійної 

підготовки майбутнього вчителя до майбутньої педагогічної діяльності: 

а) вузька (монопредметна) спрямованість викладання спеціальних, соціально-

культурних і деяких інших дисциплін; б) неготовність викладачів спеціальних 

предметів до цієї діяльності; в) роз’єднаність самих педагогів у тому плані, що, 

володіючи ґрунтовними знаннями зі своїх предметів, вони є недостатньо 

обізнаними з навчальних дисциплін, які викладають їхні колеги та ін. Засобом 

протидії негативним наслідкам надмірної предметної спеціалізації дослідниця 

називає міждисциплінарність. «Розвиток міждисциплінарності завдячує тим, 

хто спеціалізується в одній сфері знання і потребує консультацій інших. 

Дослідники зосереджуються на необхідності переходити межі дисциплін, 

розглядаючи надмірну спеціалізацію як проблему» (Kurok, 2016, с. 601-602). 

Отже, «міждисциплінарність» дослідники визначають як: а) предметне 

поле двох або більше дисциплін (академічних, наукових, мистецьких та ін.); 

б) співпраця двох або більше предметних галузей; в) об’єднання різних 

технологій та ін. 

Ми поділяємо думку О. Курок, яка подає таке визначення 

«міждисциплінарність – це вид знання і підхід до навчання, які свідомо 

включають методологію і термінологію більше, ніж однієї дисципліни для 

розгляду центральної теми, проблеми, події, факту і досвіду. На відміну від 
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традиційного погляду на сукупність знань з окремої дисципліни, 

міждисциплінарність не акцентується на обмежених знаннях, а зосереджується 

на зв’язках і відношеннях між різними дисциплінами… Міждисциплінарність  

зазвичай спостерігається в таких ситуаціях: міждисциплінарне знання містить 

інформацію з двох або більше дисциплін, міждисциплінарне дослідження 

об’єднує компоненти двох або більше дисциплін у пошуку нового знання, а 

міждисциплінарне навчання є поєднанням компонентів двох або більше 

дисциплін у єдиній програмі… Більш точно міждисциплінарність може 

означати взаємодію між двома чи кількома різними дисциплінами, що може 

варіювати від простого обміну ідеями до інтеграції цілих концепцій, 

методологій, процедур, термінології, результатів, організації дослідницької та 

освітньої діяльності в деякій галузі… З одного боку, міждисциплінарність 

поглиблює диференціацію, веде до утворення нових дисциплін, з іншого, – є 

провідним чинником інтеграції сучасної науки й освіти» (Kurok, 2016, с. 601-

602). 

«Види міждисциплінарної співпраці на теренах літературознавства є 

складними, багатоаспектними, різноспрямованими. Власне 

інтердисциплінарність має справу з предметом, що виходить за межі однієї 

дисципліни, проте її мета залишається в рамках дисциплінарного дослідження і 

полягає в перенесенні методів однієї дисципліни в іншу» («Компаративістика 

на міждисциплінарному перехрест», н.д.). 

До того ж, як ми бачили і розділі 2.3. трактування професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури з різних позицій можна пояснити як специфікою 

сфери наукового пізнання цього феномену і його виявом значущої для 

конкретного науковця специфіки, так і складністю дуальної природи самого 

об’єкта дослідження, що виступає одночасно і як процес неперервного 

розвитку  з метою навчання або удосконалення професійної діяльності, і як 

інтегративна якість особистості учителя. У зв’язку з цим виникає необхідність 

використання методів, способів і досягнень інших наукових галузей. 

Як бачимо, міждисциплінарність як «поєднання та модифікація різних 

галузей знань задля вивчення одного предмета, що виходить за межі однієї 
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дисципліни» (Kaplun, 2016, с. 623), значно посилює педагогічне спрямування 

навчальних дисциплін і видів діяльності у процесі професійного удосконалення 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

О. Вознюк нагадує про висновок Й. Гербарта, що за умови узгодженості, 

систематичності знань та зв’язного викладання матеріалу учні набувають 

навички швидше і повноцінніше, ніж за ізольованого вивчення предметів. На 

необхідності тісного взаємозв’язку при викладанні різних предметів для 

створення органічного зв’язку знань та ідеї, що репрезентуються різними 

науками, наголошував і К. Ушинський (Wozniuk, 2016, с. 708).  

Автори підручника «Методика навчання української мови в середніх 

освітніх закладах»  (2004 р.) дають таке визначення: міжпредметні зв’язки – це 

цільові і змістові збіги, що існують між навчальними предметами. Вони 

відображають у змісті навчальних дисциплін ті діалектичні зв’язки, які 

об’єктивно діють у природі та суспільстві й пізнаються сучасними науками 

(Пентилюк, 2004, с. 40-46). 

Для планування навчального процесу з врахуванням основних цілей 

навчальних галузей Дж. Бін (James Beane) пропонує застосування технології 

міжпредметного підходу у спосіб інтеграції навчальних планів та освітніх 

програм (curriculum integration), що включає чотири основних елементи: 

інтеграцію досвіду, соціальну інтеграцію, інтеграцію знань, інтеграцію дизайну 

навчальних програм (Beane, 1997). Побудову навчальних програм на основі 

інтердисциплінарного підходу з метою надання учням більш відповідного та 

менш фрагментарного стимулюючого досвіду Г. Якобз (Jacobs) вважає 

ефективним шляхом підтримки вчителя у реалізації освітнього процесу і 

встановленні взаємозв’язків між навчальними дисциплінами (Jacobs, 1994). 

Форми і технології застосування міждисциплінарного підходу на лекційних 

заняттях і у практичній роботі вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти та міжпредметного підходу до вивчення зарубіжної 

літератури  на уроках школярами можуть бути різними: міжпредметний 

командний підхід як тематичне об’єднання групи вчителів різних предметних 

галузей (команди) для вивчення спільних тем або проведення комплексних 
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міждисциплінарних заходів, зосереджених на колі важливих ідей. У такому 

підрозділі корпоративна тематична одиниця (thematic uni) розробляється і 

розглядається в більш ніж однієї області контенту, а термін її впровадження 

може варіюватися від 2-3 тижнів до всього навчального року. 

Такі комплексні одиниці навчають вчителів краще використовувати час в 

класі і більш докладно розглядати контент, виділяти штучні розділи у 

навчальних дисциплінах, допомагають учням бачити зв’язки в межах 

інформаційного змісту та легше зрозуміти важливі ідеї або концепції (Barton, & 

Smith, 2000, с. 54). 

Доцільність міжпредметного, наскрізного підходу до викладання 

навчальних галузей, зв’язках між різними шкільними предметами для більш 

ефективного, комплексного навчання з окремих тем, що виділені у окремих 

предметах та навчальних галузях В. Биков обґрунтовує їх взаємопроникненням 

та взаємопов’язаністю у процесі навчання згідно спільним цілям, предмету 

вивчення та пізнавальним взаємозв’язкам. Вчений акцентує увагу на тому, що 

«застосування інтердисциплінарного підходу є важливим у розмиванні 

кордонів між галузями навчання й заохочення до самого процесу навчання. При 

цьому розмивання кордонів між навчальними галузями передбачає 

взаємоперетинання тем і навчальних завдань, що окреслюються у процесі 

навчання в різних шкільних предметах, або так звані надпредметні зв’язки. 

Важливо, щоб визначення результатів навчальних досягнень учнів передбачали 

застосування критичного мислення і трансфер знань як у школі, так і в житті. 

Конструктивістський підхід до навчання, де критичне мислення розвивається 

через міжпредметний контекст, є передумовою для мотивації учнів до навчання 

впродовж життя» (Bykow, 2016, с. 336-337). 

Цінними для розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури у контексті міждисциплінарного підходу ми вважаємо ідеї таких 

напрямів наукового знання: 

- антропології (Кемеров, 1996, с. 21; К. Ушинський, 1950, с. 22; 

Т. Франчук, 2008, с. 57;  А. Фірсова, 2013, с. 506; І. Зязюн, 1999, с. 8-9; 

С. Казанцев, 2000, с. 30), що оптимізує створення системи освіти, націленої на 
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розвиток інваріантних, методологічно важливих, усталених положень; перехід 

від «освіти на все життя» до «освіти протягом усього життя»; орієнтацію на 

засвоєння глибинних, сутнісних зв’язків і підстав, складових цілісної наукової 

картини світу, онтологічну і гносеологічну єдність методології і пізнавальної 

діяльності; вихід на системне, цілісне пізнання і самопізнання, розвиток і 

саморозвиток; взаємоз’язок та взаємозбагачення гуманітарних, 

культурологічних, загальнонаукових і спеціальних дисциплін; забезпечення 

творчої самореалізації й інтелектуального зростання особистості вчителя; 

розвиток наукового стилю мислення, діяльності, спілкування; потреби в 

безперервній самоосвіті і саморозвитку; забезпечення бази для розвитку 

загальної і професійної культури, подолання адаптаційних бар’єрів у разі зміни 

професійних функцій; 

- психопедагогіки (Ушинський, 1948, с. 25; Зязюн, 2008; Зязюн, 2012b, 

с. 29; Зязюн, 2013; Зязюн, 2014a, с. 2-11; Н. Ничкало, 2013; В. Зінченко, 1995; 

В. Мозговий, 2014, с. 74; Стоунс, 1984, с. 22-28, с. 87; Wiszniakowa, 2003, 

с. 253) – визначають, що і як має бути сформовано/удосконалено в особистості 

вчителя (педагогіка) з урахуванням наявних можливостей конкретного фахівця 

(психологія), тобто з педагогічною спрямованістю та психологічним 

підґрунтям; 

- аксіології (Зязюн, 2009, с. 7; Зязюн, 2010а,  с. 271-272; Зязюн, 2011, 

с. 10-11; Дистервег, 1956, с. 139, 176) – актуалізація системи морально-

ціннісних орієнтацій та чітке окреслення професійних орієнтирів філолога 

дають змогу використовувати певні важелі для інтенсифікації його мотивації і 

деонтологічних якостей (самостимуляція, вольова саморегуляція, самоконтроль 

та ін.) з метою  активізації самоосвіти вчителя зарубіжної літератури як у 

курсовий, так і у міжкурсовий періоди; 

- онтології (Теличко, 2014, с. 19-20; Дьюи, 1997, с. 12-13, 15, 20-22; 

Бизяева, 2004, с. 21, 50, с. 63; Кулюткин, Сухобская, 1990, с. 52; Султанов, 

2013, с. 37, 107) – обумовлюється соціальною значущістю поняття професійна 

майстерність і полягає в активізації якісних змін психічної діяльності фахівця, в 

її переходах від нижчих щаблів до вищих, у виникненні нових якостей пам’яті, 
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сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру, тобто у формуванні 

сукупності нових якостей акме-педагога (Чумак, 2014е, с. 415), що мають  

практико зорієнтований характер літературознавчих і культурологічних 

категорій. 

- герменевтики (Л. Бутенко, 2008, с. 3-5) – творча інтерпретація художніх 

творів із визначенням спектра характерних для письменника ознак його 

творчості як багатоаспектне сприймання філософської основи, повноцінне 

осмислення мови, розуміння ідейно-естетичного змісту, усвідомлення 

панорами ціннісних орієнтацій (світоглядні, морально-етичні, правові, 

естетичні) людей, суспільства уможливлюється тільки за наявності у філолога 

культурологічної і літературознавчої компетентностей та спеціальних знань, що 

набуваються  лише при системному ознайомленні з літературою як видом 

мистецтва та засобом естетичного відображення навколишньої дійсності і 

посилюють значення ролі художнього світогляду учнів, актуалізують 

необхідність використання складних завдань творчого змісту, ефективність 

вирішення яких значною мірою залежить від  осмислення школярами ідейного 

задуму твору, належного глибокого сприймання й оцінки матеріалу і засобів 

виразності, співвідношення творчого розв’язання із зразками художньо-

естетичної культури, його відповідність сучасним критеріям розвитку світового 

і національного мистецтва, спосіб творчого освоєння літературно-художніх 

цінностей, їх сприймання, оцінки, виконання завдань інтерпретаційного змісту 

з метою зацікавлення навчальною дисципліною, генералізація 

інтерпретаційного досвіду вчителя, спрямування його на виокремлення 

спільного і відмінного, традиційного та інноваційного, соціально важливого й 

особистісно значущого в літературних творах, налагодження взаємодії, 

плідного діалогу, цілеспрямованого пошуку, пов’язаного з отриманням 

відповіді на актуальні питання естетичного ставлення до мистецтва слова 

(Чумак, 2015d, с. 200).  

- культурології (Баррі, 2008; Бахтін, 1986, с. 3, 34; Клименко, 2006, с. 33-

35; Мельник, 2013, с. 9; Ніколенко, 2016а, с. 12) – для ознайомлення вчителів  з 

особливостями національних культур через класичні та сучасні твори, 
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презентативні для того чи іншого народу (країни), образами, символами, 

звичаями, традиціями, способом життя, етикою і мораллю. І в такий  спосіб 

формувати в учнів стійкий інтерес до різних культур і народів – це допоможе 

молоді інтегруватися у сучасний світ через культуру, спонукатиме збагачувати 

його і зберігати своє; 

-  акторського мистецтва (Пинкевич, 1930, с. 15; Шафранова, 1925; 

Абрамян, 1993, с. 61-62; Абрамян, 1994, с. 37; Рідна школа. – 1993. – № 1-7; 9-

12; 1994. – №1-2; Зязюн, 1995, с. 44; Зязюн, 1981, с. 13; Зязюн, 2006a, с. 49; 

Зязюн, 1981, с. 11; Зязюн, 2008а, с. 119; Макаренко, 1954, с. 215, 247) – 

розвиток емоційно-чуттєвої сфери є ефективним засобом удосконалення 

переконань, моральних установок і практичних дій філолога, що формуються 

саме на основі позитивних естетичних переживань філолога; 

- акмеології (Кузьміна, 1985, с. 27; Чумак, 2014а, с. 72; Чумак, 2014g, 

с. 67) – дає змогу стимулювати філолога на досягнення більш високого рівня 

фахового зростання, удосконалення його професійної діяльності щодо 

організації системно-моделюючого розвитку школяра, здатності конструювати 

багаторівневі стратегії педагогічних дій, підпорядковувати цьому цілі й 

завдання та одночасно і взаємопов’язано вирішувати їх на кожному етапі 

освоєння програми шкільного курсу навчальної дисципліни із застосовуванням. 

При інтеграції змісту навчальних дисциплін у закладах післядипломної 

освіти та інтенсифікації пізнання «між учасниками створюється навчальний 

процес, який має свою специфіку, пов’язану не стільки з передачею певної 

кількості професійних знань, умінь, навичок, скільки з орієнтацією слухачів на 

професійне вдосконалення, особистісне зростання, розвиток творчого 

потенціалу, зміну установок» (Олійник, & Семиченко, 2010, с. 289-290). 

Як бачимо, застосування міждисциплінарного підходу до розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, на нашу думку, є перспективним, адже досвід 

отримання знань у такий спосіб творчий філолог здатний трансформувати у 

свою практичну діяльність у загальноосвітньому закладі у контексті активізації 
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проведення бінарних уроків для оптимізації засвоєння учнями навчального 

матеріалу з дисципліни. 

У методології системний підхід являє собою напрям спеціального 

наукового пізнання, основа якого – дослідження об’єктів як систем. У науковий 

апарат сучасного літературознавства – одного з видів такого пізнання – 

увійшли уявлення й термінологія із загальної теорії систем та з синергетики – 

спеціальної наукової дисципліни, що займається складними системами. На 

важливості застосування системного підходу в розвитку людини наполягав І. 

Зязюн (2009), стверджуючи, що «розуміння ціннісного відношення можливе 

лише за умови системного підходу до людської діяльності і сутності людини. 

Це дає змогу не протиставляти духовні якості людини її природній основі, а 

синтезувати їх у слідуванні до загальних цілей. Цінності – це намагання внести 

упорядкованість у людське існування. Оцінюючи навколишній світ, людина 

систематизує свої устремління, оптимізує відношення з оточуючими 

природними і соціальними обставинами» (с. 8).  

Дослідники, які вивчають методи дослідження літератури, зокрема 

В. Зінченко, В. Зусман та З. Кірнозе (2010) зазначають, що «зародження 

системного підходу до вивчення літератури веде свій початок від ідей 

Аристотеля (384-322 до н. е.), Г. Гегеля (1770 – 1831) та інших філософів, 

Ф. де Сосюра (1857 – 1913) і його послідовників у лінгвістиці, Ю. Тинянова 

(1894 – 1943) і вчених, які входили в Празький лінгвістичний гурток (1926 – 

1950-ті роки). Системний підхід до вивчення літератури сформувався в другій 

половині XX століття під впливом загальних теорій систем Л. фон Берталанфі 

(1901 – 1972) і І. Пригожина (1917 – 2003). До числа літературознавців, які 

використовували системний підхід, належали Н. Конрад, Д. Лихачов, 

І. Нєупокоєва, Р. Якобсон та ін.» (с. 22). 

Ю. Тинянов не тільки визначив вплив словесної конструкції на 

глибинний зміст твору, а й застосував поняття система для позначення 

семантичної організації тексту (Тынянов, 1977, с. 282). У концепції дослідниці 

проблем системного і порівняльного аналізу в світовій літературі 

І. Нєупокоєвої (1976) проголошується, що, «створення теоретичного уявлення 
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про літературну епоху не просто як про хронологічний відрізок часу з певними 

домінантними і другорядними рисами ..., але як про динамічне ціле … 

уможливлюється тільки при системному підході» (с. 34). 

На уроках зарубіжної літератури використання системного підходу 

передбачає «втілення принципів вивчення художнього твору або всієї творчості 

автора як органічного цілого в синтезі структурно-функціональних і 

генетичних уявлень про об’єкт. Твір займає в системі центральне місце і 

набуває статусу художності завдяки прямому й зворотному зв’язку з читачем. 

При системному підході здійснюється єдність аналізу і синтезу… Згідно з 

системним принципом ієрархічності, кожен компонент системи може 

розглядатися як система: “Автор” – одночасно складна система і елемент ще 

більш складної системи “література”, що має матеріальні й ідеальні аспекти. 

Система “Автор” може бути представлена схемою: Автор біографічний ↔ 

Автор концептований ↔ Оповідач ↔ Образ оповідача» (Зинченко, Зусман, & 

Кирнозе, 2010, с. 26-27). 

До того ж, цінними для нашого дослідження розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти у 

контексті системного підходу і визначення нами поняття «професійна 

майстерність учителя зарубіжної літератури» сукупністю його  професійно-

значущих якостей є думки Є. Хрикова про систему як множину 

взаємопов’язаних елементів, що утворюють цілісність, стійку єдність з 

середовищем, мають інтегративні якості, які взаємодіючи зумовлюють появу 

нових якостей (Хриков, 2006, с.157) і О. Дубасенюк (2017), що «компоненти 

педагогічного професіоналізму повинні відображати найважливіші ознаки 

професіоналізму діяльності та професіоналізму особистості викладача» (с. 15). 

Отже, як загальнонаукова основа системний підхід сприяє сприйняттю 

освітнього процесу в закладах післядипломної освіти як сукупності певних 

взаємопов’язаних елементів (цілі, зміст, технологічний інструментарій) та 

процесів, необхідних для організації цілеспрямованого навчання і практичного 

опанування фахових (літературознавчих і культурологічних)  знань, умінь і 

навичок. 
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Як бачимо, застосування вищезазначених наукових підходів 

(андрагогічний, компетентнісний, міждисциплінарний, системний) сприяє 

інтенсифікації розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в курсовий період, зокрема, та якісному удосконаленню 

педагогічних кадрів і підвищенню соціальної значущості української 

післядипломної освіти, в цілому. 
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2.3. Дефініції дослідження сутності та специфіки професіоналізму 

вчителя 

 

Постійна увага соціальних інститутів, науковців, зрештою зацікавленої 

громадськості до проблеми професіоналізму вчителя зумовлюється визнанням 

освіти однією із найбільш значимих духовних цінностей суспільства і проблема 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти потребує свого розв’язання на засадах гуманізації, 

інтеграції, врахування інноваційних процесів, модернізації в галузі освіти.  

У контексті завдань, пов’язаних з розв’язанням цієї проблеми, ми 

вважаємо за потрібне розглянути трактування сутності термінів майстер, 

майстерність, педагогічна майстерність, професіонал, професіоналізм і 

професійна майстерність. У своєму науковому пошуку як більш доцільний ми 

обрали метод компаративного аналізу (компаративізм (від. лат. comparativus – 

порівняльний) (Гром’як, & Ковалів, 1997, с. 369), адже зосередження на 

соціальному і психолого-педагогічних аспектах визначень та їх порівняння 

допомагають шукати пояснення для деяких особливостей і формулювати 

теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. Метою нашого 

компаративного аналізу є розкриття тотожностей/відмінностей у трактуванні 

понять. Основоположним принципом нашого компаративного аналізу ми 

визначаємо відповідність особливостям вітчизняної компаративістики, яку слід 

розглядати як «своєрідну триєдність елементів, притаманну вітчизняним 

дослідженням усього гуманітарного профілю» (Шалагінов, 2014, с. 8), а саме: 

пильну увагу до сучасного освітнього процесу; міждисциплінарність; міцний 

зв’язок з соціальною і культурною проблематикою. Для оптимізації виявлення 

різних уявлень та критеріїв ми зверталися до визначень українських, російських 

і європейських, зокрема польських науковців. Означені поняття розглядалися 

в літературних, наукових джерелах, періодиці за тематичними напрямами 

їх розуміння вченими. 
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Отже, вмотивоване звернення до компаративного аналізу зумовлюється  

як вимогами державного документа (у Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1392 серед складових літературного 

компонента навчальної дисципліни «Світова література» в основній і старшій 

школі називається компаративна лінія (Верховна Рада, 2011), так і потребами 

часу щодо приналежності сучасної людини не тільки до власної сім’ї, країни, а 

й до Всесвіту.  

«Характерологічний образ словесника-майстра складався історично, причому 

перевага тих чи інших якостей, властивостей, функціональних ролей зумовлена 

характером доби, панівною ідеологією, запитами суспільства й пріоритетами самої 

освітньої галузі «Мови і літератури»» (Сидоренко, 2013, с. 31). 

Попри довгу історію і пошуковий характер теоретичних розробок у 

контексті професійної майстерності вчителя ці терміни (майстерність, 

педагогічна майстерність, професіоналізм і професійна майстерність) 

зазнають змін під впливом часових і соціально-економічних перетворень у 

суспільстві, трактуються по-різному і немає однозначного підходу до способів 

їх удосконалення в системі післядипломної освіти. Наукові розвідки, які 

пропонує педагогічна наука для виявлення їхньої сутності, за Л. Губерським і 

В. Андрущенком (2008) мають здебільшого емпіричний характер (с. 465).  Ми 

поділяємо думку Н. Теличко (2014), що «провідною ідеєю сучасних наукових 

пошуків є визначення філософсько-методологічних засад онтогенезу 

педагогічної майстерності» (с. 19). 

У контексті компаративного аналізу нами розроблено таблицю, на якій 

представлено детальне розуміння науковцями сутності і характерних ознак 

поняття «майстер» у 20 джерелах (Додаток Б-1,  таблиця 1). Ми з’ясували, що 

науковому обігу поняття майстер тлумачиться вченими за такими напрямами 

наукового знання: 

- праксеологічний – С. Ожегов та Н. Шведова (1997, с. 345), В. Яременко, 

О. Сліпушко (2000, с. 552), І. Підласий (Подласый, 1999, с. 266); 

- мистецтво спілкування – С. Волошина (Волошина (Ред.), 2002b, с. 241); 
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- педагогічний артистизм, техніка, почуттєва сфера – А. Макаренко 

(1954, с. 215); 

- творчий підхід до діяльності  / творча особистість / творчий 

професіонал – Ю. Бабанський (1988, с. 111), В.  Ягупов (2002, с. 132), 

С. Якушева (2010, с. 5-6), Н. Теличко (2014, с. 31), Л. Чумак (2017, с. 208); 

- синтез гносеологічного і праксеологічного напрямів – В. Сластьонін, 

І. Ісаєв, А. Міщенко, Є. Шиянов (1997, с. 51), І. Каїров Педагогическая 

энциклопедия (Каиров, Петров (Ред.), 1965, с. 739); 

- сукупність аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного напрямів – 

К. Ушинський (1948, с. 26, 28, 29, 31, 66), В. Сухомлинський (1977, с. 49-50), 

І. Зязюн (2010b, с. 11), Ф. Бугайко, Т. Бугайко (1958, с. 30, 33), Н. Рерих (1990, 

с. 276,  297), І. Колесникова (1996, с. 7-9); 

- оцінний напрям – В. Даль (1905, с. 398-399), Н. Кухарев (1986, с. 3); 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну «майстер» 

представлено нами у таблиці (Додаток В-1, таблиця 2). 

Отже, нами проаналізовано 20 джерел щодо визначення тлумачення 

поняття «майстерність». Більшість дослідників (6 джерел) трактують його як 

«сукупність аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного компонентів» і 

«творчий підхід до діяльності  / творча особистість / творчий професіонал» 

(5 джерел).  

Ми вважаємо, що вчитель-майстер зарубіжної літератури – це 

гармонійно розвинена, внутрішньо багата особистість – творчий професіонал, 

який: а) має фундаментальну фахову й психолого-педагогічну підготовку, 

концептуальне мислення, досвід та знає закономірності й механізми 

педагогічного процесу; б) вміє виявляти основне педагогічне завдання 

(проблему); в) правильно діагностує педагогічні ситуації з визначенням 

категорії їх психолого-педагогічних понять; д) спроможний усвідомлено і 

самостійно діяти на основі аналізу педагогічних явищ з їх розподілом на 

складові й осмисленням зв’язків кожного елемента з цілим, знаходити в теорії 

педагогіки ідеї, принципи та обґрунтовувати висновки, адекватні логіці певного 
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явища для  конструктивного вирішення проблем; е) здійснює рефлексивну та 

самоосвітню діяльність. 

Докладне розуміння науковцями сутності і характерних ознак поняття 

«майстерність» представлено у складеній нами таблиці  (Додаток Б-2, таблиця 

3), яка підтверджує, що поняття майстерність у педагогіці і психології також 

трактується науковцями по-різному, як: 

- уміння – І. Підласий (Подласый, 1999, с. 266); 

- синтез знань, освіченості, умінь, досконалості – В. Бусел (2005, с. 637), 

С. Ожегов і Н. Шведова (1997, с. 345), В. Сухомлинський (1976а, с. 421-422), 

П. Матвієнко (Матвієнко, 2006, с. 13), М. Палтишев (Палтышев, 2000, с. 104), 

С. Волошина (Волошина (Ред.), 2002b, с. 240), Є. Пасічник (2000, с. 45); 

- категорія психології діяльності – К. Платонов (1981, с. 111), А. Деркач і 

В. Зазикін  (2003, с. 223), Л. Чумак (2017, с. 211); 

- якість/рівень педагогічної діяльності – Н. Теличко (2014, с. 24-25), 

Л. Губерський та В. Андрущенко (2008, с. 470-471), Н. Кузьміна, Н. Кухарев 

(1976, с. 20), Д. Пеньковець (2013, с. 261), А. Макаренко (1954, с. 215), 

Л. Загородня, С. Тітаренко (2010, с. 26-27),  Є. Рапацевич (2001, с. 393); 

- компетентність – А. Субетто (2006. – С. 12-13); 

- активність – М. Стасюк (2007, с. 52-53), Н. Теличко (2014, с. 7); 

- вищий рівень розвитку – А. Деркач (А. Деркач (Ред.), 2004, с. 59); 

- філософія праці – Н. Кузьміна, М. Кухарев (Кузьмина, 1976, с. 20), 

А. Субетто (1999, с. 10-11). 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну 

«майстерність» представлено нами у таблиці (Додаток В-2,  таблиця 4). 

Отже, нами проаналізовано 24 джерела щодо визначення о поняття 

«майстерність». Більшість дослідників розглядають його як: «синтез знань, 

освіченості, умінь, досконалості» (7 джерела); «якість/рівень педагогічної 

діяльності» (7 джерел). 

Ми розуміємо майстерність вчителя зарубіжної літератури як 

категорію психології педагогічної праці, що зумовлюється ґрунтовною 

підготовкою фахівця, досягненням високого рівня виконання роботи у своїй 
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справі (через володіння комплексом якостей, необхідних для здійснення 

обраної діяльності; знання закономірностей і механізмів педагогічного процесу, 

вміння виявляти основне педагогічне завдання (проблему) і правильно 

діагностувати педагогічні ситуації з визначенням психолого-педагогічних 

категорій; спроможність усвідомлено і самостійно діяти на основі аналізу 

педагогічних явищ з їх розподілом на складові й осмисленням зв’язків кожного 

елемента з цілим, знаходити в теорії педагогіки ідеї, принципи та 

обґрунтовувати висновки, адекватні логіці певного явища; здатність знаходити 

способи конструктивного вирішення проблем), його широким кругозором і 

творчим підходом. 

Словосполучення педагогічна майстерня містить значне смислове 

навантаження і як образне означення педагогічного професіоналізму, і як 

синонім до стилю й творчості вчителя, і як визначення особливостей організації 

навчально-виховної роботи педагога. 

Л. Губерський та В. Андрущенко (2008) вважають, що «поняття 

“педагогічна майстерність” має достатню тривалу історію свого розвитку та 

осмислення. Як надзвичайно важливу проблему майстерність педагога 

розглядали ще античні мислителі – Сократ, Аристотель, Платон, Цицерон та 

ін.» (с. 465). З погляду І. Кузьменчук (2013), «одна з найважливіших умов 

створення педагогічної майстерні – її матеріал має бути по-справжньому 

проблемним, навіть парадоксальним. Тоді на будь-якому етапі заняття 

учасники зможуть пережити певний “розрив” – відкриття, потрясіння – те, що 

робить майстерню Майстернею» (с. 20). 

«Поняття “майстерня побудови знань”, “творча майстерня”, “педагогічна 

майстерня” пов’язані з діяльністю “Французької групи нової освіти” (GFEN). 

Французькі педагоги називали “Аtеllе” майстерні письма, … прямий переклад 

“аtеllе” – майстерня» (Кузьменчук, 2013, с. 19-20).  Початком інтенсивного 

вивчення проблеми педагогічної майстерності нашими науковцями і 

практиками Є. Барбіна (1997) називає 20 – 30-ті роки ХХ ст. (с. 22-23). 

Підґрунтям для створення педагогічних майстерень стали: спадщина 

популяризаторів ідей вільного виховання й творчого саморозвитку особистості 
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(Ж.-Ж. Руссо, Л. Толстой, Дж. Дьюї, Ж. Піаже, М. Монтессорі, К. Ушинський); 

розробки діяльнісного підходу до навчання (Л. Виготський, С. Рубінштейн); 

практична діяльність (С. Рачинський), теоретичні засади виховання 

(А. Макаренко) та ін. З позиції еволюції поглядів на педагогічну майстерність 

популярними у 30-х роках були публіцистичні праці педагогів у контексті 

опису власного досвіду – «тонкі психологічні спостереження за особливостями 

педагогічної майстерності ніби “зсередини”, рефлексивно, з позицій 

безпосередньо включених у виховну і освітню діяльність професіоналів 

високого рівня, справжніх майстрів педагогічної праці» – М. Головіна, 

А. Желтова, М. Кропачевої, І. Новікова, А. Свадковського, К. Соколова та ін. 

(Барбина, 1997, с. 22). У 60 – 80-ті роки минулого століття значним внеском у 

дослідження проблем педагогічної майстерності та професійної підготовки 

вчителя стали праці Н. Кузьміної (яка: а) вперше розглянула педагогічну 

майстерність як особливу системну якість, що інтегрує в своєму складі окремі 

структурні елементи, між котрими не тільки виникають системні зв’язки, а й 

народжуються нові, системні якості; б) розробила професіограму вчительської 

професії) і В. Сластьоніна. Програму розвитку педагогічної майстерності 

фахівця, згодом рекомендовану Міністерством освіти для педагогічних 

інститутів та інститутів удосконалення вчителів країни, розроблено у 

Полтавському педагогічному інституті у 1980-х роках у межах комплексної 

цільової програми «Вчитель», започаткованої ректором І. Зязюном (Білик, 

2014, с. 197). 

Л. Губерський і В. Андрущенко (2008) вважають, що «з точки зору 

структури, педагогічну майстерність можна розглядати як: соціальну 

спрямованість (інтереси, соціальні цінності, ідеали); професійні знання (вікової 

фізіології, психології, педагогіки, свого предмета й методики його викладання); 

педагогічні здібності та вміння (комунікативні, перцептивні, емоційність, 

оптимізм, оптимістичне прогнозування, креативність, когнітивність та ін.); 

педагогічна техніка (зовнішність, керівництво своїм тілом, емоціями, жести, 

міміка, мовленнєва культура); психотехніка (здатність застосовувати знання із 

психології у практичній діяльності); педагогічна технологія (організація й 
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побудова навчально-виховного процесу з використанням засобів, методів та 

прийомів у логічно обумовленій послідовності)... Якщо розглядати педагогічну 

діяльність з точки зору її досконалості, то в ній можна було б умовно 

виокремити декілька рівнів. Перший рівень – це рівень “нормального” 

професіоналізму, який характерний для більшості педагогів, що мають певний 

фаховий досвід; другий рівень пов’язаний уже із педагогічною майстерністю та 

творчістю, для якого характерне збагачення своїми здобутками мистецтва 

навчання та виховання. Й нарешті, існують вчителі, котрі піднімаються до 

рівня педагогічного новаторства, вносячи істотні зміни в педагогічну практику» 

(с. 470). 

Нами складено таблицю, яка не тільки детально ілюструє розуміння 

науковцями сутності і характерних ознак поняття «педагогічна майстерність» 

(Додаток Б-3, таблиця 5), а й засвідчує, що до вивчення такого багатогранного 

явища як педагогічна майстерність зверталося немало педагогів; результатом 

аналізу ставало визначення того, що, на думку його автора, виражало 

квітесенцію, найсуттєвішу ознаку поняття, а саме:  

- властивості – К. Щедролосєва (2005, с. 8, 9-10, 16), І. Зязюн, 

І. Кривонос, Н. Таресевич та ін. (Зязюн (Ред.), 1989, с. 10), І. Зязюн, 

Л. Карамущенко, І. Кривонос та ін. (Зязюн (Ред.), (2008a), форзац), Г. Єльникова, 

О. Зайченко, В. Маслов (2010, 86 с.), О. Семеног (2013, с. 3), Б. Андрієвський, 

Л. Пермінова (2005, с. 10), Н. Мікляєва, Ю. Мікляєва (2008, с. 50), 

В. Федорчук (2008, с. 11);  

- якості – І. Підласий (2010, с. 267), Н. Кузьміна (1967, с. 13), Н. Кухарев 

(1986, с. 3); Н. Кухарев (1990, с. 7-15), М. Фіцула (2006, с. 57-58), О. Отич 

(2011, с. 53-54), В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко і Є. Шиянов (1997, с. 114-

116), С. Сафарян (2009, с. 3), О. Кіліченко, І. Кланічна (2005, с. 16), О. Булатова 

(2001, с. 47), К. Старченко (2010, с. 318), Л. Гребенніков, Л. Байкова (2000, с. 12-

14), В.  Ягупов (2002, с. 132); 

- уміння – А. Деркач, А. Ісаєв  (Деркач, 1981, с. 6), І. Харламов (2000, 

с. 121), В. Міжеріков, М. Єрмоленко (2002, с. 33, 221), С. Якушева (2010, с. 5-6), 

І. Синиця (1981, с. 19), А. Макаренко (1954, с. 269, 247);  
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- технологія  – В. Сластьонін, І. Ісаєв, Є. Шиянов (2002, с. 411); 

- діяльність – Н. Кузьміна (Кузьмина, 1967, с. 14, 57, 62), С. Гончаренко 

(2011, с. 349), І. Зязюн (2010b, с. 8), Ю. Бабанський (Бабанский, 1988, с. 111), 

Є. Барбіна (Барбина, 1997, с. 154),  Г. Хозяїнов (Хозяинов, 1988, с. 71, 73, 74-78), 

А. Маркова (1996, с. 292), Н. Теличко (2014, с. 25), Г. Коджаспірова (2004, 

с. 137), М. Дьяченко, Л. Кандибовіч (1978, с. 256),  Л. Гребенніков, Л. Байкова 

(2000, с. 12-14), В. Гриньова (2005, с. 35), А. Орлов (2002, с. 81), Є. Рапацевич 

(2001, с. 393), В. Мижериков, Т. Юзефавичус (2005, с. 145-146, 156); 

- соціальний контекст – Б. Буяльський (1990a, арк. 5); 

- формування інтересу (до читання) – Л. Мірошниченко (2014b, с. 15); 

- досвід, досконалість, розвиток  – С. Вишнякова (1999, с. 229),  

І. Колесникова, О. Титова (Колесникова, 2005, с. 230), О. Лавріненко (2009, 

с. 297), В. Ягупов (2002, с. 79); 

- виконання функцій – С. Сисоєва (2006, с. 99); 

- творча активність – Є. Барбіна (1997, с. 35); 

- результат – Н. Кузьміна, М. Кухарев (Кузьмина, 1976, с. 4-5, 20, 56), 

О. Первухіна (2014, с. 563), В. Пешкова (2015, с. 57); 

- синтез – В. Жабаков, Т. Жабакова (2016, с. 17), А. Беляєв (2005, с. 272), 

В. Кузовлев (2000, с. 54-55), О. Щербаков (1971, с. 83), В. Ягупов (2002, с. 79), 

Є. Барбіна (Барбина, 1997, с. 37), Х. Гафуров (2008), Ю. Завалевський (2010, 

с. 19-20),  А. Кузьмінський (2010), Л. Чумак (2017, с. 228); 

- система – В. Сидоренко (2010, с. 71); 

- конструкт – О. Тунік (Туник, 2008, с. 47-48); 

- утворення – Т. Сорочан (2005, с. 93), Л. Решетняк (2006, с. 4, 10, 17); 

- характеристика – К. Романова (Романова, 2010, с. 19, 41); 

- основний стан – І. Зязюн (2008b, с. 114), Ю. Львова (1972, с. 8-12); 

- культура – І. Зязюн (2006b, с. 10), Л. Губерський, В. Андрущенко (2008, 

с. 471-472); 

- мистецтво – В. Давидов (1993, с. 421), Ю. Азаров (2004, с. 50-51), 

С. Якушева (2008, с. 5-6); 

- професійна свобода – О. Лавріненко (2009, с. 7); 
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- творчість – Б. Буяльський  (1990b, арк. 28); 

- ідеал – Т. Нуржанова (2014, с. 365); 

- вершина – Б. Нурмухамбетова та Е. Клісаріді (2014, с. 338); 

- показник – Ю. Завалевський (2010, с. 19); 

- вияв професіоналізму – Г. Хозяїнов (Хозяинов, 1988, с. 82). 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну «педагогічна 

майстерність» представлено нами у таблиці (Додаток В-3, таблиця 6). 

Отже, нами проаналізовано 82 джерела щодо визначення багатогранного 

поняття «педагогічна майстерність». Хоча кожен дослідник розуміє по-своєму, 

у контексті притаманної йому шкали пріоритетів педагогічної діяльності, яка 

відображає її сутнісні характеристики, проте, більшість дослідників 

розглядають цей феномен як: «якості» (13 джерел), «діяльність» (15 джерел); 

«синтез» (10 джерел). 

Ми вважаємо, що педагогічна майстерність вчителя зарубіжної 

літератури – це синтез, який включає: фахові знання, вміння, рівень культури 

діяльності/педагогічної культури (при характеристиці якості результату); вияв 

творчої активності особистості вчителя (при визначенні психологічного 

механізму успішної діяльності); здатність реалізовувати власний потенціал 

через дієвість самоосвіти і комплексу особистісних якостей, властивостей, 

ознак і цінностей (при характеристиці відповідності індивідуального 

професійного розвитку, певній сукупності вимог, що висуваються перед 

учителем національною системою освіти і суспільством). 

Для аналізу і розширення власного поля епістомологічного пізнання 

щодо розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти ми звернулися і до української, і до європейської  

наукової школи, зокрема до досвіду деяких польських колег, щодо визначення 

понять «професіоналізм» і «професіонал». 

Повернення польської педевтології до концепцій кінця ХХ – початку 

XXI ст., до «старих правд про вчителя»  щодо душі вчительства, милості 

людських душ, педагогічного таланту, педагогічних здібностей, багатства 

особистості вчителя,  тобто, де педагога представлено як особу з винятковими 
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кваліфікаційними якостями (суспільні, етичні, емоційні, характерологічні) 

сьогодні є актуальним з погляду інспірації (натхнення) пошуків рішень для 

сучасних освітніх проблем і розуміння нових професійних завдань освітян. З 

погляду З. Ратаєка (2005), «ми є свідками досить радикальної переорієнтації 

(принаймні теоретично) дефініції двох понять: кваліфікація і професіоналізм 

вчителя. Очікування, характер яких не лише однорідний, але і непретензійний, 

зобов’язують педагогіку визначити зміст і сферу поняття «професійна 

кваліфікація вчителя».  Домінуючою до сьогодні у кваліфікації вчителів є сфера 

технологічних умінь, уміння оперувати методичними процедурами, 

спрямованими на реалізацію окреслених завдань (виховні, дидактичні, 

опікунські). Проте при усвідомленні динамічності сучасних змін в аспекті 

наших знань про світ природи, швидкість перетворення нашого середовища в 

умовах технічної цивілізації та ускладнення наших суспільних відносин, стає 

очевидним, що всі зусилля, спрямовані на показник замкнутого реєстру 

бажаних компетенцій учителя, не можуть закінчитися успіхом. Поперівський 

принцип відкритості світу доводить, що ми зобов’язані постійно 

вдосконалюватися і бути впевненими, що наші зусилля не марні» (с. 197-198, 

202). 

Поняття професіоналізм, як стверджує Н. Кузьміна (1993), у педагогіці 

«почали використовувати з 70-80-х років ХХ ст. для позначення наявності у 

педагога професійно значущих спеціальних вмінь, високого рівня володіння 

фаховими вміннями, що відрізняють його від представників інших освітніх 

галузей» (с. 33). «Термін “професіоналізм” ще не утвердився остаточно в 

українській педагогічній науці», адже сутність означеного поняття протягом 

років принципово змінюється (Сорочан, 2005, с. 4, 17).  

Нами складено таблицю, яка докладніше репрезентує розуміння 

українськими і зарубіжними науковцями сутності і характерних ознак поняття 

«професіоналізм» (Додаток Б-4, таблиця 7). У науковій думці поняття 

професіоналізм українськими науковцями та польськими колегами 

визначається так: 

1. Національна наукова школа: 
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- соціально-педагогічне явище – Н. Гузій (2004, с. 222), В. Сластьонін 

(2004, с. 23-24); 

- стандарти, норми – А. Шулдик (2014); 

- сукупність змін – Є. Рогов (1998, с. 95-98); 

- сукупність умінь – Т. Сорочан (2005, с.  96); 

- характеристика – А. Деркач (2004b, с. 124), А. Деркач, В. Зазикін 

(2003, с. 42); 

- стан – А. Маркова (1996, с. 82-84); 

- система – А. Деркач, В. Зазикін і А. Маркова (2000, с. 62-63); 

- процес – І. Зязюн (2010b, с. 10), Б. Нурмухамбетова та Є. Клісаріді 

(2014, с. 339), О. Потрікеєва (2015, с. 161); 

- якість – Е. Зеєр (2009, с. 62); 

- комплексне  поняття – В. Кремень (2008, с. 742), Н. Бугай (2009, с. 32), 

І. Зязюн (2014b, с. 23), І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос (1997, с. 14), 

Н. Кузьміна (1993, с. 33), В. Сухомлинський (1976а, с. 420-421), В. Вакуленко 

(2006, с. 129-130), В. Гриньова (2005, с. 35), Т. Сорочан (2005, с. 17), М. Вовк 

(2014, с. 7), Л. Чумак (2017, с. 242); 

- творчість – І. Зязюн (2010b, с. 7); 

- поетапне удосконалення – В. Рибалка (2008, с. 733), І. Соловйов (2011, 

с. 7), П. Павленко (2001, с. 325), Є. Клімов (1996, с. 59-60), Г. Балахничева, 

Л. Заремба і А. Цьось (2013, с. 15-16); 

- дослідницька позиція – А. Бізяєва (2004, с. 61). 

2. Польська наукова школа: 

- створення власних наукових концепцій – З. Ратаєк (2005, с. 202), 

А. Ціхоцкі (Cichocki, 1998, с. 74-76); 

- соціологія праці – M. Сноек (Snoek, 2010); 

- майстерність,  практика – Л. Драбік, О. Кубяк-Сокол, Е. Соболь, 

Л. Вішняковська (Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., & Wiśniakowska, 2016, 

с. 742); 

- компетентність, досвід – К. Перщиняк (Pierścieniak, 1994, с. 169); 
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- підготовка, компетентність, досвід, навички, професійна динаміка – 

Б. Гола і Д. Павлик (Gola, & Pauluk, 2015, с. 30); 

- автономія, компетенція, довіра – Б. Голебняк, Б. Заморська (Gołębniak, 

& Zamorska, 2014, с. 37-38); 

- підготовка, знання, пробудження особистості, збагачення культурних 

ресурсів, активність духовного життя – С. Волошин (Woloszyn, 1986, с. 95); 

- ступеневий розвиток – Д. Берлінер (Berliner, 2004, с. 211). 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну 

«професіоналізм» представлено нами у таблиці (Додаток В-4, таблиця 8). 

Отже, нами проаналізовано 40 джерел національної і польської наукових 

шкіл щодо визначення феномену щодо визначення феномену 

«професіоналізм». Більшість дослідників висвітлюють його так: «комплексне  

поняття» (11 джерел); «поетапне  удосконалення» (5 джерел). 

Ми розглядаємо професіоналізм вчителя зарубіжної літератури як: 

соціально-педагогічне явище; продуктивну практичну й психічну активність, 

яка виявляється у навчанні на рівні майстерності, постійному зростанні рівня 

якості викладання та виховання, що досягається удосконаленням комплексу із 

взаємодоповнюючих аспектів (розширення і поглиблення фахових знань, 

удосконалення вмінь, навичок, рефлексії, саморозвитку), який сприяє 

підвищенню престижу й поваги до педагогічної професії. 

Наявністю варіантів у науковій думці також характеризується і поняття 

професіонал. Так, І. Соловйов (2011) вказує, що «діапазон трактування 

акмеологічного розвитку професіонала зводиться від здатності генерувати нові 

ідеї та вміння втілювати нове в життя до розуміння складності його 

інтегративного феномена, що охоплює різноманіття характеристик аж до 

самореалізації» (с. 4). Нами складено таблицю, яка докладно систематизує 

розуміння українськими і зарубіжними науковцями сутність і характерні ознаки 

поняття «професіонал» (Додаток Б-5,  таблиця 9). Отже, зміст поняття 

професіонал у наукових наробках розглядається так:  

1. Національна наукова школа: 

- людина, що готує члена суспільства – А. Маркова (1992, с. 57); 
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- фахівець, здатний генерувати і втілювати в життя нові ідеї – 

І. Соловйов (2011, с. 4); 

- суб’єкт професійної діяльності – А. Деркач та В. Зазикін (2003, с. 42), 

І. Васильєв (2004, с. 57); 

- людина, що володіє комплексом  із взаємодоповнюючих аспектів акме-

напряму – В. Максимова (2004, с. 9), О. Потрікеєва (2015, с. 161), Л. Чумак 

(2017, с. 246); 

2. Польська наукова школа: 

- людина, яка добре знає професію – М. Шимчак (Szymczak, 1988, с. 929), 

К. Чарнецький, П. Коволік (Czarnecki, & Kowolik, 2005, с. 936); 

- людина, що добре виконує роботу – Б. Дунай (Dunaj, 1996, с. 854), 

3. Квецінскі (Kwieciński, 1998, с. 95); 

- людина, що володіє знаннями, осмислено практикує, дотримується 

етичного коду, має конструктивну систему особистих рис – В. Гаррегг і 

К. Боулз  (Garrett, & Bowles, 1997, с. 27), З. Ратаєк (2005, с. 203), Т. Морріс 

(Morris, 1995, с. 343), М. Моррісон (Morrison, 1996, с. 43), Л. Столлл і Д. Фінк 

(Stoll, & Fink, 1996, с. 111). 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну «професіонал» 

представлено нами у таблиці (Додаток В-5, таблиця 10). 

Отже, нами проаналізовано 16 джерел щодо визначення феномену 

«професіонал». Тлумачення українських вчених мають різні варіанти, проте у 

більшості випадків професіоналом вважають людину, що володіє комплексом  

із взаємодоповнюючих аспектів акме-напряму (3 джерела). Польські 

дослідники у більшості випадків розглядають його як: «людина, що володіє 

знаннями, осмислено практикує, дотримується етичного коду, має 

конструктивну систему особистих рис» (5 джерел). 

Вчитель-професіонал зарубіжної літератури – це фахівець, який готує 

майбутнього члена суспільства та володіє комплексом  із взаємодоповнюючих 

характерних рис і аспектів акме-напряму, які відрізняють його від пересічного  

вчителя, а саме: система високих морально-етичних якостей; наявність 

специфічного психологічного утворення, що відтворюється у результативності 
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педагогічної діяльності та визначається особливостями дій, вчинків і поведінки, 

які відображають характерологічну сутність професійної майстерності 

філолога; прогресивність і націленість думок на майбутнє, здатність генерувати 

і втілювати в життя нові ідеї, вміння реалізувати у навчально-виховній роботі 

власний потенціал. 

Отже, у польських наукових і довідкових джерелах, на відміну від  

українських, визначення професіоналізм і професіонал здебільшого 

пов’язується із професійною підготовкою (навчанням і досвідом), та зі 

способом виконання фахівцем своїх функцій. 

«Наукова розробка теоретичних основ професійної майстерності, 

звернення до її становлення, розвитку й вдосконалення у практичній діяльності 

педагогів, а також дефініція поняття “професійна майстерність вчителя”, – 

пояснює І. Петрашевич (2016), – стали здійснюватися на початку ХХ ст., 

акумулювавши найбільш цінні з наукового погляду ідеї та накопичені 

емпіричні й теоретичні знання» (с. 190). 

Розуміння українськими і зарубіжними науковцями сутності і 

характерних ознак поняття «професійна майстерність» ми детально 

систематизували в таблиці (Додаток Б-6, таблиця 11). Аналіз наукових джерел 

засвідчує різноманітність у визначенні терміна професійна майстерність 

вчителя, а запропоновані варіанти можемо класифікувати так:  

- психічне / соціально-психологічне утворення – А. Деркач (А. Деркач 

(Ред.), 2004, с. 60), В. Бондар (2006, с. 22), Л. Карпова (2004, с. 12);  

- здібності – А. Деркач (А. Деркач (Ред.), 2004, с. 59), В. Крутецький 

(1976, с. 104-106);  

- якості – Н. Ничкало (2000, с. 272), Л. Жадан і В. Жадан (2008, с. 66), 

Д. Пеньковець (2013, с. 261), Л. Чумак (2017, с. 253-254); 

- уміння – Н. Кузьміна, М. Кухарев (Кузьмина, 1976, с. 32), О. Первухіна 

(2014, с. 563); 

- діяльність – Н. Кузьміна та Н. Кухарев (1976, с. 39), І. Петрашевич 

(2012, с. 19); 
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- результат взаємозв’язку теорії і практики – В. Сластьонін, І. Ісаєв, 

А. Міщенко, Є. Шиянов (1997, с. 111-112); 

- розвиток – Е. Харгрівз і М. Фуллан (Hargreaves, & Fullan, 1992, с. 2), 

Л. Савенкова (2001, с. 132-133); 

- зв’язок компетентності й творчості – С. Сафарян (2009, с. 3); 

- цілість професійно-значущих аспектів – Р. Шакуров (1985, с. 31), 

О. Соколова і С. Юревич (2014, с. 5), А. Ситніков (1996, с. 61-63), О. Радомська 

(2004, с. 3), Н. Подлевська (2015, с. 82), Н. Гагаріна (2011, с. 35), С. Гаркуша 

(2013, с. 26);  

- синтез – А. Щербаков  (1968, с. 21); 

- складова професійної культури – Я. Черньонков (2001, с. 103);  

- самореалізація – П. Павленко (2001, с. 325); 

- рефлексивна основа  професійної діяльності – Дж. Познер (Posner, 1996, 

с. 19); Т. Рейган, К. Касе і Дж. Брубашер (Reagan, Case, & Brubacher, 2000, 

с. 33). 

Кількісний і сутнісний контент-аналіз тлумачення терміну «професійна 

майстерність» представлено нами у таблиці (Додаток В-6, таблиця 12) 

Отже, аналіз 29 джерел щодо визначення феномену «професійна 

майстерність» засвідчив, що більшість дослідників розглядають його так: 

«цілісність професійно-значущих аспектів» (7 джерел), «якості» (4 джерела). 

Наш аналіз засвідчує, що при розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти пріоритетними для 

фахівця залишаються завдання бути провідником найвищих загальнолюдських 

цінностей та ідеалів, допомагати учням у соціалізації, розвивати їхні здібності з 

оптимальним використанням наявних можливостей, але без втрати їх 

суб’єктивних надбань.  

Ми вважаємо, що професійна майстерність вчителя зарубіжної 

літератури – це сукупність особистісних якостей, які мають 

практикоорієнтований характер (філософські, методологічні, літературознавчі, 

культурологічні аспекти); відтворюються у концептуальному мисленні та 
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результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній 

діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; 

потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення. 

До того ж нами складено порівняльну таблицю «Загальне і специфічне у 

визначенні понять “педагогічна майстерність” і “професійна майстерність”» 

(див. таблиця 13).  

Таблиця 13 

Загальне і специфічне у визначенні понять  

«педагогічна майстерність» і «професійна майстерність» 

№ Педагогічна майстерність Професійна майстерність 

1 2 3 

Загальне 

1 Якості – І. Підласий (2010, с. 267), 

Н. Кузьміна (1967, с. 13), Н. Кухарев 

(1986, с. 3); Н. Кухарев (1990, с. 7-

15), М. Фіцула (2006, с. 57-58), 

О. Отич (2011, с. 53-54), 

В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко і 

Є. Шиянов (1997, с. 114-116), 

С. Сафарян (2009, с. 3), О. Кіліченко, 

І. Кланічна (2005, с. 16), О. Булатова 

(2001, с. 47), К. Старченко (2010, 

С. 318), Л. Гребенніков і Л. Байкова 

(2000, с. 12-14), В.  Ягупов (2002, 

с. 132) 

Якості – Н. Ничкало (2000, с. 272), 

Л. Жадан і В. Жадан (2008, с. 66), 

Д. Пеньковець (2013, с. 261), Л. 

Чумак (2017, с. 253-254) 

 

2 Уміння – А. Деркач, А. Ісаєв  

(Деркач, 1981, с. 6), І. Харламов 

(2000, с. 121), В. Міжеріков, 

М. Єрмоленко (2002, с. 33, 221), 

С. Якушева (2010, с. 5-6), І. Синиця 

(1981, с. 19), А. Макаренко (1954, 

с. 269, с. 247) 

Уміння – Н. Кузьміна, М. Кухарев 

(Кузьмина, 1976, с. 32), 

О. Первухіна (2014, с. 563) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний контекст – 

Б. Буяльський (1990a, арк. 5) 

Психічне / соціально-психологічне 

утворення – А. Деркач (А. Деркач 

(Ред.), 2004, с. 60), В. Бондар (2006, 

с. 22), Л. Карпова (2004, с. 12) 
Утворення – Т. Сорочан (2005, с. 93), 

Л. Решетняк (2006, с. 4, 10, 17) 
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4 Синтез – В. Жабаков і Т. Жабакова 

(2016, с. 17), А. Беляєв (2005, с. 272), 

В. Кузовлев (2000, с. 54-55), О. 

Щербаков (1971, с. 83), В. Ягупов 

(2002, с. 79), Є. Барбіна (Барбина, 

1997, с. 37), Х. Гафуров (2008), 

Ю. Завалевський (2010, с. 19-20),  

А. Кузьмінський (2010), Л. Чумак 

(2017, с. 228) 

Синтез – А. Щербаков  (1968, 

с. 21) 

 

5 Діяльність – Н. Кузьміна (Кузьмина, 

1967, с. 14, 57, 62), С. Гончаренко 

(2011, с. 349), І. Зязюн (2010b, с. 8), 

Ю. Бабанський (Бабанский, 1988, 

с. 111), Є. Барбіна (Барбина, 1997, 

с. 154),  Г. Хозяїнов (Хозяинов, 1988, 

с. 71, 73, 74-78), А. Маркова (1996, 

с. 292), Н. Теличко (2014, с. 25), 

Г. Коджаспірова (2004, с. 137), 

М. Дьяченко і Л. Кандибовіч (1978, 

с. 256),  Л. Гребенніков і Л. Байкова 

(2000, с. 12-14), В. Гриньова (2005, 

с. 35), А. Орлов (2002, с. 81), 

Є. Рапацевич (2001, с. 393), 

В. Мижериков, Т. Юзефавичус (2005, 

с. 145-146, 156) 

Діяльність – Н. Кузьміна, 

Н. Кухарев (1976, с. 39), 

І. Петрашевич (2012, с. 19) 

 

6 Культура – І. Зязюн (2006b, с. 10), 

Л. Губерський та В. Андрущенко 

(2008, с. 471-472) 

Складова професійної культури – 

Я. Черньонков (2001, с. 103) 

 

7 Результат – Н. Кузьміна, М. 

Кухарев (Кузьмина, 1976, с. 4-5, 20, 

56), О. Первухіна (2014, с. 563), 

В. Пешкова (2015, с. 57) 

Результат взаємозв’язку теорії і 

практики – В. Сластьонін, І. Ісаєв, 

А. Міщенко, Є. Шиянов (1997, 

с. 111-112) 

8 Досвід, досконалість, розвиток  – 

С. Вишнякова (1999, с. 229),  

І. Колесникова, О. Титова 

(Колесникова, 2005, с. 230), 

О. Лавріненко (2009, с. 297), 

В. Ягупов (2002, с. 79) 

Розвиток – Е. Харгрівз і 

М. Фуллан (Hargreaves, & Fullan, 

1992, с. 2), Л. Савенкова (2001, 

с. 132-133) 

 

9 

 

 

 

 

 

Виконання функцій – С. Сисоєва 

(2006, с. 99) 

 

 

 

Самореалізація – П. Павленко 

(2001, с. 325) 
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1 2 3 

 Специфічне 

10 Властивості – 

К. Щедролосєва (2005, с. 8, 9-10, 16), 

І. Зязюн, І. Кривонос, Н. Таресевич 

та ін. (Зязюн (Ред.), 1989, с. 10), І. 

Зязюн, Л. Карамущенко, І. Кривонос 

та ін. (Зязюн (Ред.), (2008a), форзац), 

Г. Єльникова, О. Зайченко, В. Масло 

в (2010, 86 с.), О. Семеног (2013, 

с. 3), Б. Андрієвський, Л. Пермінова 

(2005, с. 10), Н. Мікляєва, 

Ю. Мікляєва (2008, с. 50), 

В. Федорчук (2008, с. 11) 

Здібності – А. Деркач (А. Деркач 

(Ред.), 2004, с. 59), В. Крутецький 

(1976, с. 104-106) 

 

11 Технологія  – В. Сластьонін, І. Ісаєв, 

Є. Шиянов (2002, с. 411) 

Цілість професійно-значущих 

аспектів – Р. Шакуров (1985, 

с. 31), О. Соколова і С. Юревич 

(2014, с. 5), А. Ситніков (1996, 

с. 61-63), О. Радомська (2004, с. 3), 

Н. Подлевська (2015, с. 82), 

Н. Гагаріна (2011, с. 35), С. 

Гаркуша (2013, с. 26)  

12 Формування інтересу (до читання) – 

Л. Мірошниченко (2014b, с. 15) 

Зв’язок компетентності й 

творчості – С. Сафарян (2009, 

с. 3) 

13 Творча активність – Є. Барбіна 

(1997, с. 35) 

Рефлексивна основа  професійної 

діяльності – Дж. Познер (Posner, 

1996, с. 19); Т. Рейган, К. Касе і 

Дж. Брубашер (Reagan, Case, & 

Brubacher, 2000, с. 33) 

14 Система – В. Сидоренко (2010,  

с. 71) 

 

15 Конструкт – О. Тунік (Туник, 2008, 

с. 47-48) 

 

16 Характеристика – К. Романова 

(Романова, 2010, с. 19, 41) 

 

17 Основний стан – І. Зязюн (2008b, 

с. 114), Ю. Львова (1972, с. 8-12) 

 

18 Мистецтво – В. Давидов (1993, 

с. 421), Ю. Азаров (2004, с. 50-51), 

С. Якушева (2008, с. 5-6) 

 

19 Професійна свобода – О. Лавріненко 

(2009, с. 7) 

 

20 Творчість – Б. Буяльський  (1990b, 

арк. 28) 
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21 Ідеал – Т. Нуржанова (2014, с. 365)  

22 Вершина – Б. Нурмухамбетова, 

Е. Клісаріді (2014, с. 338) 

 

23 Показник – Ю. Завалевський (2010, 

с. 19) 

 

24 Вияв професіоналізму – Г. Хозяїнов 

(Хозяинов, 1988, с. 82) 

 

 

Джерело : складено автором* 

 

Як бачимо з цієї таблиці, нами виокремлено в означених дефініціях такі 

загальні і специфічні спрямування: 

Загальне: 

а) якості – (педагогічна  майстерність – І. Підласий, Н. Кузьміна, 

Н. Кухарев, М. Фіцула, О. Отич, В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко, 

Є. Шиянов, С. Сафарян, О. Кіліченко, І. Кланічна, О. Булатова, К. Старченко, 

Л. Гребенніков, Л. Байкова, В.  Ягупов;  професійна  майстерність – 

Н. Ничкало, Л. Жадан і В. Жадан, Д. Пеньковець, Л. Чумак); 

б) уміння (педагогічна  майстерність – А. Деркач, А. Ісаєв, І. Харламов, 

В. Міжеріков, М. Єрмоленко, С. Якушева, І. Синиця, А. Макаренко; професійна  

майстерність – Н. Кузьміна, М. Кухарев, О. Первухіна); 

в) соціальний контекст/утворення // психічне/соціально-психологічне 

утворення (педагогічна  майстерність – Б. Буяльський, Т. Сорочан, 

Л. Решетняк; професійна  майстерність – А. Деркач, В. Бондар, Л. Карпова);  

г) синтез (педагогічна  майстерність – В. Жабаков, Т. Жабакова, 

А. Беляєв, В. Кузовлев, О. Щербаков, В. Ягупов, Є. Барбіна, Х. Гафуров, 

Ю. Завалевський,  А. Кузьмінський, Л. Чумак; професійна  майстерність – 

А. Щербаков); 

д) діяльність (педагогічна  майстерність – Н. Кузьміна, С. Гончаренко, 

І. Зязюн, Ю. Бабанський, Є. Барбіна,  Г. Хозяїнов, А. Маркова, Н. Теличко, 

Г. Коджаспірова, М. Дьяченко і Л. Кандибовіч,  Л. Гребенніков, Л. Байкова, 



184 

 

В. Гриньова, А. Орлов, Є. Рапацевич, В. Мижериков, Т. Юзефавичус; професійна  

майстерність – Н. Кузьміна і Н.  Кухарев, І. Петрашевич); 

е) культура / складова професійної культури (педагогічна  майстерність 

– І. Зязюн, Л. Губерський, В. Андрущенко; професійна  майстерність – 

Я. Черньонков); 

ж) результат / результат взаємозв’язку теорії і практики (педагогічна  

майстерність – Н. Кузьміна, М. Кухарев, О. Первухіна, В. Пешкова; 

професійна  майстерність – В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко, Є. Шиянов); 

з) досвід, досконалість, розвиток / розвиток  (педагогічна  майстерність 

– С. Вишнякова,  І. Колесникова, О. Титова, О. Лавріненко, В. Ягупов; 

професійна  майстерність – Е. Харгрівз і М. Фуллан, Л. Савенкова); 

и) виконання функцій / самореалізація (педагогічна  майстерність – 

С. Сисоєва; професійна  майстерність – П. Павленко). 

Специфічне: 

Педагогічна майстерність:  

а) властивості – К. Щедролосєва , І. Зязюн, І. Кривонос, Н. Таресевич, 

Л. Карамущенко, Г. Єльникова, О. Зайченко, В. Маслов, О. Семеног, 

Б. Андрієвський, Л. Пермінова, Н. Мікляєва, Ю. Мікляєва, В. Федорчук; 

б) технологія (В. Сластьонін, І. Ісаєв і Є. Шиянов); 

в) формування інтересу (до читання)  (Л. Мірошниченко); 

г) творча активність (Є. Барбіна); 

д) система (В. Сидоренко);  

е) конструкт (О. Тунік); 

ж) характеристика (К. Романова); 

з) основний стан (І. Зязюн, Ю. Львова) 

и) мистецтво (В. Давидов, Ю. Азаров, С. Якушева); 

з) професійна свобода (О. Лавріненко); 

и) творчість (Б. Буяльський);   

і) ідеал (Т. Нуржанова); 

к) вершина (Б. Нурмухамбетова і Е. Клісаріді); 

л) показник (Ю. Завалевський); 
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м) вияв професіоналізму (Г. Хозяїнов). 

Професійна майстерність:  

а) здібності (А. Деркач, В. Крутецький); 

б) цілість професійно-значущих аспектів (Р. Шакуров, О. Соколова, 

С. Юревич, А. Ситніков, О. Радомська, Н. Подлевська, Н. Гагаріна, 

С. Гаркуша); 

в) зв’язок компетентності й творчості (С. Сафарян); 

г) рефлексивна основа  професійної діяльності – (Дж. Познер, Т. Рейган, 

К. Касе, Дж. Брубашер). 

Як засвідчує порівняльний аналіз визначень у наукових і довідкових 

джерелах змістовно-цільове навантаження трактування понять мають багато 

спільних майже ідентичних положень. Проте «педагогічна майстерність» 

відрізняється переважно розрізненими уявленнями про особистість учителя та 

ті чи інші аспекти педагогічної праці. Визначення поняття «професійна 

майстерність» у більшості випадків характеризується  концептуально-

структурним, глибоким баченням як особливостей фахової діяльності вчителя, 

так і загалом педагогічної професії, місії вчителя в ній та вимог до особистості 

фахівця, що пов’язуються із соціумом, культурою, системою морально-

ціннісних орієнтацій, рефлексією, психопедагогічними чинниками та 

спроможністю вчителя створювати власні психологічні новоутворення, які 

інтенсифікують реалізацію його потенціалу. 

Таким чином, підходи до тлумачення понять «майстер», «майстерність», 

«педагогічна майстерність», «професіоналізм», «професіонал», «професійна 

майстерність» обґрунтовуються у просторі теорій, концепцій, парадигм, 

наукової школи, країни та ін., у межах яких дослідники вирішують ті чи інші 

педагогічні і фахові проблеми. Теоретична орієнтація понять «професіоналізм» 

і «професійна майстерність учителя» спрямовується не тільки на внутрішнє 

поєднання особистісних цінностей і домінування кваліфікаційних технологій, а 

й актуалізує наявність уміння оперувати методичними процесами у вирішенні 

навчально-виховних завдань. 
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Практична значущість висвітлення семантичного значення і сутності 

основних понять професіоналізму вчителя («майстер», «майстерність», 

«педагогічна майстерність», «професіонал», «професіоналізм», «професійна 

майстерність») дає можливість використати прогресивні ідеї педагогічних 

досягнень у розробці методичних основ процесу розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури і його реалізації в системі 

післядипломної освіти. 

.  
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Висновки до розділу 2 

 

Розгляд питання розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти з позицій  філософії освіти довів, 

що її положення відтворюються в особливому способі духовно-практичного 

освоєння дійсності, згідно з яким формуються: теоретичні основи наукового 

світогляду філолога; цілісний погляд на світ і місце людини в ньому; 

позитивно-констуктивне ставлення вчителя до світу, що в кінцевому підсумку 

сприяє виробленню нього системи узагальнених особистих цінностей та 

ідеалів, які концентруються навколо проблеми мети і сенсу як педагогічної 

діяльності, так і життя у соціумі. 

Визначення й реалізація концептуальних основ сукупності наукових 

підходів (андрагогічний, компетентнісний, міждисциплінарний, системний) 

сприяють удосконаленню методологічної основи якісного підвищення рівня 

перепідготовки педагогічних кадрів і підвищенню соціальної значущості 

національної системи післядипломної освіти, загалом, і засвідчує необхідність 

їх застосування в процесі розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі  післядипломної освіти, зокрема. 

Питання розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти розглянуто нами в контексті 

категорійно-поняттєвого апарату теоретичного підґрунтя означеного процесу. 

Компаративний аналіз теоретичних розробок у галузі професійної майстерності 

вчителя  визначив різне трактування суті понять «майстер», «майстерність», 

«педагогічна майстерність», «професіоналізм», «професіонал», «професійна 

майстерність» та неоднозначність у підходах до їх удосконалення в системі 

післядипломної освіти.  

Поняття «майстер» у науковому обігу (20 джерел) тлумачиться вченими 

за такими напрямами: а) праксеологічний (15 %); б) мистецтво спілкування (5 

%); в) педагогічний артистизм, техніка, почуттєва сфера (5 %); в) творчий 

підхід до діяльності  / творча особистість / творчий професіонал (25 %); 

г) синтез гносеологічного і праксеологічного напрямів (10 %); д) сукупність 
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аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного напрямів (30 %); є) оцінний 

напрям (10 %).  

Вчитель-майстер зарубіжної літератури – це гармонійно розвинена, 

внутрішньо багата особистість – творчий професіонал, який: а) має 

фундаментальну фахову й психолого-педагогічну підготовку, концептуальне 

мислення, досвід та знає закономірності й механізми педагогічного процесу; 

б) вміє виявляти основне педагогічне завдання (проблему); в) правильно 

діагностує педагогічні ситуації з визначенням категорії їх психолого-

педагогічних понять; д) спроможний усвідомлено і самостійно діяти на основі 

аналізу педагогічних явищ з їх розподілом на складові й осмисленням зв’язків 

кожного елемента з цілим, знаходити в теорії педагогіки ідеї, принципи та 

обґрунтовувати висновки, адекватні логіці певного явища для  конструктивного 

вирішення проблем; е) здійснює рефлексивну та самоосвітню діяльність. 

Поняття «майстерність» розглядається науковцями (24 джерел) як:   

а) «уміння» (4,2 %); б) «синтез знань, освіченості, умінь, досконалості» (29 %); 

в) «категорія психології діяльності» (12,6 %); г) «якість/рівень педагогічної 

діяльності» (29 %); д) «компетентність» (4,2 %);  е) «активність» (8,4 %); 

ж) «вищий рівень розвитку» (4,2 %); з) «філософія праці» (8,4 %). 

Ми розуміємо майстерність вчителя зарубіжної літератури як категорію 

психології педагогічної праці, що зумовлюється ґрунтовною підготовкою 

фахівця, досягненням високого рівня виконання роботи у своїй справі (через 

володіння комплексом якостей, необхідних для здійснення обраної діяльності; 

знання закономірностей і механізмів педагогічного процесу, вміння виявляти 

основне педагогічне завдання (проблему) і правильно діагностувати педагогічні 

ситуації з визначенням психолого-педагогічних категорій; спроможність 

усвідомлено і самостійно діяти на основі аналізу педагогічних явищ з їх 

розподілом на складові й осмисленням зв’язків кожного елемента з цілим, 

знаходити в теорії педагогіки ідеї, принципи та обґрунтовувати висновки, 

адекватні логіці певного явища; здатність знаходити способи конструктивного 

вирішення проблем), його широким кругозором і творчим підходом. 



189 

 

Поняття «педагогічна майстерність» кожен дослідник (у 82 джерелах) 

розуміє по своєму, у контексті притаманної йому шкали пріоритетів 

педагогічної діяльності педагога, що відображає її сутнісні характеристики, та у 

різних аспектах науково-практичного знання. Ці співвідношення ми висвітлили 

у приблизному %-му складі так: а) властивості (9,68 %); б) якості (15,73 %); 

в) уміння (7,26 %); г) технологія (1,21 %); д) діяльність (18,15 %); 

е) соціальний контекст (1,21 %); ж) формування інтересу (до читання) (1,21 %); 

з) досвід, досконалість, розвиток (4,84 %); и) функцій (1,21 %); і) творча 

активність (1,21 %); к) результат (3,63 %); л) синтез (12,1 %); м) система 

(1,21 %); н) педагогічний конструкт (1,21 %); о) утворення (2,42 %); 

п) характеристика (1,21 %); р) основний стан (2,42 %); с) культура (2,42 %); 

т) мистецтво (3,63 %); у) професійна свобода (1,21 %); ф) творчість (1,21 %); 

х) ідеал (1,21 %); ц) вершина (1,21 %); ч) показник (1,21 %); ш) вияв 

професіоналізму (1,21 %). 

Педагогічна майстерність вчителя зарубіжної літератури – це синтез, що 

включає: фахові знання, вміння, рівень культури діяльності / педагогічної 

культури (при характеристиці якості результату); вияв творчої активності 

особистості вчителя (при визначенні психологічного механізму успішної 

діяльності); здатність реалізовувати власний потенціал через дієвість 

самоосвіти і комплексу особистісних якостей, властивостей, ознак і цінностей 

(при характеристиці відповідності індивідуального професійного розвитку, 

певній сукупності вимог, що висуваються перед учителем національною 

системою освіти і суспільством). 

Сутність поняття «професіоналізм» протягом років принципово 

змінюється у науковій думці українськими науковцями та польськими колегами 

(40 джерел) визначається як: 1. Національна наукова школа: а) соціально-

педагогічне явище (2,5 %); б) стандарти, норми (2,5 %); в) сукупність змін 

(2,5 %); г) сукупність умінь (2,5 %); д) характеристика (5 %); е) стан (2,5 %); 

д) система (2,5 %); ж) процес (7,5 %); з) якість (2,5 %); и) комплексне  поняття 

(27,5 %); і) творчість (2,5 %); к) поетапне удосконалення (12,5 %); 
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л) дослідницька позиція (2,5 %); 2. Польська наукова школа: м) створення 

власних наукових концепцій (5 %); н) соціологія праці (2,5 %); о) майстерність,  

практика (2,5 %); п) компетентність, досвід (2,5 %); р) підготовка, 

компетентність, досвід, навички, професійна динаміка (2,5 %); е) автономія, 

компетенція, довіра (2,5 %); с) підготовка, знання, пробудження особистості, 

збагачення культурних ресурсів, активність духовного життя (2,5 %); 

т) ступеневе зростання професіонала (2,5 %).  

Професіоналізм вчителя зарубіжної літератури – це: соціально-

педагогічне явище; продуктивну практичну й психічну активність, яка 

виявляється у навчанні на рівні майстерності, постійному зростанні рівня якості 

викладання та виховання, що досягається удосконаленням комплексу із 

взаємодоповнюючих аспектів (розширення і поглиблення фахових знань, 

удосконалення вмінь, навичок, рефлексії, саморозвитку), який сприяє 

підвищенню престижу й поваги до педагогічної професії. 

Зміст поняття «професіонал» у наукових напрацюваннях (16 джерел) 

розглядається у таких напрямах: 1. Національна наукова школа: а) людина, що 

готує члена суспільства (6,2 %); б) фахівець, здатний генерувати і втілювати в 

життя нові ідеї (6,2 %); в) суб’єкт професійної діяльності (12,4 %); г) людина, 

що володіє комплексом  із взаємодоповнюючих аспектів акме-напряму 

(18,6 %); 2. Польська наукова школа: а) людина, яка добре знає професію 

(12,4 %); б) людина, що добре виконує роботу (12,4 %); в) людина, що володіє 

знаннями, осмислено практикує, дотримується етичного коду, має 

конструктивну систему особистих рис (31 %). 

У польських наукових і довідкових джерелах, на відміну від  українських, 

визначення професіоналізм і професіонал здебільшого пов’язується із 

професійною підготовкою (навчанням і досвідом), та зі способом виконання 

фахівцем своїх функцій. 

Вчитель-професіонал зарубіжної літератури – це фахівець, який готує 

майбутнього члена суспільства та володіє комплексом  із взаємодоповнюючих 

характерних рис і аспектів акме-напряму, які відрізняють його від пересічного  

вчителя, а саме: система високих морально-етичних якостей; наявність 
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специфічного психологічного утворення, що відтворюється у результативності 

педагогічної діяльності та визначається особливостями дій, вчинків і поведінки, 

які відображають характерологічну сутність професійної майстерності 

філолога; прогресивність і націленість думок на майбутнє, здатність генерувати 

і втілювати в життя нові ідеї, вміння реалізувати у навчально-виховній роботі 

власний потенціал. 

Погляди науковців щодо визначення поняття «професійна майстерність 

учителя» (29 джерел) ми висвітлили у приблизному %-му складі так: 

а) соціально-психологічне утворення (10,95 %); б) здібності (7,3 %); в) якості 

(14,6 %); в) уміння (7,3 %); г) діяльність (7,3 %); е) результат взаємозв’язку 

теорії і практики (3,65 %); ж) розвиток (7,3 %); з) зв’язок компетентності й 

творчості (3,65 %); и) цілісність професійно-значущих аспектів (25,55 %); і) 

синтез (3,65 %); к) складова професійної культури (3,65 %); н) самореалізація 

(3,65 %); о) рефлексивна основа професійної діяльності (7,3 %).  

Порівняльний аналіз визначень у наукових і довідкових джерелах 

засвідчив, що змістовно-цільове навантаження трактування поняття 

«педагогічна майстерність» відрізняється переважно розрізненими уявленнями 

про особистість учителя та ті чи інші аспекти педагогічної праці. Визначення 

поняття «професійна майстерність» у більшості випадків характеризується 

концептуально-структурним, глибоким баченням як особливостей фахової 

діяльності вчителя, так і загалом педагогічної професії, місії вчителя в ній та 

вимог до особистості фахівця, що пов’язуються із соціумом, культурою, 

системою морально-ціннісних орієнтацій, рефлексією, психопедагогічними 

чинниками та спроможністю вчителя створювати власні психологічні 

новоутворення, які інтенсифікують реалізацію його потенціалу. 

Оптимізації дослідної діяльності щодо визначення нами поняття 

«професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури» як сукупності певних 

якостей спиралося на розуміння сутності його фахової діяльності, що 

визначається не тільки вимогами щодо наявності певних компетентностей, 

загальних і спеціальних знань філолога, його умінь навичок, а й необхідності 
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володіння комплексом професійно важливих якостей особистості, що 

забезпечують успішне виконання функціональних обов’язків.  

Ми вважаємо, що професійна майстерність учителя зарубіжної 

літератури – це сукупність особистісних якостей, які мають 

практикоорієнтований характер (філософські, методологічні, літературознавчі, 

культурологічні аспекти); відтворюються у концептуальному мисленні та 

результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній 

діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; 

потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення. 

В Українському педагогічному енциклопедичному словнику знаходимо 

таке пояснення: «Якості особистості –  загальні якості особистості 

визначаються насамперед здібностями і характером. Є загальні якості 

здібностей, властиві всім людям, і окремі, наявні не у всіх людей. Здібності 

поділяються також на елементарні і складні. Загальні складні здібності – це 

здібності до основних видів людської діяльності: праці, гри, навчання, 

спілкування тощо. Складні особливі здібності (психомоторні, … літературні, … 

педагогічні, організаторські …) уточнюються в окремих професійних 

здібностях. Характер є стрижнем особистості, головним виз начальником її 

індивідуальності. Виділяють дві групи рис характеру. До першої належать ті, в 

яких виражається система ставлення людини до дійсності (до інших людей, 

праці та її результатів, до самого себе) … чуйність, гуманність, щирість, 

правдивість. Другу групу рис характеру становлять вольові, що визначають 

уміння і готовність керувати своєю поведінкою відповідно до певних 

принципів … цілеспрямованість, наполегливість, … самовладання, витримка. 

… В якостях особистості органічно поєднуються вроджене і набуте» 

(Гончаренко, 2011, с. 511). 

На думку В. Сластеніна, «якість спеціаліста являє собою сукупність 

найбільш суттєвих, відносно стійких його властивостей і характеристик, які 

обумовлюють готовність до виконання соціальних і професійних функцій» 

(Сластенин, & Мищенко, 1991, с. 80). З погляду Т. Горохівської, «якість 
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особистості можна охарактеризувати як стабільні внутрішні особливості 

людини, що оцінюються позитивно; як тривалу існуючу характеристику, що 

проявляється у поведінці індивіда в різних ситуаціях … Якості педагога як 

суб’єкта діяльності дослідники розмежовують на: 1. Власне особистісні; 2. 

Професійно-педагогічні якості, що можуть бути: а) дуже близькими до 

здібностей; б) істотними психологічними характеристиками особистості, до 

яких обрана професійна діяльність висуває підвищені вимоги; в) усталенним 

відношенням до своєї професії як до відповідної системи мотивів, форм і 

способів професійної поведінки, у якій ці відносини реалізуються (Горохівська, 

2018, с. 246-247). Л. Мітіна вважає, що особистість педагога розвивається і 

формується в системі суспільних відносин, в залежності від умов його життя та 

діяльності, і кожна зі сфер праці педагога висуває особливі вимоги до його 

особистісних якостей (Митина, 1994, с. 19). 

Отже, психологічними взаємопов’язаними факторами, що впливають на 

формування і удосконалення професійних якостей вчителя зарубіжної 

літератури, можна назвати: а) біологічний (природний) – визначає нервово-

психологічний стан людини – пам’ять, мислення, уявлення, вольові якості, 

темперамент, характер та ін.; б) соціальний – характеризує систему стосунків з 

оточенням – переконання, нахили, ідеали, ініціативність, досвід та ін. 

Н. Хрідіна розглядає «професійно-значущі якості педагога» як 

«сукупність властивостей і здібностей особистості, що обумовлює успішність 

виконання педагогом своїх професійних функцій» (Хридина, 2003, с. 195). 

При значній кількості класифікацій професійно значущих якостей 

педагога відсутність у дослідників єдиного підходу до їх визначення 

Т. Горохівська (2018) пояснює різними принципами систематизації (с. 248). 

О. Щербаков (1981) подає таку класифікацію головних якостей учителя: 

загальногромадянські (гуманізм, оптимізм, працелюбність); морально-

педагогічні (педагогічна спрямованість, наукова ерудиція, високий рівень 

загальної культури); соціально-перцептивні (активна інтелектуальна діяльність, 

темпоральні особливості; висока культура мови); індивідуально-психологічні 
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(розвинуті пізнавальні інтереси, вибір засобів її всебічного розвитку 

особистості). 

Виділивши у психологічному портреті ідеального вчителя більше 

п’ятдесяти властивостей (професійно значущих якостей і власне особистісних 

характеристик), Л. Мітіна співвідносить професійно значущі якості з двома 

рівнями педагогічних здібностей – проектними та рефлексивно-перцептивними 

(Митина, 1994, с. 20). 

У класифікації В. Гриньової професійно значущі якості особистості 

вчителя представлено блоками: 1. Професійно-спрямовані параметри (любов до 

професії, відданість, відповідальність, обов’язок, чесність, тактовність, 

ввічливість та ін.); 2. Інтелектуальні параметри (гнучкість, варіативність, 

самостійність, критичність та продуктивність мислення, ерудиція та ін.); 

3. Індивідуально-психологічні якості (стриманість, вимогливість, 

врівноваженість, толерантність, воля та ін.); 4. Екстравертивні якості 

(комунікативність, доброзичливість, співчуття, справедливість, емпатійність та 

ін.) (Гриньова, 1998, с. 80-81). 

У класифікації Т. Юзефавічус (1998) професійно значущі якості вчителя 

на 4 ступені: домінантні, периферійні, негативні і професійно неприпустимі 

якості (с. 42-43). Домінантними є якості, відсутність яких призводить до 

неможливості ефективного здійснення педагогічної діяльності; периферійними 

– якості, які не роблять вирішального впливу на ефективність діяльності, проте 

сприяють її успішності; негативними є якості, що тягнуть зниження 

ефективності педагогічної праці, а професійно неприпустимі – ведуть до 

професійної непридатності викладача. 

У професійно значущих якостях вчителя Т. Юзефавічус виокремила 

4 ступені: домінантні (відсутність яких призводить до неможливості 

ефективного здійснення педагогічної діяльності); периферійні (вирішально не 

впливають на ефективність діяльності, проте сприяють її успішності); негативні 

(знижують ефективність педагогічної праці); професійно неприпустимі якості 

(ведуть до професійної непридатності викладача) (Юзефавичус, 1998. с. 42-43).  
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Найважливішими професійними якостями педагога І. Зязюн визначав 

такі: гуманістична спрямованість, педагогічні здібності, педагогічна техніка, 

високий рівень ідейно-моральної свідомості, постійний пошук оптимальних 

педагогічних рішень, здатність бачити проблеми, виявляти суперечності, 

творчу фантазію, альтернативність та критичність мислення, високий рівень 

загальної культури,  емоційна стійкість (Зязюн, 2000b, с. 56). 

Думка О. Соколова і С. Юревич (Соколова, 2014, с. 6) та попередньо 

проведений аналіз дають змогу зрозуміти, що професійна майстерність вчителі 

зарубіжної літератури як сукупності його особистісні якостей відтворюється в 

його професійній діяльності, основу якої становить синтез: світового і 

національного культурологічних чинників і педагогічної культури; 

методологічної компетентності в галузі сучасної філософії освіти, наукової, 

фахової, методичної, загальнопедагогічної і психологічної компетентностей, 

концептуального прогресивного мислення; функціональної грамотності та 

результативності традиційного інформаційно-накопичувального і логічно 

орієнтованого навчання в галузі зарубіжної літератури, спрямованого на 

оволодіння сукупністю знань з навчальної дисципліни (історія літератури, 

теорія літератури, літературознавство, знань типів уроків і видів літературного 

аналізу та ін.), професійним володінням педагогічним інструментарієм та 

правильним застосовуванням комплексу спеціальних умінь (комунікативні, 

дослідницькі, діагностичні, гностичні, психолого-методичні, організаторські, 

оцінні, творчі), вміння визначати та вирішувати дидактичні й виховні завдання, 

вміння організовувати рефлексивну діяльність (власну і учнів), уміння 

використовувати ефективну педагогічну техніку та акторську майстерність, 

раціональність і органічна природність особистих вчинків та ін.  

Отже, інтегративність феномену професійна майстерність учителя 

зарубіжної літератури передбачає формування педагога нового типу, який має 

методологічну компетентність у галузі сучасної філософії освіти, здатний 

здійснювати не тільки традиційну інформаційно-накопичувальну, а й логічно 

орієнтовану освіту, необхідну людині для вміння працювати з постійно 
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зростаючим потоком інформації, є фахівцем з розвитку дитини, володіє 

гностичними вміннями та технологіями навчання.  

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Чумак, 2015f, Чумак, 2014f, Чумак, 2012h, Чумак, 2012d, 

Чумак, 2012g, Чумак, 2012j, Чумак, 2011, Чумак, 2012e, Чумак, 2012i, Чумак, 

2012f, Чумак, 2013a, Чумак, 2015е, Чумак, 2012a, Чумак, 2015g, Чумак, 2015b, 

Чумак, 2014е, Чумак, 2015d, Чумак, 2014а, Чумак, 2014g. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 

У розділі розглянуто і систематизовано законодавчі акти щодо 

формування освітнього європейського простору; визначено загальні тенденції 

підготовки вчителів у зарубіжних країнах; виокремлено їх національні 

особливості з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, зокрема вчителів 

гуманітарного профілю. 

 

3.1. Формування освітнього європейського простору: законодавчий 

аспект   

 

Метою і завданнями української післядипломної освіти передбачається 

професійне удосконалення філологів відповідно до вимог національних та 

міжнародних стандартів, що забезпечує різнобічний розвиток особистості 

педагога.  

Проблеми зарубіжного досвіду здійснення неперервної освіти й 

професійний розвиток учителів вивчали Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, М. Бирка, 

Н. Бідюк, Т. Десятов, М. Дреєрман, В. Ковальчук, Т. Кошманова, О. Озерська, 

Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін. 

Перехід до багаторівневої вищої освіти актуалізує розв’язання проблем 

підвищення якості розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, чому, з нашого погляду, має 

сприяти вивчення і впровадження перспективного зарубіжного досвіду 

підготовки/перепідготовки вчителів.  

Європа – це, передусім, географічне поняття, сьогодні являє собою союз 

держав, що об’єдналися на економічних, духовних і культурних засадах. 

Сповідуючи ідеї демократії і верховенства права, ці держави вибудовують дім, 

де людина відчувала б себе вільною, захищеною і благополучною. Незважаючи 

на різний суспільно-політичний устрій, релігійні переконання, світогляд, у цих 
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країнах культивують толерантність, терпимість до іншого, готовність до 

порозуміння шляхом діалогу на принципах консенсусу. 

Практичне втілення засадничих положень політики ЄС інтерпретується 

кожною країною відповідно до власних інтересів. Визнання європейської 

ідентичності однією з проблем сьогодення Європи підтверджується 

зосередженням останніх досліджень, зокрема польських учених на: а) побудові 

моделі європейської ідентичності; б)  дискусіях щодо пріоритетності у 

фундаментальній основі: постнаціональної ідентичності чи традиційних 

чинників національних європейських ідентичностей; в) формуванні положень 

для сприйняття «багатокультурності» та нового типу «європейської 

громадянськості» як можливої основи європейської ідентичності; 

г) виокремленні засад співвідношення польської національної та європейської 

ідентичності.  

З погляду С. Азарової (2011), «особистість може бути вільною на 

конкретній культурній сцені тільки тоді, коли її цінність шанують, кожен народ 

повинен бути незалежним. У багатокультурних суспільствах відмінність у 

культурах має шануватися і навіть зберігатися, культурне виживання є істиною 

такої політики. І все це є частиною європейської ліберальної традиції» (с. 19). 

А. Купер переконаний, що «ідентичність» є не тільки приватною справою, вона 

переживається у світі в процесі діалогу з іншими» (Kuper, 2005, с. 202).  

Ситуацію демонстрування «неєвропейськості» Іоанн Павло II оцінював 

словами: «Складаємо іспит з нашої людяності та з нашого християнства, з 

нашої польськості і з нашої європейськості» (Jan Pawel II., 1997, с. 725). Один з 

провідних теологів Х. Скоровські наполягає на тому, що «людина може і 

повинна відчувати себе одночасно приналежною як до свого народу, так і до 

європейського суспільства» (Skorowski, 2009, с. 116-117). Отже, відчуття 

ідентичності з’являється в особистості у процесі її соціалізації, а зовнішнім 

проявом її формування стає реалізація внутрішнього «я» людини через участь в 

ідентичності тої чи іншої групи. 

Аналітики стверджують, що «політика європейського виміру в 

педагогічній та шкільній освіті спрямовується на розвиток нової якості 
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європейської освіти й характеризується новими параметрами, в основі 

визначення яких є культурні цінності (демократія, права людини, 

громадянськість, свобода, рівність, моральність) і принципи сучасної 

педагогічної діяльності (відкритість, толерантність, діалог, довіра, 

справедливість тощо). Результатом нової якості освіти стає формування нової 

культури громадянина поліетнічної Європи» (Пуховська, 2012, с. 11). 

Отже, потреба у формуванні нової ідентичності, що передбачає виховання 

громадян Європи на основі діалогу і співпраці учасників інтеграційних 

процесів з усвідомленням себе і представниками свого етносу, і європейцями, 

яких пов’язують історичні та культурні корені однієї цивілізації, стала 

причиною піднесення освітньої політики до рівнозначності політиці 

Європейського Союзу. 

Першим і найбільш очевидним механізмом формування європейської 

ідентичності М. Кастеллз називає освіту, яка ґрунтується на ідеях 

«європейськості» та європейських цінностях (Castells, 2004). 

Отже, впровадження Європейського виміру в освіту визнано ефективним 

засобом формування ідентичності. Метою «включення європейського виміру до 

освітніх програм країн-членів ЄС в «Енциклопедії освіти» називається 

формування у студентів та учнів знань про ЄС і розвиток «відчуття спільної 

долі й спільного майбутнього, пов’язаного з цим наддержавним утворенням. 

Освітні цілі «європейського виміру освіти» включають демократію, соціальну 

справедливість, повагу прав людини та «посилення почуття європейської 

ідентичності» (Кремень, 2008, с. 277). Чинниками, що надають можливість 

Європейській комісії впливати на формування європейської спільноти, яка має 

бути основою європейської ідентичності, А. Купер називає: гармонізацію 

освітніх систем і структур; уніфікацію навчальних програм; включення 

«європейського виміру» в освітні плани країн-членів ЄС (Kuper, 2005, с. 141-

142). 

У період постмодерної транснаціональної культурної спільності Європа 

вступила у другій половині XX – початку XXI ст. (Шалагінов, 2016, с. 6). 

Передумовами появи та становлення Європейського Союзу стали такі чинники: 
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створення Європейського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС), до складу якого 

увійшли шість країн (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція і ФРН), 

усередині яких було знято всі тарифні і кількісні обмеження на торгівлю 

означеними товарами (1951); підписання Римського договору про створення 

Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) на базі ЄОВС і 

Європейського співтовариства з атомної енергії (25 березня 1957 р.); 

об’єднання трьох європейських співтовариств (Європейське об’єднання вугілля 

і сталі, Європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство 

з атомної енергії) в Європейське співтовариство (1967) та ін. (Семенов, 2009). 

Ідея європейського виміру в освіті (Еurореаn dіmеnsіоn іn еduсаtіоn) 

зародилась і набула значного поширення протягом останніх трьох десятиліть у 

контексті освітньої політики Європейського Союзу (ЄС) і Ради Європи (РЄ).  

У праці «Формулювання, прийняття та реалізація європейського виміру в 

англійській обов’язковій школі: порівняльне дослідження у Великобританії» 

(2001) А. Економо визначає чотири періоди розвитку «Європейського виміру в 

освіті» (Economou, 2001), проте в складеній нами таблиці «Формування 

освітнього європейського простору (Еurореаn dіmеnsіоn іn еduсаtіоn)» ми 

вважаємо доречними виокремити п’ять періодів означеного процесу. 

Називаючи  межами першого з них 1957 – 1976 роки, англійська 

дослідниця вказує, що в той час освіта залишалася предметом табу в країнах 

Європейської співдружності та згадувалася у векторі соціальної політики 

Римської угоди 1957 року лише у контексті професійної освіти й 

підготовки. Хоча нижньою межею першого періоду формулювання, прийняття 

і реалізації Європейського виміру в освіті вона називає 1957 рік, проте, з 

нашого погляду, першим періодом історіографії впровадження Європейського 

виміру в освіті (Еurореаn dіmеnsіоn іn  еduсаtіоn) доречно вказати 1954 – 1970 

роки. Підписання у Парижі 19 грудня 1954 року «Європейської культурної 

конвенції» (European Cultural Convention. Paris. 19.XII.1954), ратифікованої 5 

квітня 1955 року державами-членами Ради Європи, стало початком об’єднання 

країн для створення потужної федерації на поліетнічному просторі ЄС (Council 

of Europe, 1954). Однак у Римському договорі про створення Європейського 
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економічного співтовариства (ЄЕС), підписаному Бельгією, Німеччиною, 

Францією, Італією, Люксембургом і Нідерландами 25 березня 1957 року 

(застосовувався з 1 січня 1958 року) освіту не включено до переліку основних 

напрямів політики, але передбачено право Ради міністрів у майбутньому 

приймати відповідні рішення (Treaty establishing, 1957). 

Датою фактичного створення правової основи загальної політики Комісії 

Європейських Співтовариств в сфері професійного навчання можна вважати 

2 квітня 1963 року (Council Decisions, 1963).  

Отже, хоча у 1954  – 1970 роках відбувалося заохочення кожної держави-

члена Європейського Співовариства до дій та відповідальності щодо 

запровадження цієї політики, що й спряло зближенню країн в галузі освіти, 

проте загальна характеристика освітніх ініціатив така: освіта залишалася 

предметом табу в країнах Європейського співтовариства та згадувалася у 

векторі соціальної політики Римської угоди 1957 року лише у контексті 

професійної освіти й підготовки. 

Межами другого періоду формулювання, прийняття та реалізації 

європейського виміру, з нашого погляду, доречно назвати 1970 – 1980 роки. 

Політичними передумовами того часу вважають такі. Чинниками 

дезінтеграції початку 1970-х років М. Ларіонова (2006) називає: різке 

погіршення світової економічної кон’юнктури; кризу міжнародної валютної 

системи; раптове підвищенням цін на нафту; погіршення соціально-економічної 

ситуації, зростання безробіття, збільшення розриву в рівнях економічного і 

соціального розвитку держав-членів. Потреба в конкретних заходах щодо 

активізації соціальної політики (в тому числі спрямованих на адаптацію та 

перепідготовку безробітних, підвищення якості професійної підготовки, 

взаємне визнання дипломів, необхідне для свободи пересування і 

підприємницької діяльності у Співтоваристві) зумовила спрямування зусиль 

Європейського співробітництва на створення Економічного і валютного союзу, 

з перспективою «перетворити всю сукупність взаємин в Європейський Союз» 

не пізніше 1980 року (с. 31). 
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З огляду на соціо-економічні події діяльність європейської освітньої 

галузі в означений період відповідно спрямовувалася на «перетворення всієї 

сукупності взаємин» (Ларионова, 2006, с. 31) і характеризувалася динамікою 

співробітництва в галузі освіти та переорієнтацією тематики, проблематики й 

методів освітньо-педагогічної діяльності. 

Поняття «неперервна освіта», якому надається великого значення з огляду 

на широкі можливості у справі адаптації до швидкозмінюваних умов, 

інтелектуального розвитку, професійного зростання та ін. почало з’являтися в 

документах Міжнародних організації (ЮНЕСКО, Європейська Рада, СЕПЕС та 

ін.) на початку 70-х років минулого століття. 

У контексті політики Європейського Союзу та Ради Європи відбувається 

європеїзація освіти, яка спрямовується на підтримку і розвиток національних та 

регіональних ідентичностей в освіті з одночасним ознайомленням з 

різноманітністю європейських культур. Вперше концепт «європейський вимір» 

як план політики співдружності у галузі освіти, реалізація якого передбачала 

запровадження обмінів інформацією та працівниками освіти в межах країн-

членів ЄС, включення до навчальних програм тем про Європу і країни ЄС та 

ін., представлено Х. Джейном у жовтні 1973 року в доповіді «За політику 

громади в галузі освіти». Зокрема, результатами роботи комісії щодо 

визначення перших принципів освітньої політики на рівні Співтовариства 

колишній міністр освіти Бельгії (Janne, 1973) називає: «європеїзацію – як 

політику щодо створення простору для об’єднання  ініціатив учителів, науково-

дослідних працівників та студентів» (с. 12); розгляд постійної освіти не тільки 

як необхідність нової європейської економіки, але і як «будівельний майданчик, 

де дотепер було зроблено невелику роботу, яка, крім того, призведе до того, що 

Співтовариство зробить висновки щодо освітньої політики в цілому» (с. 41); 

позиціонування методології європеїзуючої освіти більш-менш оперативним 

визначенням термінів, які допоможуть читачеві зрозуміти суть обговорення 

певних питань» (с. 71); пропозиції реалізовувати можливості стратегії 

європейського виміру в освіті на біржах, університетських консорціумах та ін. 
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через поширення знань мов, співпрацю для створення бази навчальних 

досліджень і порівняльних даних та ін. (с. 38). 

Отже, другий період впровадження Європейського виміру в освіті можна 

назвати стадією формування нормативної  основи та інституціоналізації 

співробітництва. 

Межами третього періоду впровадження Європейського виміру в освіту, 

з нашого погляду, логічно назвати 1979 – 1991 роки, тобто час проголошення 

низки освітніх ініціатив з метою інтенсифікації співпраці країн-членів ЄС у 

галузі освіти. 

Характерною геополітичною подією означеного історичного проміжку 

часу був вихід з кризи Європейського Співтовариства, що дістало відображення 

у ряді важливих рішень, спрямованих на якісні зміни у процесі інтеграції. 

13 березня 1979 року стало датою заснування Європейської валютної 

системи з метою упорядкування валютних відносин між країнами-членами 

Європейської економічної співдружності (ЄЕС) (Baldwin, & Wyplosz, 2004, 

с 313). 

Намір країн-членів перетворити Європейські Співтовариства в 

Європейський Союз вперше було проголошено 19 червня 1983 року на 

засіданні Європейської ради в Штутгарті та підтверджено прийняттям 

«Урочистої Декларації про Європейський Союз» (Solemn Declaration on the 

European Union) (European Council, 1983). Початкове формування Шенгенської 

зони для скасування митних бар’єрів всередині Євросоюзу при одночасному 

посиленні контролю на зовнішніх рубежах ЄС відбувалося упродовж двох 

етапів. Дієвість вільного пересування товарів, капіталів і громадян, скасування 

митних бар’єрів всередині Євросоюзу при одночасному посиленні контролю на 

зовнішніх рубежах ЄС набрала чинності 26 березня 1995 року. 

Отже, при посиленні координації і подальшої консолідації зусиль країн-

членів по-новому постало питання про роль і завдання політики ЄС в сфері 

освіти.  Метою низки освітніх ініціатив того часу була інтенсифікація їх 

співпраці, заохочення до інтеграції, наукових досліджень, пошук шляхів 

поліпшення соціальних прав та екологічні проблеми навколишнього 



204 

 

середовища. Зусиллями Європейського Співтовариства розроблено Програму 

дій у галузі освіти «Action Programme» (1976) та створено мережу для 

досягнення її цілей («Resolution of the Council», 1976, с. 1-5). До Мережі 

уключено центральний європейський підрозділ, створений Комісією (Еurоре 

Unіt), і утворені міністерствами освіти національні підрозділи (nаtiоnаl unіts), 

що охоплюють освітні системи країн-членів та включених у 

загальноєвропейські програми країн-кандидатів ЄС. Метою її було 

забезпечення якісного освітнього співробітництва; завданнями – підтримка 

співробітництва шляхом покращення розуміння змісту систем освіти та 

політики в освітній сфері, піднесення принципів європейської педагогічної 

освіти, удосконалення діяльності вчителів та ін.; функціями – збір, моніторинг, 

обробка і розповсюдження порівняльної аналітичної інформації та 

статистичних даних про системи освіти й освітньої політики в країнах ЄС. 

Мережею також ініційовано реалізацію значної кількості освітніх програм: 

Комет (Comett), Петро (Petro), Лингва (Lingua) та ін. Після початку 

Болонського процесу Мережа раз на два роки готує огляди стану реалізації 

цілей формування загальноєвропейського простору вищої освіти в країнах, що 

підписали Болонську декларацію (Directorate-General for Education, 2007). 

З 1980 року дослідницькою групою з Брістольського університету в ряді 

європейських країн та США були проведені дослідження в рамках проекту 

«Підвищення професійної кваліфікації вчителів» (Shools and In-Servis Teaching 

Education Evolution – INSET). Уже на самому початку роботи стало очевидним, 

що характерні для 60 – 70-х років широкомасштабні спроби всебічної 

модернізації шкільної освіти за допомогою тільки спеціальної предметної 

підготовки і перепідготовки кадрів не дали очікуваного ефекту. При складанні 

Програми INSET дослідницька група спиралася на концептуальні засади 

побудови систематичної програми, що представлені у 1972 році в описовій (а 

не наказовій) моделі К. Хоула, планування якої містить сім ключових 

компонентів, а саме: 1. Визначення потреб можливої освітньої діяльність або 

іншої програми; 2. Ухвалення рішення щодо  програми у контексті 

можливостей її реалізації та практичної значущості; 3. Удосконалення та 
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ідентифікація цілей з точки зору їх практичності та спроможності охопити всю 

програму, що буде реалізована; 4. Визначення придатності формату програми 

за певними аспектами: а) ресурси; б) лідери; в) методи; г) техніка; д) розклад; 

є) послідовність дій; е) соціальне посилення; ж) індивідуалізація; з) ролі та 

відносини; и) критерії оцінювання; і) ясність дизайну); 5. З’ясування 

можливості учасників застосовувати його в своєму житті та усвідомлення ними 

реалістичності власних очікувань; 6. Визначення швидкості планувальника 

модифікувати план у процесі його реалізації; 7. Вимірювання та оцінювання 

результатів за пунктами: а) формативна оцінка; б) одночасна оцінка; 

в) підсумкова оцінка; г) наслідки впливу (Houle, 1961, с. 57-61).  Основні 

положення програми сформульовані К. Хоуломом у роботі «Проектування 

освіти» (1972), а саме: 1. INSET повинна пов’язуватися з конкретними 

нововведеннями школи; 2. Функціонуючі групи INSET мають зосереджуватися, 

насамперед, на командній роботі; 3. INSET повинен створити власні програми 

розвитку свого персоналу; 4. INSET повинен відновити зовнішню підтримку, 

включаючи служби підтримки (Houle, 1972, с. 214-215) 

З   метою запровадження надійної статистики та оптимізації розвитку 

досліджень у галузі освіти в Європейському Співтоваристві (Eurydice) 

25 листопада 1991 року Радою і представниками урядів країн-членів підписано 

Резолюцію «Щодо досліджень в галузі освіти та статистики в Європейському 

Співтоваристві» («Resolution of the Council», 1991, с. 1). 

Роботу щодо вивчення проблеми впровадження Європейського виміру в 

освіті як компетентнісно орієнтованої освіти відображено також у документах 

відомих міжнародних організацій, що працюють у галузі освіти – ЮНЕСКО, 

ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та 

розвитку, Міжнародний департамент стандартів та ін. (Directorate-General for 

Education, 2007). 

Отже, третій період впровадження Європейського виміру в освіті можна 

назвати не тільки часом прийняття ряду законів ЄС стосовно освіти як 

політичного напряму його діяльності, а й періодом уніфікованості освітньої 

політики на рівні Співтовариства із створенням потужного інформаційного 



206 

 

центру і проголошенням низки освітніх ініціатив з метою інтенсифікації 

співпраці країн-членів ЄС відкритим методом координації, що передбачає: 

«згоду щодо цілей і рекомендацій; обмін найкращим практичним досвідом і 

регулярну оцінку результатів; застосування спільно розроблених критеріїв та 

індикаторів досягнення цілей; багаторівневе спостереження; ітеративний 

процес взаємного навчання» (Ларионова, 2006, с. 81). 

Характерними особливостями четвертого періоду впровадження 

Європейського виміру в освіту (1992 – 1999) стали: а) включення питань про 

освіту до основної законодавчої діяльності ЄС для узгодження рішень 

юридичних питань, зумовлених інтеграційними процесами в ЄС; 

б) внутрішньоєвропейська інтернаціоналізація зі зміною головного принципу 

Співтовариства – із субсидіарності (невтручання) на домовленість про 

відповідальність у сфері освіти та ін. (Ларионова, 2006, с. 93). 

Подією, що офіційно започаткувала створення Європейського Союзу на 

основі Європейського економічного співтовариства, яке за умовами договору 

перейменовувалося в Європейське Співтовариство, доповнене сферами 

політики і формами співробітництва, і завершення процесу врегулювання 

грошової і політичної систем європейських країн, стала Маастрихтська угода. 

Чинності документ набув 1 листопада 1993 року (Council of the European 

Communities, 1992). 

Хоча суттєвим внеском у педагогічну взаємодію в 90-х роках XX століття 

були діяльність Європейської Асоціації Педагогічної Освіти (Аssосіаtіоn оf 

Теасhеr Еduсаtiоn іn Еurоре – АТЕЕ), Європейського Комітету Профспілок в 

Освіті (Еurореаn Тrаdеs Unіоn Соmmіttее for Еduсаtiоn – ЕТUСЕ), проект 

СІГМА програми Сократ-Еразмус (Пуховська, 2012, с. 13), проте «зелене 

світло» для спільних дій країн ЄС у галузі освіти відкрилося саме з 

підписанням Маастрихтської угоди, якою на законодавчому рівні 

затверджувалося спрямування діяльності Співдружності на розвиток 

європейського виміру, а саме: навчання й поширення мов у країнах-членах; 

модернізація змісту освіти включенням поняття «європейський вимір» до 
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шкільних дисциплін; запровадження дистанційної освіти; обмін учнями та 

педагогами (програми «Леонардо», «Сократ» тощо) (Пуховська, 2012, с. 8).  

Факторами, що зумовили інтенсивне ущільнення співпраці в сфері освіти 

з 1992 року, Ю. Борко (2001) та М. Ларіонова (2006) називають: а) зміну 

загального характеру взаємодії між економічною інтеграцією і соціальним 

розвитком в рамках ЄС, попередній деякий дисбаланс прямих і зворотних 

зв’язків між економічною інтеграцією і соціальним розвитком у вказаний 

період, що перемінився у більш органічну взаємодію, в якій не можна 

знехтувати ні «економічним», ні «соціальним» (Борко, 2001, с. 111); 

б) визначення нових завдань у галузі підготовки кваліфікованих робітників, 

службовців і фахівців вищої кваліфікації, які були б адаптованими до потреб 

технологій, що оновилися, і умов загального економічного простору в ЄС; 

в) необхідність забезпечення якості освітніх систем; г) потребу у формуванні 

довіри до якості академічних програм та якості професійної підготовки; д) 

пошук і реалізацію нових форм партнерства (Ларионова, 2006, с. 81). 

Засобом регулювання навчальних курсів і програм щодо 

підготовки/удосконалення працівників освіти в країнах-державах ЄС стали 

«Навчальні програми для викладачів у країнах-членах Європейського 

співтовариства», у яких пропонувалися програми з урахуванням особливостей 

освіти викладачів до початку професійної діяльності, містилися запитальники 

та навчальний план для навчання викладачів у Західній Європі (Miller, & 

Taylor, 1993). 

Вимоги до ключових умінь випускників середніх шкіл, напрацьовані 

європейською спільнотою, було представлено 27 – 30 березня 1996 року в Берні 

на симпозіумі Ради Європи в межах проекту «Середня освіта для Європи». У 

підсумку наголошувалося, що  завдання освіти сформування у молоді 

міжкультурні компетенції, такі як: розуміння відмінностей, повага один одного 

та здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій (Hutmacher, 1997, 

с. 11). 

Подальший внесок у визначення ключових компетентностей було 

зроблено Міжнародною комісією з освіти, що створена у 1993 році у рамках 
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ЮНЕСКО. У доповіді «Освіта. Прихований скарб» (1996) Голова комісії – 

представник Франції – Ж. Делор (1997) безпосередньо веде мову про 

компетентності та акцентує на  чотирьох основних завданнях освіти: навчитися 

пізнавати, навчитися робити, навчитися бути разом, навчитися жити. Ці 

завдання є системотвірними освітніми цілями й визначають життєво важливі 

(ключові) компетентності, на формування яких має спрямовуватись сучасна 

освіта, тобто компетентності у галузі самоосвіти і саморозвитку; 

полікультурна; інформаційна і комунікативна; у галузі раціональної 

продуктивної діяльності (с. 37). 

У своєму дослідженні з проблем професійної порівняльної педагогіки 

Н. Ничкало звертає увагу на те, що в означеній Міжнародній доповіді 

ЮНЕСКО («Освіта. Прихований скарб») наголошується: «неперервна освіта є 

багатостороннім діалектичним процесом, що побудований на повсякденному 

досвіді й позначений ... інтенсивними зусиллями для розуміння складних даних 

і фактів. Він передбачає повторення або імітацію різних дій та операцій, а 

також являє собою процес особистої творчості та оволодіння особливими 

навичками. Як індивідуальний досвід кожного, він є також найбільш складним 

видом соціальних відносин, оскільки стосується одночасно культури, праці й 

громадянськості» (Ничкало, 2011b, с. 6). 

Дослідження в галузі освіти (освіта і навчання дорослих: досягнення в 

галузі освіти; освітній персонал; вплив навчання; фінансові та людські ресурси, 

вкладені в освіту; доступ до освіти, участь та прогресування; навчальне 

середовище та організації) з 1997 року розпочала Організація економічного 

співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and 

Development – OECD). Напрацювання фахівців відтворено у декількох 

концептуальних положеннях, які сьогодні є засадничими для більшості 

відповідних установ, організацій та фахівців, а саме: формування 

компетентностей – результат взаємодії багатьох різноманітних чинників;  

сучасне життя спонукає людину до набуття певного набору, комплексу 

компетентностей, які називаються ключовими; вибір найважливіших загальних 

компетентностей має вибудовуватися на фундаментальному рівні з 
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урахуванням актуальних світоглядних ідей щодо суспільства й індивіда та їх 

взаємодії; врахування впливів культурного та інших контекстів того чи іншого 

суспільства, країни мають бути обов’язковими (OECD Statistics, 2018). 

Висока оцінка ефективності Програми дій обумовила прийняття 26 квітня 

1999 року Радою рішення «Про встановлення другого етапу Програми 

професійної підготовки Співтовариства “Леонардо да Вінчі”, розраховану на 

2000 – 2006 роки. Мета Програми – сприяння формуванню «Європи знань» за 

допомогою розвитку Європейського простору кооперації в сфері освіти і 

професійної підготовки, підвищення мобільності, розширення співпраці між 

навчальними закладами всіх профілів, поширення нових методів навчання; 

завдання – підтримка політики держав-членів, орієнтованої на розвиток 

навчання протягом усього життя, що продовжує період активної діяльності 

громадян і сприяє підвищенню загального рівня зайнятості; форми контролю –

регулярний моніторинг політики країн-членів, оцінювання її відповідності 

новим завданням та результативності («1999/382/EC», 1999, с. 33-36). 

Хоча офіційною датою започаткування Болонського процесу прийнято 

вважати 19 червня 1999 року – дату підписання представниками 29 країн 

однойменної декларації, проте системна (опосередкована і безпосередня) 

робота у напрямі створення Європейського простору вищої освіти у форматі 

серії зустрічей на рівні міністрів і угод між країнами-членами ЄС розпочалася 

ще з часів підписання Європейської культурної конвенції (1954) (Вища освіта, 

2018). Цілями Болонської декларації були: а) встановлення європейської зони 

вищої освіти із реалізацією 7 ключових положень; б) підвищення рівня 

конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти; в) інтенсифікація 

мобільності європейських студентів і робітників. 

Отже, четвертий період впровадження Європейського виміру в освіті 

можна назвати часом внутрішньо європейської інтернаціоналізації зі зміною 

головного принципу Співтовариства – субсидіарності (невтручання) на 

домовленість про відповідальність у сфері освіти (Ларионова, 2006, с. 111); 

формування перспектив для молоді й решти населення континенту щодо 

європейського громадянства; розгляд європейської освіти не в контексті 
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академічної галузі, а на практичному рівні (у чотирьох позиціях: навчити 

пізнавати, навчити робити, навчити бути разом, навчити жити); розробка 

першого покоління положень європейського виміру в освіті; створення 

курікулуму для уніфікації вимог до ключових умінь випускників середніх шкіл; 

ототожнення міжнародними освітніми інституціями компетентності з 

підготовкою молоді до майбутньої професійної діяльності й життя в соціумі 

та ін. 

П’ятий етап співпраці країн-членів Європейського Союзу в освітній 

галузі щодо впровадження Європейського виміру в освіті у ХХІ столітті 

реалізується з 2000 року донині в умовах змін, пов’язаних з квантовим 

зрушенням, викликаним глобалізацією.  

Рішенням Європейського Парламенту та Ради № 253/2000/ЄС від 24 січня 

2000 року проголошено встановлення другого етапу програми дій 

Співтовариства у сфері освіти «Сократ», що повинен здійснюватися з 1 січня 

2000 року по 31 грудня 2006 року («Decision № 253/2000/EC», 2000, с. 2-3). 

Десятирічну стратегію розвитку економіки Європейського союзу, що 

зобов’язувала уряди країн-членів зосередити зусилля для досягнення єдиної 

спільної мети – зробити Європейський союз «найбільш конкурентоспроможним 

і динамічним економічним районом у світі, що заснований на знаннях», було 

представлено Європейською Радою на спеціальній нараді в Лісабоні 23-24 

березня 2000 року. Для вирішення п’яти груп ключових стратегічних завдань 

(підвищення конкурентоспроможності; створення динамічної економіки, 

заснованої на знаннях; збільшення зайнятості; забезпечення соціальної 

згуртованості; поліпшення стану навколишнього середовища) (European 

Parliament, 2000) сформульовано 28 основних і 120 додаткових цілей, досягнути 

яких планувалося за допомогою досліджень, підвищення якості освіти і 

підготовки, доступу до Інтернету, мереж, онлайн-спілкування і щорічного 

моніторингу щодо динаміки реалізації Лісабонської стратегії з оцінюванням за 

допомогою 117 різних показників (Зубченко, 2007). 

Отже, за Лісабонською стратегією розвитку освіти і професійної 

підготовки до 2010 р. педагогічна освіта майбутнього і працюючого вчителя 
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була проголошена однією з провідних європейської соціальної моделі; 

планувалося, що до вказаного року Європа перетвориться на найбільшу в світі 

економіку, засновану на науці та знаннях. Одним із принципів реалізації цього 

плану було створення європейської галузі наукових досліджень. 

Першою, документально затвердженою стратегією розвитку національних 

освітніх політик, стала Доповідь Європейської Комісії «Про конкретні майбутні 

завдання для освіти та професійної підготовки у Європі» (31 січня 2001 року, 

Стокгольм), яка містила пропозиції щодо спільних дій країн-членів у сфері 

освіти до 2010 року, а саме: а) підвищення якості та ефективності систем освіти 

й підготовки в країнах ЄС; б) спрощення доступу до всіх форм освіти і 

адаптація всіх систем освіти до безперервного навчання для можливості 

фахової підготовки/удосконалення впродовж життя; в) інтенсифікація 

відкритості систем освіти й підготовки в європейських країнах до всього світу. 

При висвітленні питання поліпшення підготовки вчителів і тренерів вказується, 

що модернізація початкової та безперервної підготовки вчителів та 

інструкторів, з тим щоб їх навички відповідали як змінам в суспільстві, так і 

очікуванням, а також різним групам (будь-який вік молодих людей в 

початковій освіті та навчанні і в широкому спектрі вікових груп дорослих, 

людей з особливими труднощами в навчанні, а також з особистими або 

соціальними труднощами і т. д.) являє собою серйозну проблему для систем 

освіти протягом наступних 10 років. Навички вчителів і тренерів є ключем до 

мотивації учнів і їх успіху. Як важлива визначалася підготовка, орієнтована на 

майбутнє (Commission of the European Communities, 2001b). 

У документі «На шляху до Європейського простору вищої освіти: 

Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту, у 

Празі 19 травня 2001 року» (Празьке комюніке) провідними тенденціями 

називаються «глобалізація, інтернаціоналізація, регіоналізація» (Ministerial 

conference, 2001).  

Пілотний Тюнінг проект «Трансформації структур освіти в Європі (Тurnіng 

рrоjесt Transformation of education structures in Europe) підтримувався 

Європейською комісією в рамках програми Сократ і реалізовувався як внесок 
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університетів у Болонський процес упродовж двох етапів: І етап – 

2001-2002 роки; ІІ етап – 2003-2004 роки. Представники інституцій із 16 країн-

членів ЄС і тих, які не є членами, досліджували такі педагогічні проблеми: 

обґрунтування спільного підходу до розуміння багатоманітності в педагогічній 

освіті різних європейських країн; оновлення й перебудова курікулуму 

педагогічної освіти в університетах більшості країн; визначення кваліфікацій, 

компетентностей, навантаження та одиниць ЕСТS (учіння, викладання, 

оцінювання, підвищення якості) та ін. У ході реалізації на рівні галузей знань 

(«дисципліни») проект перетворився на процес, підхід до (повторного) 

проектування, розроблення, впровадження, оцінювання і підвищення якості 

програм першого, другого та третього ступенів навчання. Проте результати 

проекту Тюнінг не повинні бути прийняті як наказові і його результати не 

визначають навчальних планів (Work programme, 2002). 

Отже, характерними особливостями нових програм, що відрізняли їх від 

попередніх, були  масштаб цілей та обсяги фінансування. 

19 травня 2005 року в Бергені на Конференції європейських міністрів, 

відповідальних за вищу освіту, «Європейський простір вищої освіти  

досягнення цілей» Болонську декларацію підписав міністр освіти України. 

(European Ministers, 2005).  

У Рекомендаціях Європейського парламенту і Ради про ключові 

компетенції для навчання протягом усього життя (2006/962/EC) від 18 грудня 

2006 року названо вісім ключових компетенцій для освіти протягом життя 

(Lifelong), що являють собою еталонну структуру Європейської референційної 

рамки, а саме: 1) Спілкування рідною мовою; 2) Спілкування іноземними 

мовами; 3) Математична компетентність та базові компетенції в галузі науки і 

техніки; 4) Цифрова компетентність; 5) Вчитися засвоювати знання; 

6) Соціальні та громадянські компетенції; 7) Сенс ініціативи і підприємництва; 

8) Культурна свідомість і її вираження («Recommendation», 2006, с. 14-15). 

Десяту конференцію міністрів європейських країн, відповідальних за вищу 

освіту «Болонья + 10» (28-29 квітня 2009 року, Льовен / Лувен-ла-Ньов, 

Бельгія) було присвячено визначенню пріоритетів для Європейського простору 
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вищої освіти до 2020 року. Основні робочі питання стосувалися планів на 

наступне десятиріччя, а саме: базування освіти всіх ступенів на сучасному рівні 

досліджень і розвитку науки; обґрунтування  творчого і новаторського 

характеру знань, що актуалізують необхідність  мобілізації талантів; шляхи 

удосконалення безперервного навчання; покращення працевлаштування; 

студентоцентроване навчання із методами донесення до студента цілей освіти 

та навчання як місії вищої освіти; міжнародна відкритість освіти, досліджень та 

інновацій; інтенсифікація мобільності; педагогічні проблеми освіти в цілому, 

питання збору даних, фінансування в контексті економічної кризи та 

різноманітних інструментів і методів, в тому числі й громадського контролю, 

для забезпечення прозорості освітнього процесу (European Ministers, 2009). 

Гальмування у досягненні більшості цілей Лісабонської стратегії зумовило 

необхідність продовжити вказану діяльність, що підтверджується визначенням 

Європейською Радою 17 червня 2010 року стратегії «Європа – 2020». За її 

програмою протягом наступного десятиліття планувалося: подолання 

недоліків, побудова стійкої соціальної ринкової економіки, підвищення 

конкурентоспроможності, інтелектуальне, стале і всеохопне зростання та ін. 

(European Commission, 2010).  

Протягом останнього десятиріччя над обґрунтуванням і удосконаленням 

концепції європейського виміру в XXI ст. у контексті реалізації Лісабонської 

стратегії наполегливо працюють: Європейський фонд культури, Європейська 

асоціація викладачів, Європейська мережа досліджень в галузі освіти, 

Європейське товариство порівняльної педагогіки, Міжнародний педагогічний 

клуб європейських столиць та ін. (Краткий курс, 2018). 

Характерними особливостями п’ятого періоду впровадження 

Європейського виміру в освіту можна визначити такі: перехід до економіки 

знань для завершення створення єдиного внутрішнього ринку ЄС; 

трансформації змістового наповнення поняття «європейський вимір» та 

поширення ідей «європейства» на політичну, соціальну та культурну сфери 

життя країн ЄС спричинило; зосередження освітніх ініціатив ЄС на підтримці 

відповідних освітніх програм; прискорення структурних реформ через 
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проведення відповідної політики в галузі наукових досліджень і розробок 

(НДДКР), що відповідають вимогам інформаційного суспільства; 

пріоритетність в освіті заходів щодо впровадження Європейського виміру. Як 

бачимо, саме програми Європейського простору вищої освіти до 2020 року, що 

ґрунтуються на прикладній науці, можуть сприяти інноваціям та розвитку 

креативності в суспільстві.  

Більш детально законодавче і науково-практичне підґрунтя щодо 

впровадження Європейського виміру в освіту представлено у складеній нами 

таблиці «Формування освітнього європейського простору (Еurореаn  dіmеnsіоn 

іn  еduсаtіоn)» (Додаток Г, таблиця 14). 

Отже, узагальнення перспективних ідей, освоєння прогресивних 

напрацювань зарубіжного педагогічного досвіду, накопичених у юридичній, 

методичній і практичній площині підготовки/підвищення кваліфікації вчителів 

та визначення можливостей поєднання інтеграційних ознак Болонської системи 

дає змогу розглянути їх тенденції в контексті обрання найприйнятнішого для 

України варіанту з врахуванням національних освітніх традицій, виокремити 

можливості наукових основ для удосконалення курсового періоду підвищення 

кваліфікації українських педагогів, оптимізації його змісту, програм навчання 

та технологічного інструментарію, висвітлити новітні вектори розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти.  
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3.2. Загальні тенденції підготовки/перепідготовки вчителів-філологів 

за кордоном 

 

Як відомо, університети виникли у Європі наприкінці XІ столітті. Першим 

таким навчальним закладом, який постав на основі правничої школи, 

заснованої у 1088 році, був Болонський університет (статус університету, 

наданий спеціальною хартією, у 1158 році оприлюднив імператор Фрідріх І 

Барбаросса). У XIII столітті кількість його учнів сягала 10 тисяч. Поширення 

ідеї університетської освіти підтверджується датами відкриття інших 

найстаріших університетів у різних країнах Європи:  друга половина XII – 

початок XIII ст. – Оксфордський університет; 1209 р. – Кембриджський; 1215 р. 

– Сорбонна – Паризький; 1218 р. – Саламанкський; 1290 р. – Лісабонський; 

1348 р. – Празький – Карлів університет; 1364 р. – Краківський – Ягеллонський; 

1365 р. – Віденський; 1386 р. – Гейдельберзький університет. В європейських 

університетах історично склалися два цикли підготовки: а) перший – 

початковий (undergraduate), що дає можливість отримати ступінь бакалавра; 

б) другий – завершальний (graduate), по закінченню якого присвоюється 

ступінь магістра. Після завершення повного курсу вищої освіти за допомогою 

аспірантури (postgraduate) здобувається ступінь доктора наук (доктора 

філософії) (Мельниченко, 2015, с. 71-72).  

Типовий середньовічний університет складався з чотирьох факультетів – 

підготовчого (факультет мистецтв) та трьох вищих – правничого, медичного та 

теологічного. На факультеті мистецтв, який згодом дістав назву філософського, 

викладали так звані сім вільних мистецтв, які поєднувалися у тривіум (trivium) 

– граматика, риторика, діалектика (логіка) та квадривіум (quadrivium) – 

арифметика, геометрія, астрономія, музика. Після оволодіння курсом тривіуму 

та складання відповідного іспиту школяру надавався ступінь бакалавра 

мистецтв («бакалавр» походить від пізно-латинського «baccalarius», яким 

називали дворову прислугу). Після оволодіння курсом квадривіуму – 

надавалася ступінь магістра мистецтв (magister artium liberalium)» 

(Мельниченко, 2015, с. 73). 
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Традиційною особливістю європейського освітнього процесу (ще з часів 

створення перших університетів) є присутність у навчальних програмах курсів 

за вибором. Наприкінці XVIII ст. студенти Кенігзбергського університету 

записувалися на лекції І. Канта саме за вибором. 

З середини XIX ст. важливою частиною організаційної європейської 

освітньої структури стають інститути і лабораторії, що мали в своєму 

розпорядженні дослідницьку базу та проводили навчальну діяльність. 

Вагомою складовою сучасного європейського освітнього простору стають 

віртуальні університети. З-поміж сучасних віртуальних університетів, що не 

мають навчальних корпусів, аудиторій і освітні послуги надають лише 

засобами дистанційного навчання на основі спеціально розроблених 

навчальних програм, курсів, функціонують: Британський відкритий університет 

(Великобританія), Голландський відкритий університет, Університет західних 

губернаторів (США) та ін. (National Center, 1998). 

«Стратегія розвитку об’єднаної Європи, – підкреслює Н. Погребняк (2011), 

– побудована на використанні трикутника знань – освіти, досліджень та 

інновацій. Підвищення ефективності європейського наукового простору 

передбачає актуалізацію мобільності людей інтелектуальної праці та 

поглиблення співробітництва між університетами та дослідницькими 

центрами» (с. 10). 

Досліджуючи сучасні тенденції у підготовці фахівців за кордоном, 

А. Грибанькова (2011) пише, що в світі склалися три основні моделі організації 

наукового та педагогічного життя університету, які розрізняють за 

пріоритетами та установками щодо ролі науки в їхній діяльності. Німецька 

модель припускає злиття викладання та наукових досліджень в університетах. 

Французька віддає перевагу розподілу цих двох функцій, залишаючи 

університету переважно педагогічні завдання. Третя («атлантична», британська 

модель) є комбінацією перших двох, що запозичує їхній досвід і традиції 

(с. 14). Традиційна диференціація між структурою «континентального 

європейського» ступеня характеризується достатньо тривалим академічно 

інтегрованим навчанням. Структура «англо-американського» університетського 
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ступеня з коротшим за тривалістю навчанням на здобуття першого ступеня та 

розмаїттям післябакалаврських студій частково базується на модульній системі. 

В одних країнах типи ступенів коротшого циклу впроваджені у національну 

структуру (Данія, Фінляндія, Італія і Португалія), в інших – така система 

функціонує разом із традиційною ступеневою структурою (Німеччина та 

Нідерланди). Безперервна диверсифікація кваліфікацій, запровадження значної 

кількості нових програм для здобуття ступеня бакалавра, розроблення низки 

післябакалаврських курсів, що можуть завершуватися одержанням 

національного ступеня чи ступенів із подвійною спеціалізацією в 

неуніверситетському секторі, обумовлюється необхідністю відповідати 

вимогам ринку праці. 

Однією з головних ознак сучасної освіти є усвідомлення важливості 

навчання впродовж  життя. О. Мельниченко (2015) вважає, що «“навчання 

впродовж життя” у європейському освітньому просторі є значно ширшим у 

порівнянні з українським поняттям “післядипломна освіта” та додатково 

включає: неформальну та інформальну освіту, у т.ч. навчання на виробництві, 

сертифікатні програми різного характеру, навчальні програми для “осіб 

третього віку” тощо. Основу таких відмінностей становить національна 

традиція фіксувати результати навчання шляхом надання документів про освіту 

державного зразка, що можна вважати спадщиною тривалого панування 

статистичних відносин у сфері вищої освіти, коли всі навчальні програми 

фінансувались державою, а їх випускники мали гарантоване державою 

працевлаштування за фахом» (с. 74). 

На думку О. Мельниченко (2015), у перші роки запровадження Болонської 

системи в національні європейські освітні системи процес інтеграції 

аргументувався доказами переваг такого єднання. Однак останніми роками 

дослідники намагаються аналізувати як позитивні, так й негативні наслідки 

інтеграційних процесів. «Одним з найважливіших питань у цьому зв’язку є 

проблема збереження національних особливостей, національного обличчя та 

традицій кожної європейської системи» (с. 62).  Я. Пруха зазначає: «Системи 

освіти багатьох країн – і навіть ті, що близькі за своїми економічними і 
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соціальними характеристиками, продовжують оберігати свої специфічні, 

властиві тільки їм ознаки, які виникли на ґрунті історичних, культурологічних, 

релігійних традицій і важко піддаються різноманітним впливам» (Prucha, 2004, 

с. 19).  

Індикаторами процесів переорієнтації систем вищої освіти розвинених 

країн на відповідність вимогам глобального ринку праці є також: змінюваність 

пріоритетів у розвитку університетських навчальних програмах з традиційних 

соціально-гуманітарних навчальних дисциплін на інженерні, управлінські та 

інформаційно-телекомунікаційні; зміна у превалюванні типів освіти 

(інтенсифікація неформальної та інформальної освіти завдяки поширенню 

відносно доступних засобів медіа та ІКТ-освіти); переорієнтація підходів на 

викладання й організацію освітнього процесу (диференціація цільового 

використання аудиторного часу за рахунок збільшення кількості малих 

тематичних семінарів, інтерактивних дискусій та інтенсифікації індивідуальної 

роботи).  

Відмінність наукових позицій щодо змістовного наповнення, 

компетентнісного підходу пояснюється різноманітністю просторів 

концептуалізації: в українських дослідників – необхідність наукового 

обґрунтування відповідних понять; у зарубіжних – визначення компетенцій у 

межах різнобічного соціального діалогу (Онопрієнко, 2007, с. 35). 

До позитивних наслідків інтеграції в галузі освіти сьогодні відносять: 

зростання загального рівня освіченості та загальнообов’язкових стандартів 

освіти (на початок XXI ст. в деяких країнах вища освіта стала стандартом); 

зростання показників зрілості особистості та суспільства; появу нових мов 

соціальної комунікації, що об’єднують людей, не дивлячись на відмінності в 

культурі – освіта, наука, мова раціонального мислення; існування у 

європейській освіті актуального та дієвого гасла «Life long learning» – навчання 

впродовж життя, що передбачає цілісну систему подальшого підвищення 

кваліфікації (здобуття другої вищої освіти), яка охоплює різноманітні форми 

(семінари, тренінги, дистанційне навчання, що набули поширення з розвитком 

Інтернету). 
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Як відомо, у європейських країнах педагогічна освіта виокремилась як 

галузь не так давно.  В переважній більшості країн педагогічна освіта надається 

університетами, проте в історії освіти кожної країни є свої дати створення 

навчальних закладів для підготовки вчителів. Для країн Центральної та Східної 

Європи показовою є остання чверть ХVIII ст., коли постали вищі  педагогічні 

курси у Відні (1770), відкривалися перші учительські навчальні заклади в 

Україні та Росії (Пуховська, 2012, с. 12). 

«Типовими закладами професійної підготовки вчителів, які з 

упровадженням обов’язкової початкової освіти набували поширення і 

відігравали значну роль у самовизначенні націй у період національно-

державного становлення в Європі протягом XIX століття, були французькі 

нормальні школи (есоlе nоrmаlеs) – аналог національних педагогічних училищ. 

Випускники цих закладів (французький – іnstiture, німецький – vоlkschullehrer, 

італійський – mаеstrо) були національно свідомими, мали чітку соціальну 

приналежність, відчуття своєї місії та розуміння професійних функцій, 

відмінних від тих, які виконували вчителі середніх шкіл» (Пуховська, 2012, 

с. 22). 

Хоча вищу педагогічну освіту започатковано в країнах Європейського 

Союзу в основному в середині XIX століття «(престижну кафедру педагогіки у 

Гельсінському університеті (Фінляндія), голову якої призначає сам президент 

країни, засновано в 1852 році, інститути педагогіки в Пештському університеті 

(Угорщина) та Колоцварському університеті (Румунія) – у 70-х роках минулого 

століття), проте спеціальна вища педагогічна освіта на Україні розпочинається 

з вересня 1811 року, коли було відкрито педагогічний інститут при 

Харківському університеті. Однак «якщо в Україні спеціальна вища 

педагогічна освіта, поступово нарощуючи темпи, зайняла пріоритетні позиції в 

системі підготовки педагогічних кадрів, то в країнах Західної Європи 

одержання спеціальної освіти для викладання в середній школі довгий час не 

набувало загального поширення» (Пуховська, 2012, с. 22). 

До 70-х років минулого століття педагогічна освіта в європейському 

контексті майже не розглядалась, дослідники вважають, що це була закрита 
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самодостатня «національна справа. В останній чверті XX ст. більшість 

європейських країн обрали шлях інтеграції середніх спеціальних педагогічних 

закладів у заклади вищої освіти, час та тривалість здійснення таких 

перетворень у кожній країні свій. У світлі сучасних тенденцій у Європі 

«відбувається процес так званої “університетизації”: колишні середні 

спеціальні педагогічні заклади типу нормальних шкіл “пережили процес 

академізації”, а колишня університетська підготовка “пройшла процес 

педагогізації”» (Пуховська, 2012, с. 12). Тільки з другої половини ХХ століття з 

метою забезпечення обов’язкової середньої освіти дітей і молоді почали 

розвивати систему підготовки вчителів предметно. Раніше вчителем міг 

працювати кожний, хто мав університетську освіту.  

На початку ХХІ ст. пошуки шляхів поліпшення роботи школи відповідно 

до нових соціально-економічними викликів і очікувань суспільства 

активізуються в кожній країні Європи. Вимоги до шкіл і педагогічного 

персоналу стають більш комплексними. Професійні функції та ролі вчителів у 

сучасних умовах значно розширюються під впливом нових вимог до 

навчального процесу, зокрема, до управління навчальним процесом у 

шкільному класі та у школі як цілісному навчально-виховному середовищі, у 

місцевій громаді та у своїй країні, в Європі й у світовому освітньому просторі. 

Сучасні вчителі мають готувати школярів до самокерованого навчання 

впродовж життя в суспільстві знань. Тому проблеми вчительської освіти і 

нових професійних компетентностей учителя стали пріоритетом соціальної і 

освітньої політики в усьому світі, включаючи Європу» (Пуховська, 2009, с. 63).  

Отже, реалії кінця ХХ – початку ХХІ поставили нові вимоги перед 

учителями і спонукають до освоєння нового стандарту знань в умовах 

формування європейського виміру в освіті.  

Перебудову вищої педагогічної та післядипломної освіти у контексті  

удосконалення змісту програм, розподілу навчального часу з урахуванням 

організації науково-дослідної роботи та ін. більшість країн Західної Європи 

реалізують, починаючи з 80 – 90 років XX століття.  Як вважають аналітики, від 

початку XXI століття міжнародний освітній простір набуває 
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транснаціонального характеру завдяки застосуванню університетами 

розвинених країн різноманітних технологій просування за кордон власних 

навчальних програм у традиційній та дистанційній формах навчання, 

насамперед шляхом створення філій, представництв та кампусів.  

Новими, зокрема Л. Пуховська називає: підтримку і педагогічний супровід 

розвитку в учнів ключових компетентностей, необхідних для суспільства знань 

і навчання упродовж життя; цілеспрямоване формування в учнів ключових і 

предметних компетентностей; педагогічний і психологічний супровід процесів 

інноваційного розвитку цілісного освітнього середовища у шкільному класі; 

позакласну робота і роботу з соціальними партнерами; інтеграцію ІКТ у 

навчання учнів у школі та у професійну практику вчителів загалом; підвищення 

рівня педагогічного професіоналізму (Пуховська, 2009, с. 64). 

Водночас Л. Пуховська (2002) виділяє також групи тенденцій сучасної 

еволюції структурних реформ щодо розвитку професійної підготовки, які 

проводяться для закладення основ майбутньої моделі педагогічної освіти з 

визначенням професійної підготовки вчителя базовим структурним елементом 

цілісної, відкритої, динамічної системи педагогічної освіти:  

«1. Організаційно-структурні тенденції: 

Провідна – перехід до багаторівневої педагогічної освіти (з її 

можливостями а) забезпечення варіативності та гнучкості підготовки, 

професійного розвитку вчителя, б) поступового запровадження європейського 

стандарту підготовки вчителя);  

а) Поступ у напрямі формування ґрунтовної системи профорієнтації на 

педагогічну професію на довузівському етапі та системи профвідбору в процесі 

навчання у вузі (програми попереднього зарахування, квотова система 

переходу на педагогічні спеціальності та ін.). Підвищення вимог до абітурієнтів 

(у більшості країн від вступників вимагається свідоцтво про повну середню 

освіту, запроваджуються іспити на етапі вступу до вузу);  

б) Відхід від системи структурних відмінностей у підготовці вчителів 

початкових та середніх шкіл; включення структур професійної підготовки 
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вчителів у систему вищої освіти і поступовий перехід до вищої освіти як єдиної 

підготовки вчителів для всіх типів шкіл;  

в) Послідовне утвердження системи багаторівневої педагогічної освіти при 

збереженні в ряді європейських країн (Італія, Ірландія, Португалія, Нідерланди, 

Люксембург) дво-чотирирічних програм підготовки вчителів (у межах 

спеціальних навчальних закладів (середні педагогічні заклади в Нідерландах та 

Італії, вищі педагогічні школи в Португалії, Люксембурзі, Ірландії) або в межах 

університетів (в Іспанії, Греції), що надають професійний диплом учителя без 

ступеня бакалавра;  

г) Розширення підготовки вчителів в умовах університетів (у деяких 

країнах – повний перехід до університетської педагогічної освіти); виділення 

університетських педагогічних інститутів (факультетів, коледжів) як відносно 

автономних структур для підготовки педагогів різних спеціальностей, 

спеціалізацій і профілів; рух до інтегративних моделей «вуз – школа», де школа 

виступає партнером вузу в професійно-педагогічній підготовці майбутнього 

вчителя; більшу перспективність університетських програм з точки зору 

проектування професійної підготовки вчителів для школи XXI століття (п’яти-

шестирічні програми для підготовки вчителів середніх шкіл, у переважній 

більшості; програми «чотири – плюс – один» (чотири роки загальної та 

спеціальної освіти для одержання диплома бакалавра 1 один рік професійно-

педагогічної підготовки (теоретичної і практичної) з одержанням професійного 

диплома вчителя); програми «чотири – плюс – два» ( одержання двох дипломів: 

магістерського та професійного), з паралельним функціонуванням дво- та 

трирічних університетських програм, після опанування яких видається 

професійний диплом учителя); 

д) Поширення нетрадиційних програм і моделей професійної підготовки 

вчителів (програма «ліцензований вчитель», програма «артикульований 

вчитель» та ін.) (Пуховська, 2002, 296-297). 

2. Змістовно-процесуальні тенденції: 

«а) Перманентний перегляд навчальних планів та програм базової 

педагогічної освіти на основі досліджень взаємопов’язаного комплексу 
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методологічних, психологічних, загальнопедагогічних та методичних проблем 

(вияв сутнісної специфіки педагогічної освіти, побудова типології змісту 

навчання, визначення структури змісту педагогічної освіти тощо) та у 

відповідно до реальних потреб шкільної практики; 

б) Оновлення змісту всіх складових підготовки вчителя (загальноосвітні 

дисципліни, спеціальні дисципліни за профілем викладання, психолого-

педагогічного циклу, шкільної практики) на засадах науковості й 

фундаментальності, відповідності сучасному рівню розвитку науки (включення 

нових блоків знань, тем, проблем та ін.); 

в) Посилення загальної підготовки вчителя у напрямі її культурологічного 

наповнення; 

г) Оновлення спеціальної підготовки вчителя та надання комплексних 

знань для формування у майбутніх учителі цілісного уявлення про наукову 

галузь, у якій вони спеціалізуються, з її провідними поняттями, проблемами та 

в нерозривному зв’язку з іншими науками; спроби інтеграції навчальних 

дисциплін із спеціальності з методикою їх викладання; 

д) Зростання значення й ролі професійно-педагогічної підготовки в 

структурі цілісної підготовки вчителя; принципова переорієнтація професійно-

педагогічної підготовки в напрямі її підпорядкування стрижневим професійно-

значущим цілям формування особистості вчителя та його педагогічної 

діяльності, що вирізняється особистісним підходом, власним стилем, 

індивідуальним творчим пошуком; 

е) Відповідність педагогічної освіти завданням різнобічного розвитку 

особистості вчителя, що знаходять вияв у фіксації в провідних документах 

освітніх реформ першочергового значення особистісного виміру в підготовці 

вчителя на рівні мети педагогічної освіти; пріоритетність у сучасних моделях 

професійної діяльності вчителя, які розробляються вченими різних країн, 

соціально-особистісних установок та морально-ціннісних характеристик  

«ефективного вчителя» з позитивною Я-концепцією, яка включає такі якості, 

які можуть слугувати своєрідним лакмусом для оцінки професійної придатності 

та професійної готовності вчителя: висока самооцінка; емоційна стабільність; 
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особистісна зрілість; соціальна відповідальність; прагнення до максимальної 

гнучкості; здатність до емпатії; уміння надати особистісного забарвлення 

викладанню; установка на створення позитивних стимулів для самосприйняття 

учнів; володіння стилем неформального, теплого спілкування з учнями; 

впевненість у собі, життєрадісність та ін.; 

є) Рух у напрямі фундаменталізації професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя за рахунок інтеграції різних знань (педагогічних, 

психологічних, соціологічних тощо), що характеризують найбільш загальні 

закономірності розвитку особистості та перебіг цілісного педагогічного 

процесу; доповнення блоку традиційних психолого-педагогічних дисциплін, 

представлений у більшості країн курсами педагогіки та психології під різними 

назвами («Основи педагогіки», «Історія педагогіки», «Філософія освіти», 

«Теорія навчання» «Загальна і вікова психологія», «Фізіологія» інші), 

сучасними курсами збагаченими філософсько-педагогічними, психологічними 

й соціальними знаннями, які орієнтують учителя щодо діяльності в 

різнорідному навчальному середовищі; зміна акцентів з курсу загальної 

психології на курс педагогічної психології, якому відводиться роль «практичної 

методології»; інтенсифікація соціологічної орієнтації курсів психології і 

педагогіки» (Пуховська, 2002, с. 298-299); 

ж) Посилення уваги до формування комунікативної компетентності 

майбутнього педагога в умовах істотного розширення навчально-педагогічного 

простору, що розглядається як провідне завдання підготовки майбутнього 

вчителя до виховної взаємодії з учнями, включення спеціальних навчальних 

курсів з виховної роботи; активізація педагогічних технологій, моделювання 

предметно-змістового й соціально-педагогічного боку навчання, групове 

опрацювання смислових орієнтирів, включенням в особистісну рефлексію 

щодо діяльності, яка моделюється і засвоюється; удосконалення конкретних 

умінь і навичок на спеціальних семінарах, у роботі над проектами, в групових 

тренінгах та ін.; 

з) Підвищення ролі практичної професійної підготовки вчителя, 

урізноманітнення її форм і методи; тенденція до посилення педагогічної 
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практики з точки зору збільшення її тривалості, різноманітності місця 

проведення та завдань, що стоять перед майбутніми вчителями; широке 

застосування диференціації та індивідуалізації змісту і форм організації 

педагогічної практики (варіативність завдань, вільний вибір об’єкта роботи та 

видів діяльності, поєднання індивідуальних і колективних форм роботи, 

використання кращого педагогічного досвіду); 

к) Зміна статичних концепцій педагогічної освіти з «рюкзачною 

філософією» (Ф. Бухбергер), що абсолютизує базову педагогічну підготовку, 

розглядаючи її як достатню для тривалого професійного життя вчителя («багаж 

на все життя»), на спрямування підготовки вчителів на всіх рівнях на 

професійний розвиток і дослідження; розвиток підходу до базової підготовки 

вчителя як основи формування відкритої динамічної системи педагогічної 

освіти, що підтримує професійний розвиток учителя на всіх етапах його 

педагогічного життя і структура якої має такі ланки, як: відбір на педагогічні 

професії; базова педагогічна освіта; вступ у професійну діяльність; підвищення 

кваліфікації/неперервна професійна освіта; додаткова освіта» (Пуховська, 2002, 

с. 300-301). 

За Л. Пуховською (2002), сучасна модель системи педагогічної освіти 

характеризується як сукупність диференційованих навчальних закладів, 

національних за характером, які надають учителю базову педагогічну освіту 

(академічну вищу освіту програми бакалавра, ліцензіата, метриз, магістра, 

доктора тощо) і професійну підготовку (програми професійної підготовки) та 

забезпечують процес його професійного розвитку через цільові підсистеми, 

вступ у педагогічну діяльність, підвищення кваліфікації, неперервна 

професійна освіта, додаткова освіта)… Більшість сучасних моделей і систем 

педагогічної освіти в країнах Європейської Спільноти зорганізуються й 

функціонують за статичними концепціями, які характеризуються певними 

спільними положеннями: базова педагогічна освіта озброює вчителя більшістю 

того, що необхідне йому протягом всієї професійної кар’єри; упродовж досить 

короткого періоду базової професійної підготовки майбутній вчитель 

оволодіває необхідним комплексом знань, умінь, навичок та системою 
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професійних ставлень, що є достатньою базою для його майбутнього 

неперервного професійного розвитку; спеціальні заходи щодо вступу в 

практичну педагогічну діяльність і, в цілому, в учительську професію, не 

передбачаються; підвищення кваліфікації і додаткова освіта можуть 

здійснюватись на добровільних засадах (с. 301). 

Хоча відмінності між системами післядипломної освіти та їх моделями у 

різних європейських державах поглиблюються в межах окремих країн, проте 

провідними концептуальними положеннями систем педагогічної освіти країн 

Західної Європи у контексті їх подібності Л. Пуховська (2002) називає: 

розвиток національних систем та моделей педагогічної освіти під  впливом 

певних історичних, політичних та соціальних явищ; відображення 

педагогічною освітою та її головними інституціями особливостей культурно-

національних традицій, переконань та поглядів щодо вчителя, його статусу, 

ролі, компетентності та професійних функцій; здійснення розвитку та 

реформування педагогічної освіти в країнах Західної Європи в останні 

десятиріччя під впливом сучасних міжнародних педагогічних ідей 

(професіоналізація, інтеграція, універсалізація, стандарти тощо). 

Різноманітність як найхарактерніша ознака педагогічної освіти в Західній 

Європі, обумовлюється, з погляду дослідниці, такими чинниками  розвитку 

систем і моделей педагогічної освіти, що властиві кожній країні у певний 

історичний час; у певному національному контексті; в певній соціополітичній 

ситуації. Відмінності між системами і моделями різних європейських країн 

поглиблюються в межах окремих країн (с. 288).  

Відомо, ще не так давно в країнах Західної Європи випускник 

університету, одержуючи диплом, діставав можливість викладати у навчальних 

закладах, проте з 80-х років для роботи у школі у цих країнах обов’язково треба 

мати два дипломи – про вищу освіту і про професійну кваліфікацію. Як 

свідчать дослідження, переважна частина програм базової педагогічної 

підготовки вчителів середніх шкіл у Європі організована в межах різних 

варіантів «послідовної моделі». Для одержання диплома про вищу освіту 

учителю необхідно навчатися від трьох до шести років або навіть більше – 
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європейська педагогічна освіта характеризується розмаїттям організаційних 

структур як у межах університетів, так і поза ними. «Диплом про кваліфікацію 

засвідчує оволодіння професійно-педагогічною підготовкою (теоретичною і 

практичною), організація якої навіть у межах одного університету є 

багатоваріантною. Університети пропонують різні організаційні моделі базової 

підготовки вчителів. Частина програм цілком здійснюється університетами, 

поєднуючи загальну, спеціальну та професійно-педагогічну підготовку 

майбутніх учителів. За підготовку відповідають спеціальні відділення під 

патронажем педагогічних факультетів; університетські педагогічні школи чи 

інститути; педагогічні факультети університету» (Пуховська, 2002, с. 291). 

Головним критерієм характеристики структурної побудови навчальної 

програми підготовки вчителів Л. Пуховська вважає «взаємопов’язаність її 

компонентів: а) загальної освіти; б) спеціальної підготовки; в) психолого-

педагогічної підготовки; г) педагогічної практики» (Пуховська, 2002, с. 293). 

Збільшення кількості структурних модифікацій підготовки вчителів сприяє 

поширенню в країнах Західної Європи модульних навчальних програм та 

запровадженню циклічної структури навчальних планів, що передбачають 

розподіл курсів навчання на ряд самостійних періодів, протягом яких студент 

оволодіває певною частиною знань та вмінь з майбутньої спеціальності, 

досягаючи під час кожного циклу дедалі вищого рівня компетентності. Йдучи 

шляхом індивідуалізації та диференціації підготовки вчителів, деякі країни 

надають студентам право самим визначати черговість вивчення тих чи тих 

модулів (“навчальних одиниць”), завдяки чому використовується велика 

кількість розмаїтих індивідуальних навчальних планів» (Пуховська, 2002, 

с. 293). 

Дослідниця питань європейської освіти Л. Пуховська (2002) вважає, що 

послідовної стратегії розвитку педагогічних кадрів у країнах Західної Європи в 

сучасних умовах поки що не відпрацьовано… Різноманітними є не тільки 

навчальні програми, структура побудови, а й зміст, кількість навчальних годин, 

які відводяться на педагогічну практику, показники загального й спеціального 

складників (с. 304). До того ж дослідниця (2002) акцентує увагу на 
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принципових відмінностях між однофазовою (що надає можливість фахівцю 

заступати на педагогічну посаду одразу після успішного завершення базової 

підготовки) та двофазовою моделями базової підготовки європейських 

вчителів, за якою: перша фаза – теоретична підготовка зосереджується у 

вищому навчальному закладі, друга – поєднання практичної роботи в школі з 

навчанням на спеціальних курсах для засвоєння методик викладання 

спеціальних дисциплін та опанування психолого-педагогічних аспектів 

підготовки (школа й спеціальні регіональні центри). «Статус повноправного 

вчителя надається лише після успішного завершення другої фази навчання, 

написання диплома та складання державного іспиту» (с. 294). 

Поширеними моделями підготовки вчителів у європейських країнах 

дослідниця називає: 1. «Паралельну модель» – будується за принципом 

паралельності всіх складових навчальної програми впродовж усього терміну 

підготовки майбутнього вчителя (Англія та ін.); 2. «Інтегровану модель» –  для  

взаємозв’язку та інтенсифікації професійно доцільних тем та інтеграції теорії з 

практикою (у Скандинавських країнах); 3. «Послідовну модель» (існує в 

декількох варіантах, що передбачають поетапне набування знань майбутніми 

вчителями (1 етап – цикл загальних дисциплін; 2 і 3 етапи – цикл спеціальних 

дисциплін (психолого-педагогічний цикл дисциплін, які часто є професійними 

дисциплінами); 4 етап – а) педагогічний курс, б) навчальна педагогічна 

практика). У варіанті «послідовних моделей» вирізняється «Цюріхська модель» 

(Швейцарія), за якою вивчення спеціальних дисциплін та методик їх 

викладання відбувається після психолого-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя  (Пуховська, 2002, с. 293). До того ж, у Швейцарії функціонує понад 

150 систем та моделей професійної підготовки вчителя (Пуховська, 2002, 

с. 288). 

У результаті всебічного дослідження загальними тенденціями розвитку 

систем професійної підготовки вчителів Л. Пуховська (2002) пропонує вважати:  

а) еволюційні процеси національних систем професійної підготовки вчителів у 

країнах Європейської Співдружності у напрямі зближення та конвергенції; 

інтеграційні процеси, що сприяють формуванню нових вимог до підготовки 
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вчителя-європейця – фахівця, готового до роботи в поліетнічному суспільстві, в 

різнорідному навчально-виховному середовищі, в альтернативних педагогічних 

системах та ін.;  б) актуалізацію особистісно-орієнтованого напряму в розвитку 

теорії, практики та професійної підготовки педагогів; в) зростання суспільної 

потреби в педагогах, спроможних проектувати розвивальне соціально-

культурне середовище, організовувати психолого-педагогічні умови для 

нормального розвитку людини на головних етапах онтогенезу (с. 294-295). 

Шляхами концептуальної переорієнтації становлення та функціонування 

педагогічної освіти як відкритої і динамічної системи на всіх рівнях, 

починаючи від концепції базової професійної підготовки вчителя, і до загальної 

концепції професійної діяльності вчителя дослідниця пропонує: а) нове 

визначення мети і завдань кожної підсистеми та більш точну оцінку їх внеску у 

професійний розвиток учителя; б) чіткіше визначення мети, завдань і методів 

базової педагогічної освіти, передусім, професійної підготовки з науковим 

обґрунтуванням оптимального комплексу здібностей, системи ставлень, знань, 

умінь, навичок, необхідних для професійного та особистісного розвитку 

вчителя, які можуть бути досягнуті на етапі базової педагогічної освіти та ін. 

(Пуховська, 2002, с. 301). 

М. Гальченко вказує, що «у світовій практиці склалися три підходи до 

курсової підготовки вчителя в післядипломній педагогічній освіті: змістовий, 

процесуальний (поведінковий) і персонологічний. В основі змістової моделі – 

спрощений погляд на людину як на пасивний об’єкт дії. Процесуальний – 

основним завданням передбачає створення умов, які дають змогу вчителям 

засвоювати інформацію, опановувати навички, формувати до них своє 

ставлення, виявляючи тим самим прагнення перенести акцент «ззовні –

усередину». Такий підхід має недоліки: переважає орієнтація на репродукцію, 

недостатня розробленість проблеми мотивації до підвищення кваліфікації як 

результат слабкої уваги до особистості вчителя. Персонологічний підхід дає 

можливість звертатися безпосередньо до «Я»-концепції педагога, спираючись 

не лише на його індивідуально-психологічні характеристики, але і соціально-

етичний, духовно-культурний зміст» (Гальченко, 2011). Важливим чинником 
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спільних напрямів розвитку національних систем професійної підготовки 

вчителів у зарубіжних країнах є вплив сучасних соціопедагогічних ідей – 

інтеграції, гуманізації, професіоналізації та ін.  

Отже, сучасна міжнародна педагогічна реальність характеризується 

наявністю двох майже протилежних тенденцій: а) глобалізаційною (приводить 

до уніфікації певної частини змісту освіти, визначення базових життєво 

необхідних знань, умінь і навичок, загальновизнаних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів та унікально-розпізнавальної); б) унікально-розпізнавальною 

(виявляється в розвитку національних особливостей освітніх систем, захисті їх 

неповторності й унікальності). До вагомих змін, що відбуваються в системах 

вищої педагогічної освіти інших країн можна віднести: оновлення основної 

мети професійно-педагогічної підготовки вчителя – сформувати педагога-

дослідника-практика, який володіє критичним мисленням компетентного 

професіонала; перегляд змісту післядипломної педагогічної освіти; посилення 

аксіологічних орієнтирів психолого-педагогічного циклу через корекцію 

програм; розробку нових навчальних планів та ін. 
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3.3. Національні особливості підготовки/перепідготовки вчителів 

гуманітарного профілю у зарубіжних країнах 

 

Особливості постсоціалістичних країн у галузі підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідають соціокультурному 

розвитку країни і запитам суспільства і увібрали національні традиції, 

напрацьований досвід, що ґрунтується на засадах філософії освіти, психології і 

педагогіки. Водночас ці освітні системи динамічно розвиваються в руслі 

світових освітніх тенденцій. 

Рамковими програмами неперервної освіти Молдови не тільки 

передбачається актуалізація знань (спеціальні, з дидактики навчальної 

дисципліни та психолого-педагогічні) з їх прив’язкою до модулів, 

концептуального, курікулумного, технологічного і оцінного оновлення з метою 

забезпечення відносної рівноваги між навчанням за фахом та професійною 

підготовкою, фахівця. Водночас учителям літератури надається можливість 

розробити власну програму і маршрут навчання (Барбэрошие, Гремалски, & 

Жигэу, 2009, с. 69). В. Гуцу, К. Чинчлей і В. Кику вказують, що у країні діють 

такі форми неперервної освіти вчителів, зокрема філологів: «а) курси і 

програми з удосконалення та перекваліфікації; б) практичні та спеціалізовані 

стажування; в) семінари, конференції, круглі столи, майстерні; г) курси 

дистанційного навчання та ін. Завершується навчальна діяльність розробленням 

Портфеля освіти, у якому фіксується унітарне накопичення конкретної 

кількості кредитів на рівні загальної системи неперервної освіти для 

врахування їх при видачі сертифіката неперервної професійної освіти, 

присвоєнні педагогічного ступеня та оцінюванні вчителя літератури на рівні 

навчального закладу» (Гуцу, Чинчлей, & Кику, 2010, с. 4).  

Робота системи підвищення кваліфікації у Білорусі враховує весь комплекс 

змін, що відбуваються в освіті: інтенсифікацію навчально-виховного процесу, 

новий зміст і форми його організації, соціокультурну і ціннісну переорієнтацію 

освіти, оволодіння інноваційними освітніми технологіями тощо (Тавгень, 2006, 

с. 28-29). Програма удосконалення філологів передбачає: заходи з підвищення 
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педагогічної та дослідницької кваліфікації, оволодіння методами роботи за 

новими освітніми технологіями і джерелами інформації, ознайомлення з 

історією та досягненнями педагогіки, психології та науки за фахом. Хоча 

поширюється практика наукового/методичного стажування без відриву від 

навчального процесу та допускається скорочення тривалості навчання в рамках 

підвищення кваліфікації до двох тижнів. У програмі удосконалення 

передбачено форми лекційної і практичної роботи для удосконалення 

професійної майстерності за фаховими філологічними й загальними 

педагогічними та психологічними дисциплінами, поновлення педагогічного 

інструментарію фахівця з метою його збагачення традиційними та 

інноваційними методами і технологіями, розширення його інформаційної бази 

та ін. (Развитие образования, 2001, с. 7-9). 

Загальними напрямами діяльності обласних Інститутів підвищення 

кваліфікації у Казахстані є: створення умов для вільного багатовекторного, 

особистісно орієнтованого й затребуваного професійного зростання вчителя; 

першочергова спрямованість загального змістовного вектора підвищення 

кваліфікації на основні напрями модернізації освіти в рамках Державної 

програми розвитку освіти на 2001 – 2020 рр., 12-річної освіти; реалізація 

інтерактивності, модульності, проектності, дистантності і безперервності як 

чинників, що забезпечують творчий та індивідуальний підходи до підвищення 

кваліфікації. Організація навчального процесу у вишах здійснюється згідно з 

заявками закладів освіти щодо конкретних потреб категорій слухачів, за 

навчально-тематичними планами, складеними за модульною технологією (60 % 

аудиторних і 40 % позааудиторних занять), з елементами кредитної системи 

навчання та передбаченням консультацій і самостійної роботи курсантів. Більш 

поширеними є 72-годинні та 36-годинні очні курси, хоча водночас діють і 

курси заочної форми підвищення кваліфікації, двосесійні курси, трисесійні 

курси, триденні госпрозрахункові курси (Анализ планов, 2011). 

Переформатування системи підвищення кваліфікації у контексті «Державної 

програми розвитку освіти Республіки Казахстан на 2011-2020 роки» зумовило 

створення трьох базових комплексів, а саме: центри педагогічної майстерності 
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(Center of Excellence) при «Назарбаєв Інтелектуальних школах» для вчителів 

вищої та першої категорії – 1 рівень; АТ «Національний центр підвищення 

кваліфікації педагогів» (на базі центрального і 16 регіональних інститутів 

підвищення кваліфікації) для вчителів першої та другої категорії – 2, 3 рівні; 

центри підвищення кваліфікації вчителів при педвузах та закріплені за цими 

педвузами експериментальні опорні школи для вчителів першої та другої 

категорій – 2, 3 рівні (Исимбаев, 2012). Головним результатом діяльності цих 

комплексів є забезпечення єдиного концептуального підходу до підвищення 

кваліфікації педагогів. Для цього з урахуванням світового досвіду і потреб 

сучасної школи АОО «Назарбаєв Інтелектуальні школи» спільно з 

Кембриджським університетом (Велика Британія) розробили зміст і 

методологію різнорівневих курсів із 7 модулями: нові педагогічні технології в 

освіті; критичне мислення; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; 

менеджмент у середній освіті і навчання на основі компетенцій в умовах 

переходу на 12-річне навчання; використання ІКТ (ICT), «e-learning» у 

викладанні; сучасні технології роботи з обдарованими дітьми; психолого-

педагогічні особливості викладання в конкретних вікових групах школярів. У 

діяльності комплексів закладено такі процедури: 3-місячні курси за означеними 

модулями, що поєднують очну підготовку (face-to-face) і навчання в режимі 

on-line. Курси проводять 60 % іноземних викладачів і 40 % – національних. По 

закінченню курсів у всіх комплексах вчителі складають кваліфікаційний іспит і 

отримують сертифікати з присвоєнням нового кваліфікаційного рівня – 1, 2 або 

3, що дає право на підвищену зарплату від 30 % до 100 %. Паралельно 

«Назарбаєв Інтелектуальні школи» розгортатимуть систему інтерактивних on-

line семінарів для вчителів середніх шкіл. Такі комплекси являють собою 

систему підвищення кваліфікації освітніх працівників. За своєю організаційною 

структурою, змістом і методологією вона цілком відповідає світовій практиці 

(Ковальчук, 2015). 

Особливістю системи підвищення кваліфікації Франції К. Корсак та 

Л. Гранюк (2001) вважають особисту зорієнтованість професійного розвитку 

вчителя. Потреба в одночасній перепідготовці вчителів за одним фахом виникає 
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в окремих випадках, лише після значних змін у навчальних програмах, 

задовольняється Міністерством національної освіти, досліджень і технологій 

проведенням масових заходів, що за формою наближаються до підвищення 

кваліфікації в Україні (с. 29).  «Тривалість усіх періодів підвищення 

кваліфікації у Франції … з початку активного професійного життя до моменту 

виходу на пенсію має становити один рік (або 1200 годин, якщо підвищення 

кваліфікації відбувається без відриву від виконання виробничих чи службових 

обов’язків)» (Andritsou, 2003, с. 25-26). 

Пріоритетними напрямами реформування французької системи 

неперервної освіти, що складається з установ післядипломної освіти, 

університетських інститутів і регіональних центрів освіти, С. Синенко (2002) 

називає: поліпшення освіти вчителів для відновлення професійних знань та 

переорієнтації на проблеми школи і суспільства, навчання через дослідницьку 

роботу, масове запровадження в освітній процес інновацій, створення нових 

навчально-науково-дослідних установ вищого рівня та ін. (с. 12). 

О. Локшина (2001) називає такі особливості змісту курсів підвищення 

кваліфікації у Франції: а) широкий вибір курсів із педагогіки, психології та 

методики; б)  гармонійне поєднання циклу загальноосвітніх, спеціально-

предметних і теоретичних дисциплін психолого-педагогічного компонента; 

в) використання набутих знань на практиці у шкільному середовищі (с. 13).  У 

підвищенні кваліфікації вчителів використовують методи демонстрації 

педагогічних відеофільмів, моделювання, мікро-викладання, міні-курси, 

рольові ігри, презентації проектів, телекомунікаційні та інформаційні 

технології тощо (Ковальчук, 2015). 

Як зауважують Дж. Ричардс та К. Локхарт, педагогічна освіта в Англії 

представлена трьома взаємопов’язаними ланками: базова підготовка вчителя 

(initial teacher training), вступ до професійної діяльності вчителя-початківця 

(introduction as a newlyqualified teacher) та підвищення кваліфікації або 

неперервний професійний розвиток (in-service training (INSET) or continued 

professional development) (Richards, & Lockhart, 1996, с. 15).  
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Перша ланка охоплює університетські та неуніверситетські програми 

педагогічної освіти за двома освітніми рівнями: додипломний (на базі середньої 

освіти) та післядипломний (на базі ступеня бакалавра, одержаного у вищому 

навчальному закладі). На педагогічних відділеннях університетів майбутні 

вчителі не вивчають предмети, які вони будуть викладати в школі. Їх увага 

сконцентрована на вивченні педагогічних дисциплін та проходженні 

педпрактики, а також – на факультативних курсах (Кузнецова, 2002, с. 285).  

Кваліфікацію в галузі освіти можна здобути через бакалаврат, де навчання 

триває три/чотири роки і закінчується присвоєнням ступеня бакалавра 

педагогіки (Bachelor of Education або Bachelor of Arts in Education), а також 

через проходження однорічного курсу для отримання сертифіката (Postgraduate 

Certificate in Education), де для зарахування необхідно мати ступінь бакалавра 

(Bachelor of Arts) з певної предметної галузі. На думку багатьох учених, 

оптимальним варіантом є комплексна чотирирічна програма підготовки 

бакалаврів педагогіки. Водночас система однорічної практичної підготовки 

фахівців, яка здійснюється інститутами педагогіки на базі трирічної 

академічної підготовки, зазнає критики (Naish, 1992, с. 29-31).  

До чотирирічної програми базової підготовки вчителів (з одержанням 

диплома бакалавра освіти) включено: навчальну практику, педагогічний курс 

(цикл психолого-педагогічних дисциплін), спеціальні дисципліни, 

загальноосвітні дисципліни, різні види педагогічних практик 

(ознайомлювальна, навчальна без відриву від занять (серійна), навчальна з 

відривом від занять (блочна), мікровикладання (Gower, Phillips, & Walters, 2006, 

с. 25), що «не тільки сприяють педагогічному становленню фахівця, розвитку 

його творчих та пізнавальних можливостей, а й поєднують теоретичний і 

практичний компоненти навчальної діяльності» (Бевз, 2015, с. 114). 

Дидактика вищої школи Великобританії, вважає Г. Васянович (2015а), не 

передбачає чіткого розмежування методів викладання й організаційних форм 

навчання. Лекція як форма навчання займає провідне місце у навчальному 

процесі. Семінарські заняття, зазвичай, є обговоренням розділу курсу або теми 

на основі виконаних у процесі підготовки письмових робіт або окремих 
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повідомлень. Велику увагу приділяють написанню рефератів до семінару 

(с. 310-311).  

Офіційно проголошеною частиною англійської університетської системи 

освіти як один із її найцінніших елементів є унікальна тьюторська система, що 

виникла в Англії на противагу лекціям ще у XVII столітті і розвивалася як 

метод навчання й виховання британської еліти з метою класової диференціації 

людей з університетською освітою. Тьюторські заняття передбачають 

«кількісне співвідношення викладачів і студентів один до одного або один до 

двох» (Васянович, 2015а, с. 311). Значне місце в університетах Великобританії 

відводиться самостійній роботі студентів, які навіть під час канікул працюють у 

бібліотеках. 

Для британських університетів характерна також наявність значної 

кількості факультативних курсів навчання. Студенти гуманітарного курсу в 

Оксфорді спочатку опановують грецьку й латинську мови, потім вивчають 

давньогрецьку і давньоримську літератури, згодом історію і філософію Греції 

та Давнього Риму. Аналогічним за структурою є класичний курс, що 

називається «трайпос» (tripos) у Кембриджі. Його відмітною ознакою є 

спрямування на формування мислення, вміння логічно і чітко формулювати 

положення щодо розвитку здатності аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

самостійно здійснювати пошук знань. Особлива увага надається розвитку 

навичок з ораторського мистецтва (Васянович, 2015а, с. 310-311). 

Друга ланка неперервної педагогічної освіти передбачає теоретичну і 

практичну підготовку випускників університетів чи коледжів під час 

«стажистського» чи «пробного» року роботи у школі. Така педагогічна 

практика надає випускникам можливість продемонструвати свої уміння і 

здібності під час першого року вчителювання (Harmer, 2001, с. 36-39). 

Водночас у Великій Британії (за Кучай, 2014) існує чіткий розподіл: 

випускники педагогічних коледжів викладають у початкових та середніх 

сучасних школах, а випускники педагогічних відділень університетів – у 

середніх граматичних та публічних школах і меншість з них – у середніх 

сучасних школах (с. 56).  Педагогічна підготовка учителів середніх навчальних 
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закладів відбувається за межами університетів безпосередньо на базі школи 

(Пуховська, 2005, с. 87). 

Третьою ланкою передбачається «проходження короткострокових і 

довгострокових курсів при інститутах педагогіки вищих навчальних закладів, 

незалежних консультативних групах, Департаменті освіти і науки, 

учительських центрах, місцевих відділах освіти, школах. Визначальною 

характеристикою цієї системи є встановлення партнерських стосунків вищого 

навчального закладу і школи в практичній підготовці майбутнього вчителя» 

(Бевз, 2015, с. 144).  

Підвищення кваліфікації учителів у Великій Британії здійснюється  за 

двома моделями: перша – курсова модель (course model) на базі вищих 

навчальних закладів; друга – підвищення кваліфікації безпосередньо в школах 

(school based in-service education) (Гаргай, 2003, с. 19).  До того ж, діють очні та 

заочні  вузькоспеціалізовані короткострокові профільні курси, що інколи 

проводяться і у виїзних формах. Однак через неоднозначне ставлення до 

учительських центрів багато з них закриваються. 

До того ж у практиці курсів підвищення кваліфікації використовуються 

поведінкова, інтеракціоністська, персонологічна, рефлексивна, соціальна 

моделі навчання. А. Чичук (2016) вказує, що автори поведінкової, 

інтеракціоністської, персонологічної, рефлективної та соціально-психологічної 

моделей навчання не розглядають підвищення кваліфікації вчителя як єдину 

програму, а є прихильниками удосконалення вчителів шляхом неперервних 

переходів від однієї програми до другої, «наприклад, від програм, центрованих 

на індивідуально-особистісних особливостях учителів (персонологічна модель 

навчання) до програм, спрямованих на розвиток умінь розв’язувати проблеми 

шкільного життя, вивчати досвід роботи інших та аналізувати свої дії 

(рефлексивна модель навчання)» (с. 77). 

Таблиця «Види моделей навчання вчителів у системі післядипломної освіти 

Англії» представлена нами у додатках (Додаток Д-1, таблиця 15). 

«У ФРН все помітнішою є тенденція до інтеграції, і все частіше вищі 

педагогічні школи входять у систему університетів, які готують близько 20 % 
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всіх учительських кадрів. Університети надають майбутнім учителям 

теоретичну підготовку, а місцеві органи народної освіти і школи здійснюють 

переважно практичну підготовку» (Махиня, 2008).  

Система професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології, 

здійснювана переважно сучасними університетами Німеччини, що 

продовжують традиції класичної гуманітарної та лінгвістичної освіти, 

розвивається випереджальними темпами, що передбачає: зростання кількісного 

складу випускників-бакалаврів романо-германської філології (паралельно із 

збільшенням вищих шкіл); наявність у концепції підготовки бакалаврів романо-

германської філології в системі університетської освіти Німеччини характерних 

особливостей (а) пріоритетність навчання через дослідження, б) різноманітність 

бакалаврських освітніх програм переважно терміном у 3 – 4 роки, в) набуття 

відповідних кваліфікацій із присвоєнням подвійних дипломів) (Колесниченко, 

2014, с. 107). Важливими для іноземних студентів-германістів, німецької 

філології та перекладознавства є такі програми та стипендії Німецької спілки 

академічних обмінів: а) перебування в Німеччині в рамках короткострокової 

стипендії для підготовки дипломної роботи, яку пошукач захищатиме на 

батьківщині; б) семестрові стипендії, що надають можливість навчатися 

протягом одного семестру в акредитованому державою німецькому ВНЗ; 

в) стипендії (після І курсу) для відвідання у німецьких ВНЗ мовних, 

країнознавчих та фахових курсів німецької мови у літній період; г) стипендії 

для групових поїздок студентів ІІ-V курсів до Німеччини під керівництвом 

викладачів ВНЗ з метою відвідання декількох університетів чи проходження 

практики в одному з вишів країни (Сулима, 2011, с. 119).  

Якісній підготовці майбутніх кваліфікованих учителів-філологів на 

факультеті гуманітарних спеціальностей в університеті імені Отто Фрідріха 

(м. Бамберг) сприяють як широке коло наукового знання (від лінгвістичних і 

літературознавчих дисциплін із філософією та історією до археології та 

географії), так і практико-орієнтовані технології навчання Universität Bamberg, 

2018). В Інституті германістики на факультеті гуманітарних і культурних 

досліджень студенти денного відділення навчаються за чотирма основними 
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напрямами: «Мовознавство німецької мови», «Новітня німецька література», 

«Старонімецька література», «Лінгводидактика, література та засоби масової 

інформації». Освітньою програмою бакалаврату передбачається підготовка 

бакалаврів за двома основними напрямами – «Літературознавство» і 

«Мовознавство», що забезпечується освоєнням базових, комбінованих і 

поглиблених змістових модулів із профілюючих дисциплін, таких як «Новітня 

німецька література», «Медіавістика німецької мови», «Мовознавство» та 

підготовку бакалаврів для вступу до магістратури за обраною спеціальністю 

(Колесниченко, 2014, с. 103). У разі обрання германістики як основної 

дисципліни освоєння бакалавром освітньої програми Bachelor Germanistik 

відбувається за трьома основними дисциплінами –  «Нова німецька література», 

«Давня німецька філологія» та «Мовознавство». Навчальна програма кожної з 

них «складається з базового (початкового) й основного модулів, успішне 

складання яких обов’язкове протягом перших двох семестрів навчання. У 

межах навчальної дисципліни «Аналіз тексту» бакалаврам пропонується 

оволодіння практико-орієнтованими модулями (базовий і основний), тісно 

пов’язаними з дисциплінами «Літературознавчий аналіз» і «Дидактика 

німецької мови та літератури». Із дисципліни «Аналіз тексту» складання 

обов’язкового та основного модулів непотрібне» (Колесниченко, 2014, с. 102). 

Якщо германістика обирається як прикладна дисципліна, бакалаври вивчають ті 

ж самі наукові дисципліни, але мають можливість складати модулі із них у 

межах академічної свободи, тобто за власним вибором.  

Вільний розклад навчання в бакалавраті за напрямом «Германістика» дає 

можливість бакалаврам Берлінського університету обрати зручний для себе час 

для роботи за основним фахом чи здобуття іншої спеціалізації в своєму або 

іншому виші. Основними практичними складниками модульного навчання 

бакалаврів-германістів є орієнтований на їх активну проектну діяльність 

прикладний та практичний модулі, під час проходження яких спостереження за 

ходом занять, їх аналіз або оптимальне планування й проведення за заздалегідь 

спрогнозованою моделлю організації дидактичної взаємодії здійснюється на 

сучасній науковій базі. Виробничу практику як частину практичного модуля 
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дозволяється проходити не тільки в Німеччині, а й в іншій країні. 

Випускникам-бакалаврам романо-германської філології пропонуються 

професійна діяльність у таких сферах: видавництво (видавничий редактор, 

видавець, експерт преси, торговий агент); літературне й культурне виробництво 

(літературний критик/літературний агент, культурний менеджер); кіно, 

телебачення, радіо (драматург, редактор, модератор); книжкова торгівля 

(антиквар, продавець книг (он-лайн), керівник відділу торгівлі книжками); 

освіта (учитель усіх типів німецьких шкіл середньої освіти); театр (драматург, 

режисер); преса й робота з громадськістю (сценарист, прес-редактор); 

журналістика (літературний критик, редактор, вільний журналіст); Інтернет 

(он-лайн-редактор) (Humboldt-Universität zu Berlin, 2018а, с. 2-3). 

Абітурієнти за напрямом «Германістика» і за програмами в галузях 

гуманітарних наук (соціологія і політологія, економіка, історія, німецька мова 

та культурологія), запрошені у цей університет на навчальні курси за 

програмою «Гумбольдтівський зимовий і літній університет» (почала діяти з 

2013 р.), мають можливість пройти навчання під час зимових (січень) та літніх 

(липень – початок серпня) канікул (у період відсутності занять у студентів) та 

отримати офіційний сертифікат і академічну довідку із зазначенням залікових 

одиниць (кредитів) за обраними курсами і складеними іспитами (Humboldt-

Universität zu Berlin, 2018b).  

Під поняттям «підвищення кваліфікації вчителів» у Німеччині розуміють 

«систему заходів, спрямованих на розширення наукового й педагогічного 

світогляду працівників освіти шляхом набуття додаткових знань із базової 

спеціальності, осмислення фахівцями власної практичної навчально-виховної 

діяльності у світлі набутих знань, вдосконалення професійних умінь з 

урахуванням інтересів і потреб педагогів та сучасних вимог до професійної 

освіти (Турчин, 2003, с. 11). Система післядипломної педагогічної освіти країни 

характеризується так: децентралізація управління; вертикальна 

адміністративно-організаційні диференціація; реалізація на чотирьох рівнях – 

міжземельному (федеративному), земельному (центральне підвищення 

кваліфікації), місцевому (локальне підвищення кваліфікації) та 

https://www.hu-berlin.de/
https://www.hu-berlin.de/
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індивідуальному (особисте підвищення кваліфікації); здійснення за двома 

основними напрямами: а) підвищення кваліфікації − як професійне 

удосконалення учителя відповідно до його базової спеціальності (вчитель-

предметник); б) додаткова підготовка − надання учителю нової педагогічної 

спеціальності або вдосконаленням його професійної кваліфікації для переходу 

на вищу посаду (Синенко, 2002, с. 12). В кожній із 16 земель-суб’єктів 

федерації відпрацьована власна концепція післядипломної освіти. 

Хоча, як вважає А. Турчин (2011), загалом у Німеччині налічується понад 

450 інституцій підвищення кваліфікації вчителів, проте їхні навчальні 

пропозиції відзначаються нерегулярністю, епізодичністю та безсистемністю. 

Вивчаючи систему післядипломної освіти, дослідниця з’ясувала, що 

Федеральні міністерства культури і освіти зобов’язують фахівців підвищувати 

кваліфікацію, принаймні один раз на рік протягом 6-денного курсу і 

семестрового курсу між п’ятим і десятим роком практичної діяльності. 

Найповніший рівень післядипломної освіти – міжземельний (незалежні 

академії, іноземні консульства, заочні інститути та ін.) – пропонує вчителям 

шкіл багатьох земель (інколи і всієї країни) заходи щодо реалізації програм 

міжнародного обміну, спільні заходи земельних інститутів (навчально-

ознайомлювальні поїздки вчителів по Німеччині та до інших країн, заочне та 

дистанційне навчання та ін.) (с. 173). 

Німецькі заклади післядипломної освіти (академії підвищення кваліфікації 

та інститути шкільної педагогіки) пропонують учителям гнучкі, мобільні й 

динамічні форми навчання, що стимулюють їх професійний розвиток, а саме : 

кваліфікаційні атестаційні курси взаємозв’язаної теоретичної та практичної 

підготовки для присвоєння вищого категорійного рівня; спеціалізовані 

проблемні курсі й семінари з метою підготовки до освоєння конкретних 

нововведень у шкільну практику; спеціалізовані курси і семінари для 

підготовки вчителів до виконання нових професійних функцій; семінари-

практикуми; предметно-методичні конференції; предметні конкурси та 

науково-популярні сесії; інформування про найновіші наукові досягнення у 

конкретному регіоні, правові та організаційні зміни; цикли лекцій; окремі 
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доповіді; симпозіуми та наукові конференції; семінари і курси для підготовки 

до додаткового екзамену з метою здобуття нової спеціальності (Häring, 2000, 

с. 717).  Для вдосконалення кваліфікації вчителів поряд із груповими формами 

також використовуються індивідуальні форми роботи: інструктаж і допомога 

вчителям у виборі ефективних технологій навчання і виховання; допомога у 

впровадженні методів, що мають сприяти продуктивнішому навчанню та 

вихованню; поширення досвіду передових учителів; оцінювання ефективності 

та результативності методичних навчальних технологій, які використовує 

вчитель, визначення їх можливостей і перспектив; допомога у проведенні 

показових уроків та експериментів; сприяння в обладнанні предметних 

аудиторій; участь в оцінюванні діяльності вчителя, підготовка висновків щодо 

його службового становища в ієрархії категорій та ін. (А. Турчин, 2011, с. 175). 

Найраціональнішим у загальнодержавній системі післядипломної освіти 

педагогів вважаються заочні курси, на яких можуть проходити підготовку і 

дипломовані фахівці, які навчаються у системі підвищення кваліфікації 

учителів, і фахівці, які не мають закінченої вищої освіти. Секційна побудова 

курсів навчання дає можливість навчатися за повною програмою протягом 

передбаченого строку або ж прослухати будь-який окремий курс відповідно до 

рівня підготовки вчителя чи за його бажанням (Турчин, 2011, с. 175). 

Відповідно до вимог (короткостроковість навчальних пропозицій, 

проводження недалеко від місця проживання та роботи, висвітлення 

актуальних для вчителів регіону проблем, врахування побажань фахівців) 

регіональні підвищенням кваліфікації вчителів проводиться протягом 1 – 

2-денних курсів (у формі семінарів, конференцій, вступного курсу із шкільних 

експериментів і нових навчальних програм; підвищення кваліфікації зі 

спеціальності). 

За свідченням дослідників, заходи з підвищення кваліфікації німецьких 

учителів мають подвійну стратегію, вихідними пунктами якої є наукова теорія і 

бажання учасників вирішити практичні проблеми, а саме: «традиційна» – мета, 

зміст, методи й організаційні умови якої визначаються системою 

післядипломної освіти; «нетрадиційна» – мета, зміст, методи, організаційні 
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умови якої визначають слухачі. Обидві стратегії організації підвищення 

кваліфікації оптимально поєднуються з метою забезпечення ефективності 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (Турчин, 2011, с. 175-176). 

Значною мірою в Німеччині поширене самоорганізоване підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів. Крім взаємного навчання фахівців різних 

навчальних установ освіти, організовуються міжшкільне та внутрішньошкільне 

підвищення кваліфікації на робочому місці (у таких формах: педагогічні 

конференції; форуми; наради; педагогічні наради за закритими дверима; 

засідання із загальнопедагогічних питань; засідання, присвячені аналізу питань 

певного предмета чи спеціальності; взаємовідвідування уроків; дослідження та 

вивчення досвіду інших закладів; тренінги; гуртки; «педагогічний день (у землі 

Баден-Вюртемберг)» (Турчин, 2011, с. 177-178). 

Н. Когут (2010) характеризує освітню системи Австрії як добре 

налагоджену структуру, що, з одного боку, консервативна і має свої незмінні 

компоненти, а з другого, постійно реформується, а отже, вдосконалюється 

(Когут, 2010). М. М’ясковський (2011) називає такі тенденції розвитку 

педагогічної освіти цієї країни: гуманістичний і демократичний характер 

освіти, врахування особливостей національного менталітету;  єдність державної 

політики щодо загальноосвітніх шкіл і педагогічної освіти; розвиток якісної 

системи професійної підготовки вчителів із інформаційним забезпеченням та 

створенням генерального каталогу всіх австрійських бібліотек для учителів; 

ретельне збереження досвіду минулих років; відмова від критиканства й 

заперечення (с. 290).  

У Фінляндії кваліфікація професійної філологічної освіти та всі 

кваліфікації неперервної професійної освіти дорослих набуваються шляхом 

проходження процедури оцінювання компетенцій у відповідному агентстві 

(Finnish National Board, 2003). Основним положенням концепції моделі 

професійного розвитку учителів Т. Санта (Sunta, 2006) називає тісний 

взаємозв’язок між вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, у 

процесі якого шкільні вчителі на основі власного щоденного професійного 

досвіду «тренують» викладачів ВНЗ, а ті розповідають про останні дослідження 



244 

 

у галузі методології освіти на основі власного досвіду (Sunta, 2006, с. 142-143). 

Під час навчання, яке забезпечується завдяки взаємним домовленостям між 

адміністраціями навчальних закладів, учителі: а) беруть участь у спільних 

щорічних семінарах; б) проводять педагогічні дні; в) відвідують школи іншого 

типу, ніж ті, в яких вони працюють, і впродовж тижня спостерігають там 

організацію навчального процесу; б) вивчають певні аспекти (включення у 

загальні приклади, приховане лідерство, спостереження за викладанням, 

підтримка учнів з особливими потребами, учнів з національних меншин); 

в) ведуть щоденники, записують нові ідеї, про які після повернення 

розповідають на зустрічі педагогам школи. Відвідування інших шкіл не є 

обов’язковим, будь-які дослідження вони проводять власним коштом (OECD, 

2011).  До того ж для одержання кваліфікації в межах неперервної професійної 

освіти практикується навчання філологів за індивідуальними планами, при 

складанні яких враховується одержана раніше освіта та набуті в процесі 

трудової діяльності знання й уміння (неформальна освіта). Розподіл усіх 

кваліфікацій на модулі, що відповідають певним завданням професійної 

діяльності, уможливлює оволодіння фахівцем як усієї навчальної програми, так 

її частини за потребами. Кожному вчителю щомісяця надаються 2 – 3 дні для 

підвищення кваліфікації, що зараховуються до їхнього педагогічного 

навантаження (Sunta, 2006, с. 142). 

В. Ковальчук (Ковальчук, 2015) називає такі особливості сучасної 

післядипломної педагогічної освіти у Греції: а) спрямованість на реалізацію 

концепції неперервної освіти, проектування єдиної системи накопичення 

навчальних одиниць під час післядипломної підготовки, поглиблення знань та 

удосконалення вмінь без відриву від роботи, адаптація та підтримка молодих 

учителів; б) здійснення за двома основними моделями – традиційною, що 

підпорядкована інтересам влади у реалізації освітньої політики країни та 

інноваційною, яка враховує інтереси та побажання кожного педагога щодо 

підвищення власного професійного рівня; в) підвищення кваліфікації в різних 

закладах післядипломної педагогічної освіти за неоднаковими програмами, які 

різняться структурою, змістом та термінами навчання. Організаційними 
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формами професійного розвитку вчителів (за О. Проценко, 2009) є: 

пропедевтична, періодична, спеціальне підвищення кваліфікації, 

перепідготовка (с. 12). 

Американська неперервна освіта, тісно пов’язана з пізнанням людиною 

себе, своїх інтересів, здібностей; вона охоплює всі ланки, починаючи з 

дошкільного виховання, середньої загальноосвітньої школи, післядипломної 

освіти (професійна освіта, ВНЗ, система підвищення кваліфікації), 

неформальної освіти (Воловик, 2001, с. 101). Визначальною є пріоритетність 

активних методів навчання, що збуджують інтерес до пізнавального процесу, 

розвивають творчий потенціал особистості та досвід проведення певних заходів 

з поліпшення підготовки вчительських кадрів, що припускають: розробку 

тестів для відбору серед абітурієнтів майбутніх учителів; збільшення 

тривалості навчання майбутніх учителів; підвищені вимоги до освіти вчителів в 

інтелектуальному відношенні; підвищення престижу вчительської праці. Зміст 

усіх програм визначається стандартами професійної педагогічної освіти за 

фахом і передбачає фундаментальну, психолого-педагогічну, методичну, 

інформаційно-технологічну, практичну й соціально-гуманітарну підготовку 

вчителів (Hayes, 1995, с. 4). 

Термін обов’язкової сертифікації для підтвердження учительської ліцензії 

раз на п’ять років спонукає вчителів до постійного удосконалення. 

Підвищенню кваліфікації учителів на федеративному рівні сприяє пропозиція 

Міністерства освіти кожного штату щодо навчання за дистанційними 

модулями, опанувавши які фахівець отримує відповідний сертифікат. Хоча 

американські різнорівневі вищі навчальні заклади постійно розширюють обсяг 

післядипломної освіти різноманітних рівнів і пропонують широкий перелік 

різних за часом програм підвищення кваліфікації вчителів, зокрема філологів, 

за очною і дистанційною формою навчання, деякі програми викладаються 

безпосередньо в навчальному закладі і ідея підвищення кваліфікації на базі 

школи знаходить все більше прихильників (2001, с. 102). Однак не 

виключається й традиційне навчання в центрах неперервної освіти, що діють 

практично в кожному великому університеті США і розглядаються як зовнішня 
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система, яка корелює зусилля школи й адміністрації, місцевих відділів освіти з 

підвищення кваліфікації у школах свого округу.  

Саме життя виступає чітким регулятором розвитку гнучких за своїм 

походженням освітніх структур і свідченням переваги удосконалення системи 

неперервної освіти не «згори» (від теоретичних концепцій), а «знизу» (від 

динамічно мінливого життя, зумовлених соціокультурною та виробничою 

динамікою). Різноплановість змін, що відбувалася в освіті США зумовила 

необхідність: відмови від валового підходу до навчання і спрямування зусиль 

на підготовку вчителя-майстра, вчителя-новатора, активного вчителя, здатного 

гнучко і творчо мислити в новому режимі роботи; стимуляції пошуку нових 

підходів до підвищення професійної кваліфікації з врахуванням мотиваційного, 

персонологічного (особистісного) і оціально-психологічного контексту; 

активного залучення вчителів до розробки програм власного професійного 

зростання для задоволення потреб у нових знаннях, уміннях; створення 

атмосфери гуманістичних відносин між учасниками підвищення кваліфікації із 

сприйняттям особливостей індивідуальних психологічних рис учителя-

практика; відпрацювання нових педагогічних технологій безпосередньо на 

практиці для перенесення отриманих знань і нових умінь у шкільний освітній 

процес; вирішення проблемних питань щодо професійного задоволення 

працею, створення комфортного психологічного мікроклімату в школі, бажання 

обмінюватися досвідом, вчитися один у одного.  

Як важлива в роботах американських дослідників визначена проблема 

цілей неперервної освіти, головними серед яких називають: професійний 

розвиток людини протягом усього її життя, збереження національної культури 

суспільства, підготовку до трудової діяльності і підтримку високої 

працездатності людини, перегляд змісту навчання і виховання для досягнення 

цілей (Воловик, 2001, с. 100). Однак аналітики спостерігають певне небажання 

учителів використовувати на практиці інновації, через острах «змін в 

середовищі школи, що може викликати конфлікт між вчителем і системою, в 

якій йому доводиться працювати. Ось чому найголовнішу мету системи 

підвищення кваліфікації вчителів дослідники бачать у зміні шкільного 
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середовища і позиції вчителя» (Гаргай, 1993, с. 10). Акцентуючи не стільки на 

технології, скільки на загальних принципах організації навчальної роботи, 

головними з них для підготовки вчителя-майстра, який не тільки професійно 

володіє сучасними педагогічними технологіями, але й високими особистісними 

якостями, компетентно бере участь у перетворенні шкільної справи, більшість 

американських учених називає: «опору на особистий і професійний досвід 

учителя; колективне навчання; зв’язок із практикою; стимулювання 

внутрішньої активності тих, хто навчається; врахування психології і педагогіки 

дорослих; підготовку викладачів для системи підвищення кваліфікації пе-

дагогічних кадрів» (Hopkins, 1990, с. 247).  Важливу роль у професійному 

розвитку вчителів  відіграють колегіальні форми роботи, в тому числі  асоціації 

вчителів, діяльність яких спрямовується на підвищення якості певних галузей 

освіти, а також навчальної успішності учнів та професійного розвитку учителів 

(Edge, 1991, с. 25-26). Водночас участь в асоціаціях надає можливість учителю 

на безкоштовні або зі знижкою публікації в їхніх виданнях для заявки про 

власну роботу в наукових освітніх колах, підписання на професійний журнал та 

інформаційні бюлетені, на доступ до професійних видань, що висвітлюють 

останні тенденції розвитку у їхній діяльності, ознайомитися з працями кращих 

професіоналів); на одержання грантової програми від уряду та ін.  

У Канаді підготовку/підвищення кваліфікації вчителів реалізують 

різноманітні інституції: а) університети (за програмами бакалавра, магістра, 

доктора освіти та програмами сертифікації вчителів); б) шкільні ради 

(застосовують програми проведення днів обов’язкового та добровільного 

професійного розвитку); в) регіональні центри освіти (аналізують сучасний 

стан педагогічної професії, визначають її переваги та недоліки); г) волонтерські 

предметні асоціації вчителів; д) спілки вчителів і приватні постачальники 

послуг професійного розвитку (організовують підвищення кваліфікації в 

школах) (Мукан, 2007, с. 227-229). Завданнями асоціації вчителів Канади 

визначено: забезпечення доступності професійного розвитку, розробку та 

поширення програм підвищення кваліфікації вчителів, ресурсну підтримку 

створення комітетів і програм професійного розвитку фахівців. Діяльність 
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підрозділу професійного розвитку, що функціонує в кожній асоціації вчителів, 

спрямовується на дослідження проблем підвищення кваліфікації вчителів, 

удосконалення й розповсюдження практичних програм серед членів асоціації 

(Council of Ministers of Education, 2001, с. 7, 9).  Як з’ясував В. Ковальчук, 

згідно із законодавством Канади кожна школа складає щорічний план 

професійного розвитку вчителів, що передбачає визначення цілей навчального 

закладу відповідно до національної та провінційної політики розвитку освіти, 

методів та механізмів здійснення контролю їх досягнення. На основі 

означеного плану та Стандарту якості викладання у Канаді (Teaching Quality 

Standard) кожен учитель розробляє план індивідуального професійного 

розвитку (Ковальчук, 2015 ). 

Підвищення кваліфікації вчителів у Китаї реалізується у взаємодії різних 

інституцій, найпоширенішими з яких є:  а) курси підвищення кваліфікації 

(«курси з відривом та без відриву від роботи, короткочасні та довгострокові, за 

денною, вечірньою, заочною та дистанційною формами навчання з 

урахуванням сутності методичного удосконалення, педагогічного стажу, рівня 

педагогічної кваліфікації») (Ковальчук, 2015) за різноманітними програмами 

(курси для молодих учителів; рівневі курси відповідно до професійного стажу 

вчителя; курси з використання інформаційних технологій у галузі викладання; 

курси підвищення кваліфікації за формою навчання «меню» з наданням 

учителю права вибору найбільш цікавих для нього дисциплін; курси для 

вчителів сільських районів; курси з відривом та без відриву від роботи; 

короткочасні та довгострокові та ін. (Котельнікова, 2010, с. 70); б) заходи на 

базі навчального закладу; в) самоосвіта вчителя (Котельнікова, 2012, с. 11) з 

використанням кредитно-накопичувальної системи для врахування досягнень 

педагогів у курсовий та міжкурсовий (на рівні навчального закладу) період 

(Шацька, 2012, с. 12). Для реалізації великомасштабного, високоякісного, 

економічно вигідного проекту ефективної післядипломної педагогічної освіти з 

використанням сучасних технологій і різних програм навчання, забезпечення 

синтезу очного, дистанційного навчання і самоосвіти та об’єднання кращих 
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освітніх ресурсів у Китаї функціонує орган, що координує навчання вчителів 

Національний Інтернет-альянс педагогічної освіти (Боревская, 2003, с. 247). 

Як бачимо, провідну роль у вибудовуванні й розвитку моделей і систем 

підготовки та професійного зростання в іноземних країнах відіграють 

історичний шлях розвитку, національні традиції, соціополітична та економічна 

ситуація. Ми поділяємо думку Т. Кучай (2014), яка пропонує творчо 

використовувати в Україні окремі аспекти досвіду підготовки/перепідготовки 

філологів, зокрема: «оновлення змісту освіти; залучення до науково-дослідної 

роботи; створення відповідних умов для педагогічної практики; активне 

впровадження інноваційних форм неперервної педагогічної освіти для 

професійного розвитку та ін.» (с. 55). 
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Висновки до розділу 3 

 

Вивчення перспективного світового досвіду допомагає сформулювати 

сутність освіти дорослих як стратегічний напрям у розвитку сучасної освіти, 

виявити нові тенденції і закономірності у світовому педагогічному процесі, 

зумовлені ідеєю неперервності. 

Законодавча база впровадження Європейського виміру в освіту 

представлена нами за хронологією і визначена за періодами у контексті 

соціально-економічних передумов та за загальною характеристикою освітніх 

ініціатив. 

У І періоді (1954 – 1970 р.) освіта згадувалася у векторі соціальної 

політики Римської угоди 1957 року лише у контексті професійної освіти й 

підготовки. 

ІІ період (1970 – 1978 р.) характеризувався перетворенням всієї 

сукупності взаємин і динамікою співробітництва в галузі освіти. 

За часів ІІІ періоду (1979 – 1991 р.) відбувалася інтенсифікація співпраці 

країн-членів ЄС у галузі освіти. 

ІV період (1992 рік – 1999 р.) тезисно можна представити так: 

а) включення питань про освіту до основної законодавчої діяльності ЄС для 

узгодження розв’язання юридичних питань, обумовлених інтеграційними 

процесами в ЄС; б) внутрішньоєвропейська інтернаціоналізація із зміною 

головного принципу Співтовариства субсидіарності (невтручання) на 

домовленість про відповідальність у сфері освіти.  

У V періоді  (2000 рік – по наш час) здійснюється перехід до «економіки 

знань» з метою створення єдиного внутрішнього ринку ЄС; освітні ініціативи 

ЄС зосереджуються на підтримці відповідних освітніх програм; відбувається 

прискорення структурних реформ через проведення відповідної політики в 

галузі наукових досліджень і розробок (НДДКР), що відповідають вимогам 

інформаційного суспільства; пріоритетність в освіті надається заходам щодо 

впровадження Європейського виміру. 
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Попри різноманітність загальними тенденціями 

підготовки/перепідготовки зарубіжних учителів у переважній більшості 

розвинених національних систем вищої освіти є такі: надання педагогічної 

освіти університетами; підготовка фахівців із вищою освітою за двома 

циклами; заснування віртуальних університетів як складової освітнього 

простору; зростання значущості неперервної освіти; функціонування навчання 

впродовж життя як цілісної системи подальшого підвищення кваліфікації; 

наявність у навчальних програмах курсів за вибором для вивільнення годин для 

самостійної роботи студентів; диверсифікації ступенів і кваліфікацій, які 

надаються різними закладами освіти; автономна підготовка вчителів для різних 

ланок шкільної та професійної освіти; удосконалення/розширення стратегії 

короткострокової, професійної вищої та післядипломної педагогічної освіти на 

основі поглиблення знань, активізації досліджень та впровадження інновацій; 

визнання наукових здобутків головним показником успішної навчальної 

діяльності у контексті підготовки/перепідготовки вчителів; багатство змісту й 

різноманітність форм навчання вчителів; створення єдиного відкритого 

інформаційно-освітнього простору для педагогів; посилення освітньо-

професійної мобільності освітян. 

Дидактичними принципами Болонського процесу, які поділяє майже 

більшість освітян України і до яких схиляється наукова спільнота, є 

транспарентність (прозорість), суб’єкт-суб’єктні взаємини у процесі соціальних 

стосунків вчителя та учня, альтернативність суджень, діалогова форма 

розуміння і розв’язання суспільних проблем тощо.  

Українські заклади з підготовки/перепідготовки вчителів зарубіжної 

літератури можуть стати центрами формування загальноєвропейського 

простору вищої освіти (за позитивним принципом Болонського процесу), що 

виконують певні функції, а саме: а) наукові (створення дослідницьких 

колективів на міждисциплінарних засадах; використання зв’язків із 

навчальними закладами зарубіжних країн для проведення досліджень з 

використанням міжнародних дослідницьких грантів, які не можуть бути 

виконані в межах лише національного контексту; організація форумів для 
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обговорення актуальних науково-педагогічних проблем за участю 

вчених/вчителів різних країн та ін.); б) освітні (активізація інтеграції в освіті, 

науці й культурі у межах світового освітнього простору; надання додаткової 

освіти (іноземні мови, програми академічної мобільності та ін.); поширення 

перспективного педагогічного досвіду; в) інформаційні (пошук зарубіжних 

університетів-партнерів; обмін інформацією про міжнародні програми); 

г) організаційні (створення центрів міжнародної освіти; участь у роботі 

міжнародних асоціацій; об’єднання зусиль професійних груп (вчителі, 

журналісти, експерти та ін.) для долучення до міжнародних програм та програм 

ЄС – ім. Жана Моне, Еразмус, Леонардо, Темпус та ін.).  

Отже, ідеї зарубіжного досвіду для нашого дослідження  щодо розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти є цінними. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У розділі розглянуто дидактичні концепції, засадничі положення яких 

сприяють розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури; 

сформульовано авторську концепцію розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; розроблено й 

теоретично обґрунтовано модель розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

 

4.1. Національні і зарубіжні концепції розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури 

 

Основу педагогічних концепцій талановитих учителів, як правило, 

становлять глибокі філософські міркування, ідеї прогресивні досвіду багатьох 

поколінь вчених і учителів-практиків (Чумак, 2015а, с. 324). Внутрішньою 

формою і джерелом розвитку професіоналізму вчителя зарубіжної літератури 

виступають духовний архетип «слово» і мова, які містять у собі філософський 

та художньо-естетичні образи, логіку й спосіб мислення, ціннісно-смислові 

інтенції, творчість і досвід емоційного ставлення фахівця до своєї професійної 

діяльності, до дитини і самого себе (Чумак, 2014h, с. 192). 

 На думку І. Зязюна (2000с), як такої єдиної сучасної дидактичної системи 

в педагогіці поки немає, а існує низка концепцій, яким притаманні загальні 

риси та закономірності. Ці концепції навчання у більшості підходів 

передбачають не тільки формування знань, а й загальний всебічний і 

гармонійний розвиток особистості учня, його духовних, інтелектуальних, 

фізичних та інших навичок та вмінь, формування мотивації навчально-

пізнавальної та майбутньої повноцінної змістовної життєдіяльності» (с. 19). 
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Своє концептуальне бачення щодо удосконалення фахівця В. Рибалка 

(2008) представляє так: «Можна виокремити кілька етапів  і результатів 

професійного розвитку або професіогенезу особистості: професійне 

самовизначення і вибір професії; професійна підготовка і формування 

особистісної готовності оволодіння професією; професійна освіченість; 

компетентність; майстерність; культура фахівця... Найважливішою умовою 

професійного розвитку є включення людини на кожному із зазначених етапів у 

трудову професійну діяльність, опанування таких її компонентів як потребово-

мотиваційний (стимулюючий), інформаційно-пізнавальний (орієнтуючий), ціле 

формуючий (програмуючий), знаряддієво-операційно-результативний 

(продукуючий). Оскільки професійний розвиток здійснюється в умовах 

суспільно-організованої трудової діяльності, то передбачає професійну 

соціалізацію особистості, тобто набуття нею певних соціальних професійних 

якостей, сукупність яких утворює соціальність особистості фахівця… На основі 

цих якостей формується соціальний та індивідуальний стиль професійної 

діяльності особистості. … Кінцевою метою професійного розвитку є 

формування професійної культури працівника, що виявляється у високому рівні 

професійної освіченості, компетентності та майстерності, в усвідомленні 

людиною цінності своєї професії і себе як професіонала, відданість своїй 

професії, досягнення на цій основі суспільно і особистісно значущих творчих 

результатів, суттєвого внеску в культуру суспільства і людства» (с. 733). 

 М. Ярмаченко, В. Кремень визначають такі концептуальні положення 

дидактичної системи: «1. Її методологічну основу становлять об’єктивні 

закономірності філософії пізнання (гносеології), матеріалізм, гуманізм, 

гуманістична психологія, завдяки яким сучасна дидактика спромоглася 

подолати односторонній підхід до аналізу й інтерпретації процесу навчання, 

характерний для філософських систем прагматизму, раціоналізму, емпіризму, 

технократизму; 2. Життя вимагає створення такої дидактичної системи, яка 

давала б змогу учням не тільки засвоювати більшу суму знань, умінь і навичок 

(сама по собі вона буде недостатньою), але й формувати в них уміння швидко 

орієнтуватися в тій чи іншій галузі знань, знаходити потрібну інформацію, 
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тобто систему, яка готувала б учнів до самоосвітньої діяльності (Ярмаченко, 

1998, с. 11); 3. Вона має ґрунтуватися на оновленій науково-педагогічній 

методологічній парадигмі (Кремень, 1998, с. 733). Технологічною формою 

реалізації цієї парадигми мають бути суб’єкт-суб’єктні взаємини між 

педагогами і учнями.  

Отже, особливості сучасної дидактичної системи  передбачають зміну 

стратегії національної системи освіти» (Ягупов, 2002, с. 239), яка має 

стосуватися стратегії (за Г. Баллом) «розвитку освіти» і стратегії «самої 

педагогічної діяльності» (Балл, 1994, с. 15). 

Ми розглянемо більш поширені сучасні дидактичні системи. 

Концепція програмованого навчання почала розвиватися «в 40 – 50-х рр. у 

США – Б. Скіннер і Н. Краудер, у Радянському Союзі – В. Беспалько, 

П. Гальперін, Н. Тализіна. В Україні дослідження у цьому напрямі почали у   

60-х р. директор інституту кібернетики НАН України академік В. Глушков, 

психолог академік Г. Костюк, професори Г. Балл і О. Довгялло. Програмоване 

навчання надало поштовх розвитку технологій навчання, розробці теорії та 

практики технічно складних навчальних систем» (Ягупов, 2002, с. 240). Як 

відомо, «у традиційній педагогіці навчання здійснюється за допомогою 

підручників, а учень як об’єкт навчання відповідно відтворює одержану 

інформацію». У програмованому навчанні, вважає В. Ягупов, «передача 

матеріалу здійснюється невеликими “порціями” (дозами), які мають характер 

логічно і змістовно завершених елементів. Засвоєння кожної “порції” 

обов’язково контролюється або самоконтролюється, поки не з’ясовується, що 

цю “порцію” засвоєно. Тоді так само вивчається наступна “порція”. Учневі 

інформація дістається з програмованого підручника або комп’ютера. Головна 

ідея цієї концепції – управління учінням, навчально-пізнавальними діями учнів 

за допомогою навчальної програми» (Ягупов, 2002, с. 240) . 

Концепція «Теорії поетапного формування розумових дій» є 

психологічним варіантом програмування, запропонованим П. Гальперіним 

(1959) і Н. Тализіною (1984) і базується на «трьох обов’язкових, незалежно від 

їх предметного змісту, компонентах: орієнтовна основа дій, виконавчі дії, 
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корекційно-контрольні дії» і виявляється більш ефективною у навчанні 

фахівців практичного спрямування (Талызина, 1984, с. 67). 

Концепція проблемного навчання як нового виду навчання з’явилася у 

50-х роках ХХ ст. На думку одного з авторів проблемного навчання В. Оконя 

(1990), «проблемне викладання основане не на передачі готової інформації, а на 

отриманні учнями певних знань та вмінь шляхом вирішення теоретичних та 

практичних проблем. Суттєвою характеристикою цього викладання є 

дослідницька діяльність учня, яка з’являється в певній ситуації і змушує його 

ставити питання – проблеми, формувати гіпотези та перевіряти їх під час 

розумових і практичних дій» (Оконь, & Кашкуревич, & Горин, 1990 с. 222). 

Що стосується концепції розвивального навчання, то В. Ягупов (2002) 

вважає, що  вона «орієнтує дидактичний процес на потенційні можливості 

людини та на їх реалізацію. Думки щодо розвивального навчання присутні у 

роботах видатних педагогів: І. Песталоцці, А. Дістервега, К. Ушинського та 

інших національних і закордонних учених. Наукове обґрунтування цієї 

концепції знаходимо у працях Л. Виготського. Експериментальне 

обґрунтування і свій подальший науковий розвиток вона одержала у працях Л. 

Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова, Н. Менчинської, І. Якиманської та ін.» 

(с. 251). В Українському педагогічному енциклопедичному словнику 

«розвивальне навчання» визначається як «спрямованість принципів, методів і 

прийомів навчання на досягнення найбільшої ефективності розвитку 

пізнавальних можливостей школярів: сприймання, мислення, пам’яті уяви 

тощо. Спираючись на незавершені цикли психічного розвитку дитини, 

розвивальне навчання формує мислительні здібності, самостійність школярів, 

інтерес до навчання,  а також удосконалює різні форми сприймання. Методика 

розвивального навчання передбачає інтенсивну розумову роботу учнів шляхом 

організації проблемного навчання, запровадження системи пізнавальних 

завдань, озброєння їх прийомами пізнавальної діяльності» (Гончаренко, 2011, 

с. 404). 

Починаючи з 50-х років ХХ ст., новою дидактичною концепцією постала 

концепція технології навчання, «яка займається конструюванням оптимальних 
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дидактичних систем, проектуванням навчально-пізнавальних процесів. 

Використання поняття “технологія навчання” пов’язано, по-перше, із стрімким 

розвитком науково-технічного прогресу, який зумовив технологізацію не 

тільки виробничої сфери, а й гуманітарної, по-друге, з незадовільним станом 

традиційних форм і методів навчання. Сам термін “технологія” стосовно 

навчального процесу було вперше вжито у 1886 році американцем Дж. Саллі. 

Нині є понад триста визначень понять “технологія навчання” і “педагогічна 

технологія”. Ці визначення групуються в п’ять підходів: системний метод; 

педагогічна система; діяльність; спосіб організації навчального процесу; 

моделювання навчального процесу. Істотними ознаками технології навчання є: 

діагностичне цілевизначення і результативність; алгоритмізованість і 

проектованість; цілісність і керованість; коригованість. … Загальними 

властивостями технології навчання є: розробка діагностично поставлених цілей 

навчання; орієнтація всіх навчально-пізнавальних дій на гарантоване 

досягнення визначених навчально-виховних цілей; оперативний зворотний 

зв’язок, оцінка поточних і підсумкових результатів; можливість відтворення 

навчально-пізнавальних процедур» (Ягупов, 2002, с. 252-254). 

Концепція особистісно-орієнтованого навчання ґрунтується на приматі 

суб’єктності учня, визнання за ним права на самовизначення і самореалізацію в 

пізнанні через опанування способів навчальної роботи. Її підґрунтям стали 

дослідженнях відомих психологів сучасності, таких як: К. Абульханова-

Славська, О. Асмолов, Г. Балл, І. Бех, В. Давидов, В. Моляко, А. Петровський, 

В. Рибалка, В. Столін, Т. Титаренко, І. Якиманська. У 70 – 90-ті роки 

ХХ століття проблему особистісного підходу розглядали В. Сухомлинський, 

І. Кон, Б. Федоришин та ін. Філософсько-педагогічні аспекти особистісно 

орієнтованого навчання в національній педагогічній науці обґрунтували 

С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кремень, О. Савченко та ін., окремі 

педагогічні аспекти такого навчання висвітлені в дослідженнях В. Семиченко, 

С. Сисоєвої, О. Пєхоти та ін. (Ягупов, 2002, с. 257). Метою особистісно 

орієнтованого навчання В. Ягупов (2002) називає «гармонійне формування і 

всебічний розвиток особистості українського громадянина у навчальному 
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процесі, повне розкриття його творчих сил, набуття власного «Я», неповторної 

індивідуальності, становлення суб’єктом життєдіяльності професійної 

діяльності, а не опанування ним тільки певної сукупності загальнонаукових і 

професійних знань, навичок і вмінь» (с. 260). Вихідні методологічні положення 

особистісно орієнтованої системи навчання І. Якиманська (1996) розглядає за 

окремими позиціями: «1. Особистісно-орієнтоване навчання повинно 

забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості учня як суб’єкта 

пізнавальної та предметної діяльності; 2. Особистісно орієнтоване навчання має 

забезпечувати кожному учневі, з огляду на його здібності, нахили, інтереси, 

ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід можливість реалізувати себе в різних 

видах діяльності; 3. Зміст освіти, її засоби й методи організовуються так, щоб 

учень мав можливість обирати предметний матеріал, його вид та форму; 4. 

Освіченість як сукупність знань, умінь, індивідуальних здібностей є 

найважливішим засобом становлення духовних та інтелектуальних якостей 

учня і має бути основною метою сучасної освіти; 5. Освіченість формує 

індивідуальне сприйняття світу, можливості його творчого перетворення, 

широке використання суб’єктивного досвіду в інтерпретації та оцінці фактів, 

явищ, подій навколишньої дійсності на основі особистісно значущих цінностей 

і внутрішніх настанов; 6. Найважливішими чинниками особистісно 

орієнтованого навчального процесу є ті, що розвивають індивідуальність учня, 

створюють умови для його саморозвитку та самовираження; 7. Особистісно-

орієнтоване навчання будується на принципі варіативності» (с. 47). 

А. Петровський (1996) основною ідеєю побудови особистісно-орієнтованої 

дидактики проголошує поєднання двох принципів організації освітнього 

процесу: створення предметних умов для розвитку самоцінних форм активності 

того, хто навчається та побудову комунікативних умов підтримки цієї 

активності (с. 111-112). Ознаками особистісно орієнтованого навчання О. 

Савченко (1997) називає: багатоваріантність методик і технологій; уміння 

організовувати навчання одночасно на різних рівнях складності; утвердження 

цінності емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу, тобто 

внутрішньої мотивації всіма засобами (с. 5). 
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 Серед сучасних зарубіжних концепцій більш затребуваною є концепція 

критичного мислення. «Ідея розвитку критичного мислення зародилася в США, 

сягає своїм корінням у праці відомих американських психологів ХХ ст. 

У. Джемса і Дж. Дьюї. Нині активно поширюється в Америці, Європі і далі. 

Популяризація ідеї має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних 

віднесемо впровадження рефлексивних начал у навчальний процес; до 

негативних – спрощення і спотворення самої ідеї, коли запозичуються тільки 

окремі зовнішні ознаки навчання без усвідомлення суті і значення критичного 

мислення, а також ігноруються закономірні зв’язки його виникнення і 

розвитку… Підходи до тлумачення поняття “критичне мислення” досить 

різноманітні, від описових до пояснювальних  (Терно, 2013)  і поділяються на 

«дві групи: а) “локальні” дослідження – акцентують увагу на удосконаленні 

самого процесу мислення (Т. С. Воропай, Р. Пауль, В. Ружжиєро, О. Тягло та 

ін.); б) “системні”– із включенням регулятивно-моральних аспектів 

мислительної діяльності (С. Заїр-Бек, Д. Рассел, Д. Халперн, Дж. Чаффа та ін.)» 

(Ж. Костюк, 2014, с. 5).  

Дослідники Д. Кларк і А. Бідл трактують означене поняття як процес, за 

допомогою якого розум переробляє інформацію, щоб зрозуміти що 

встановилися ідеї, створити нові ідеї або вирішити проблеми (Clarke, & Biddle, 

1993, с. 254). М. Ліпман – засновник Інституту Критичного мислення – 

розглядав його як «кваліфіковане (дослідне, майстерне), відповідальне 

мислення, яке висловлює правильні судження, тому що: а) засновано на 

умовах; б) саме себе виправляє (самовдосконалюється); в) враховує контекст 

(Lipman, 1988, с. 3).  Вважаючи, що критичне мислення породжується 

проблемною ситуацією й складається з навичок і диспозицій, котрі створюють 

готовність до їх застосування, вчений називає його процесом відповідального 

самостійного прийняття рішень, на підставі критеріїв і контексту з 

використанням самокорекції для підготовки школярів до самостійного життя й 

продуктивної праці в соціумі. Цілісна концепція критичного мислення М. 

Ліпмана включає: визначення характеристик однойменного процесу 

(самостійне; саме себе виправляє; враховує контекст); встановлення складових 
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(диспозиції і навички); диференціацію рівнів («високий рівень» передбачає 

поєднання критичного і творчого мислення), виокремлення послідовності 

(етапи критики); з’ясування функції (висловлення судження), основних 

чинників (проблема і діалог), ролі та значення (виховання професіонала і 

громадянина) та чотири етапи (кроки) практики критичного осмислення 

(1) критика практики своїх колег; 2) самокритика; 3) корекція практики інших; 

4) самокорекція) (Lipman, 1991, с. 20-25) . 

Р. Пауль висловлює думку, що «критичне мислення – це мислення про 

мислення, … це самовдосконалення мислення з опорою на певні стандарти. Він 

вважає, що критичне мислення є дисциплінованим, самоврядним, демонструє 

досконалість особливим способом … та має дві форми: софістичну (слабке 

критичне мислення, що служить інтересам окремого індивіда чи групи з 

ігноруванням інших); досконалу (сильне критичне мислення) – при врахуванні 

інтересів різноманітних людей або груп (Paul, 1990, с. 51). Модель векторного й 

контурного тлумачення Р. Пауля поняття «критичне мислення» із визначенням 

найістотнішої властивості (самовдосконалення мислення), основного засобу 

(стандарт) і функції (обробка інформації), що передбачає рефлексію, активно 

застосовується в освітньому процесі сучасних американських коледжів (Reed, 

& Kromrey, 2001, с. 7). Розглядаючи рефлексію як здатність думати про власне 

мислення з метою його вдосконалення, відомий німецький дослідник питань 

здатності людського мислення вирішувати складні проблеми Д. Дернер (1997) 

дійшов висновку, що в інформаційну епоху людство вступило з оперативним 

мисленням доісторичних часів, що здатне вирішувати прості поточні завдання, 

тим часом дуже складні проблеми сучасного світу потребують стратегічного 

мислення, спроможного враховувати безліч чинників та їх складні 

взаємозв’язки (с. 229).  

До авторської концепції психології критичного мислення Д. Халперн 

(2000) уключив: характеристики вказаного процесу розумової діяльності 

(контрольованість, обґрунтованість і цілеспрямованість), функцію (виконання 

завдань, формулювання висновків, імовірнісна оцінка і прийняття рішень) та 

складники критичного мислення, що достатньо широко інтерпретуються як 
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«мислення високого порядку» (запам’ятовування, зв’язок між мисленням і 

мовою; логічні міркування; аналіз аргументації, перевірка гіпотез, розуміння 

законів ймовірності, прийняття рішень, когнітивні техніки з використанням 

обґрунтованих і ефективних для конкретної ситуації і типу розв’язуваного 

завдання вмінь, навички вирішення завдань, творче мислення (Халперн, 2000, 

с. 479-483). 

Вбачаючи важливість критичного мислення у розвитку здатності 

студентів самостійно оцінювати інформацію і формулювати раціональні 

аргументи, дослідники процедурних аспектів і практики навчання критичного 

мислення Н. Дауд і З. Хусін сутнісною характеристикою означеного процесу 

називають уміння визначати правильність або помилковість тверджень (Daud, 

& Husin, 2004, с. 478). Розглядаючи критичне мислення в контексті 

формулювання суджень щодо правдивості й реальності запитів чи відповідей 

щодо вирішення проблем, засобом визначення цінності ідеї, процесом, що 

унеможливлює наявність єдино правильного рішення, Ф. Станкато називає 

ініціатором критичного мислення суперечності, без яких неможливо одержати 

нове знання, а його пусковим механізмом – суперечливу ситуацію. З точки зору 

вченого, «нестача суперечностей свідчить про самовдоволення і брак 

альтернатив для існуючих обставин» (Stancato, 2000, с. 377) Проголошуючи 

ключовою роллю критичного мислення протистояння вірі, що не піддається 

якомусь поясненню, Ч. Ченг з колегами вказують, що означений процес 

складається з пізнавальних навичок, диспозицій, звичок та ідеологічних 

переконань (Cheung, 2002). З погляду С. Терно (2013), критичне мислення, що в 

комплексі є «відданістю дослідному духу», становлять: навички 

(обґрунтованого судження; розкриття альтернатив і можливостей; 

продуктивності у формуванні та сприйнятті ідей; всього 30 навичок), а також 

певні диспозиції (переконання в необхідності самокорекції методу 

дослідження, увага до процедури дослідження; врахування інших точок зору; 

готовність бути критичним не тільки по відношенню до інших, але і до себе та 

ін. Називаючи вагомими причинами необхідності навчання критичного 

мислення  і постійного вдосконалення навичок критичного мислення вимоги 
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сучасного світу і існування та формування демократичного суспільства, 

дослідник обґрунтовує свою позицію так: «У демократичному суспільстві на 

перше місце виходить здатність і готовність оцінювати ситуацію критично. 

Оскільки цивілізована суперечка – природний спосіб відносин двох або 

більшого числа вільних особистостей щодо питань у галузі перетину їх 

інтересів, остільки критичне мислення виявляється необхідною умовою 

досягнення успіху у вільному демократичному суспільстві» (Терно, 2013). 

Проголошуючи основним призначенням критичного мислення розвиток 

вже зрозумілих нових ідей для перевірки, оцінювання, удосконалення й 

застосування їх у концепціях, викладач американської літератури в Хоуп-

коледжі (штат Мічиган, США) професор Д. Клустер (2001) висвітлював 

поняття «критичне мислення» у контексті викладання літератури з 

використанням аспектів літературознавчого аналізу. Його науково-методичні 

засади щодо розвитку критичного мислення концентруються на: а) описі п’яти 

ознак процесу; б) його характеристиках; в) умовах; г) етапах (с. 37-39). 

Отже, навички критичного мислення як здатність обробляти інформацію 

є не тільки необхідними у професійній діяльності вчителя зарубіжної 

літератури, а й можуть стати запорукою успіху його учнів у інформаційному 

суспільстві. 

З нашої точки зору, надати слухачам імпульс до самоосвітньої діяльності 

з метою удосконалення власної педагогічної системи допомагає використання 

наукових напрацювань нової концепції х’ютагогіки, появу якої спостерігаємо в 

зарубіжних доктринах неперервної освіти ХХІ століття. У 2000 р. в роботі «Від 

андрагогіки до х’ютагогіки» автори нової концепції навчання дорослих 

С. Хассе і К. Кеньйон увели в науковий обіг окремий науковий термін 

«х’ютагогіка» (від англ. heutagogy – х’ютагогіка або евтагогіка  –  вчення про 

самоосвіту) вказуючи, що «х’ютагогіка як концепція по-справжньому 

самостійного навчання ґрунтується на гуманістичному підході й підходах до 

навчання, описаних у 1950-ті роки і служить освітнім потребам XXI століття, 

зокрема сприяє розвитку індивідуальних здібностей (Hase, & Kenyon, 2000). 

Враховуючи, що перша частина терміна heutagogy сконструйована з декількох 
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семантично пов’язаних грецьких слів: ευρετικός (heurista) у значенні «виявляти, 

з’ясовувати, дізнаватися», εφευρετικός (heuretikos) у значенні «винахідливий», 

εύρημα (heuriskein) у значенні «знайти», а друга частина терміна походить від 

грецького аγω (тому) – «веду» за аналогією з такими термінами, як педагогіка і 

андрагогіка, зміст семантики дефініції автори пояснювали як «вести до 

винаходів, відкриттів, знахідок, висновків» (Kenyon, & Hase, 2001). Тобто, 

положеннями нової концепції передбачається рух: педагогіка – андрагогіка – 

х’ютагогіка (Pedagogy-Andragogy-Heutagogy).  

 Власна педагогічна система вчителя зарубіжної літератури в системі 

починає формуватися ще під час навчання у ВНЗ, коли філолог тільки починає 

вивчати педагогіку як мистецтво і науку навчання і виховання дітей. При 

сконцентрованості педагогічної діяльності вчителя зарубіжної літератури на 

оптимізації викладання й засвоєння школярами його навчальної дисципліни 

дороговказом фахівцю у пошуках джерелах знань у більшості випадків 

витупають програмовий матеріал, книги, методична взаємодія.  У 

загальноосвітньому закладі оцінювання педагогічної роботи вчителя 

зарубіжної літератури здійснюється у більшості випадків самим фахівцем і 

ґрунтування самооцінки вчителя на підпорядкованості зумовлює 

пріоритетність залежності в його самоконцепції.  

Андрагогіку і як науку, і як мистецтво допомоги дорослим у навчанні, що 

оптимізує адаптацію професійного педагогічного капіталу до вимог нової 

ситуації, і як пошук специфічної методики навчання учнів зрілого віку, можна 

вважати наступним щаблем удосконалення власної педагогічної системи 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти (Чумак, 2015е, 

с. 94). Для науково-педагогічного працівника центром орієнтації у 

викладацькій діяльності є наукова проблема, що вирішується ним тривалою 

копіткою науковою працею, використанням можливостей бібліотечного фонду 

та Інернет-ресурсів, задоволенням запитів курсантів, застосуванням 

методичних напрацювань перспективного педагогічного та особистого досвіду 

тощо. Оцінкою викладацької діяльності в системі післядипломної освіти 

здебільшого виступають взаємне переосмислення потреб та взаємна зміна 
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програми. Майстерність науково-педагогічного працівника виражається у 

внутрішніх змінах, спрямованих на підвищення рівня адекватного 

самооцінювання, самостійності, відповідальності за власну навченість і 

наявність розвинутого вміння знайти саме ті знання, які йому потрібні, почуття 

власної гідності. 

Принциповими позиціями концепції «х’ютагогіка» як вчення про 

самоосвіту, що являє собою систему навчання найвищого порядку, можна 

визначити: а) узгодження з теорією конструктивізму Дж. Дьюї, педагогічними 

ідеями М. Монтессорі, моделлю поетапного формування розумових дій 

Д. Колба, філософії М. Хайдегера, феноменології К. Роджерса, теорії 

системного мислення, організаційного навчання, керованого навчання, 

положення андрагогіки, концепції неперервного навчання й принципів 

андрагогіки в розумінні її навчанням дорослої людини; б) застосування в освіті 

дорослих технологій пошукового й експериментального навчання, 

евристичного методу, мета-когнітівного, творчого підходів для використання 

потенціалу (здатності) дорослої людини щодо самостійної модифікації наявних 

і освоєння нових знань креативною генерацією звичної роботи та інноваційних 

методів «з використанням різних засобів: візуальних / просторових, музичних / 

ритмічних, тілесних / кінестетичних, вироблених / мовних, логічних / 

математичних, міжособистісних / особистісних, колективного / індивідуального 

інтелекту» (Hase, & Kenyon, 2000; Kenyon, & Hase, 2001); використання ідей 

теоретичної моделі зміни дій за подвійним циклом навчання К. Аргіріса і 

Д. Шона (1996) (Argyris, & Schon, 1996). Концепція подвійного циклічного 

навчання творців терміна «подвійна петля навчання» складалася з двох теорій 

дій (а)  звичайна дія з нашими цінностями і переконаннями; б) дія, що має 

передатися іншим, чи запланова дія) і двох типів навчання, що передбачали 

вирішення проблем за двома способами з різними результатами 

(а) одноциклічне (однопетлеве) – інструментальне навчання – змінює стратегії 

дії або припущення без зміни значень теорії дії; б) двоциклічне (двопетлеве) 

навчання – відбувається за траєкторією двох петель зворотного зв’язку, які 

пов’язують спостережувані ефекти дії зі стратегіями і цінностями, які 
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використовуються стратегіями, – призводить до зміни значень в теорії, в її 

стратегіях і припущеннях. Тобто у першому циклі отримана інформація 

змінюється, у другому – її перетворений варіант спрямовується на майбутні 

трансформації для здобуття нових відомостей (Argyris, & Schon, 1996).  

Як бачимо, ідеї концепції х’ютагогіки можна використовувати у 

контексті застосування психопедагогічного підходу до розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

для інтенсифікації психолого-педагогічних аспектів самоосвітньої діяльності 

філолога.  

Концептуальним положенням, яке обстоює засновник наукової школи 

педагогічної майстерності І. Зязюн (2000d), є гуманізація, особистісна 

зорієнтованість педагогічного спілкування та його спрямування на реалізацію і 

розвиток особистісного потенціалу суб’єктів педагогічного процесу (с. 75-76). 

Вимогами до розробки дидактичної моделі на основі гуманістичної парадигми 

освіти І. Зязюн і Г. Сагач називають такі: «вона має бути об’єктивною 

(відображати суще); суб’єктивною (відображати об’єкт з урахуванням 

тезаурусу реципієнта); нормативною (відображати бажане); інтерактивною 

(передбачати діалог зі студентом); адаптивною (пристосуватись до 

індивідуальних особливостей людини, передусім до рівня різновидів її 

досвіду); відкритою (передбачати проективно-технологічну нормотворчість 

діяльності реципієнта)» (Зязюн, & Сагач, 1997, с. 69). Вважаючи, що «сплав 

гуманістичної спрямованості та професійної компетентності стає міцною 

підвалиною для саморозвитку педагога, даючи можливість осмислювати 

суперечності між обраною програмою виховання і реальним процесом її 

здійснення» (Зязюн, Крамущенко, & Кривонос, 2008, с. 25), І. Зязюн (2002а) 

рекомендував учителю визначити у педагогічної концепції саморозвитку 

власного професіоналізму сферу паритетних відносин, пріоритети й акценти: 

«Цей напрям педагогічного проектування можна умовно назвати педагогічною 

акцентологією, хоч тут ідеться не лише про акценти, а, по суті, про способи 

досягнення цілісності, гармонійної взаємодії» (с. 24).  І. Бех визначив чотири 

сентенції у науковій спадщині видатного педагога і філософа І. Зязюна, а саме: 
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романтичність; холістична спрямованість; сутнісно-розвивальна сентенція; 

подвижницька місія просвітництва. 

Важливим у контексті нашого дослідження ми вважаємо концептуальні 

погляди ректора Полтавського педагогічного інституту та науковців кафедр 

педагогічної майстерності, що були відкриті в Криворізькому, Луцькому, 

Тернопільському, Херсонському педагогічних інститутах, «де пройшли 

перевірку теоретичні матеріали фундаментального навчального посібника 

«Основи педагогічної майстерності», який побачив світ у видавництві «Освіта» 

(м. Москва) 1989 року. Важливий принцип побудови даного посібника – 

узгодження зі змістом курсів педагогіки, психології, фахових методик, 

методики виховної роботи, спецкурсів “Педагогічна етика” та “Педагогічна 

естетика”, а також із практичною підготовкою студентів. Разом із тим 

викладачі кафедри педагогічної майстерності та кафедри педагогіки Г. Брагіна, 

Л. Крамушенко, І. Кривонос, Н. Пивовар, Н. Савельева, В. Семиченко, 

А. Шумська, Н. Тарасевич (незмінний керівник наукових проектів, фундатор 

наукової школи), та інші розробили практичні та лабораторні заняття, зміст 

яких включено вданий посібник (Лавріненко, 2009, с. 77-78). Розглядаючи суть 

педагогічної майстерності з позицій особистісно-діяльнісного підходу, науковці 

пояснювали: «Ми виходимо з розуміння майстерності як комплексу 

властивостей особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності. До таких важливих властивостей ми відносимо: 

гуманістичну спрямованість діяльності вчителя, його професійні знання, 

педагогічні здібності і педагогічну техніку. У цьому визначенні нам здається 

істотним підкреслити такі моменти: по-перше, те, що педагогічна майстерність 

– це система, що самоорганізується в структурі особистості, де 

системоутворюючим фактором виступає гуманістична спрямованість, що 

дозволяє доцільно, з вимогами соціалістичного суспільства, вибудувати 

педагогічний процес; по-друге, фундаментом розвитку професійної 

майстерності педагога, що дає йому глибину, ґрунтовність, осмисленість дій, 

виступає професійне знання. Спрямованість і професійне знання становлять той 

кістяк, «скелет» високого рівня професіоналізму в діяльності, який і забезпечує 



267 

 

цілісність самоорганізується; по-третє, педагогічні здібності – дріжджі 

майстерності, що забезпечують той «скелет» його вдосконалення; по-четверте, 

техніка, яка спирається на знання і здібності, дозволяє всі засоби впливу 

пов’язати з метою, тим самим гармонізуючи структуру педагогічної діяльності. 

Таким чином, всі чотири елементи в системі педагогічної майстерності 

взаємопов’язані, їм властиво саморозвиток, а не лише зростання під впливом 

зовнішніх впливів. Основою саморозвитку майстерності виступає сплав знань і 

спрямованості; важливою умовою успішності – здатності; засобом, що додає 

цілісність, зв’язаність спрямованості та результативності – вміння в галузі 

педагогічної техніки» (Зязюн (Ред.), 1989, с. 10). У 2008 р., вказуючи, що 

«педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі», автори 3-тього видання цього підручника (І. Зязюн, 

Л. Крамущенко, І. Кривонос та ін.) називали такі елементи педагогічної 

майстерності, а саме: а) гуманістична спрямованість (домінанта на розвитку 

учнів; бачити особистість, відчувати, розуміти й допомагати; у кожній малій 

справі бачити велику мету; «вирощувати особистість через відкриття, а не через 

насаджування; відповідати за свій вплив; відчувати моральне задоволення від 

розвитку учнів); б) професійна компетентність (комплексність знань (предмета, 

педагогіки, психології, методик); особистісна забарвленість знань: постійне 

оновлення знань); в) педагогічні здібності (перцептивні, комунікативність, 

динамізм, емоційна стабільність; оптимістичне прогнозування; креативність); 

педагогічна техніка (зовнішня; внутрішня) (Зязюн (Ред.), (2008a), форзац). 

Питомої науково-методологічної ваги в оптимізації викладання 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література» додають як практичне 

оволодіння новими навчальними програмами шкільного курсу, доступність, 

системність і випереджальний характер публікацій методичних матеріалів у 

фаховій пресі (щодо методичних підходів до навчальних та оглядових тем, 

конспектів уроків розвитку мовлення, виразного читання та ін.), так і  

авторські концепції учених-методистів означеної галузі наукового знання. 
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Наукова концепція Л. Мірошниченко звернена до проблем, які «ще не 

дістали належного висвітлення в методичній науці: методики аналізу 

перекладного художнього тексту; нових принципів вивчення світової 

літератури, які ще треба осмислити: нерепресивної свідомості, 

реабілітаційності, іманентності, країнознавства, компаративності, 

контекстового розгляду літературних явищ, репрезентативності, 

етнокультурності, міжнаціонального підходу тощо; уведення нових 

теоретичних понять (світова та національна література, взаємодія літератур, 

ментальність, переклад, типи взаємозв’язків, компаративний аналіз та ін.» 

(Майсус, 2013, с. 5). Такими проблемами, що потребують розв’язання у 

викладанні навчальної дисципліни «Зарубіжна література» Л. Мірошниченко 

(2005) визначила: методологію; довільне ставлення до літературознавчих 

термінів; суперечливі й неточні визначення понять «вид аналізу», «прийом 

аналізу»; неточності у публікаціях щодо шкільного аналізу художнього твору» 

(с. 5). Вирішити ці проблемні питання дослідниця пропонувала: поєднанням 

глибоких знань із літературознавства з ґрунтовними знаннями з методичної 

науки; спрямуванням творчості й самостійності учителів на пошук шляхів 

оновлення змісту й методики літературної освіти для розвитку необхідного 

суспільству творчого потенціалу молоді підвищенням ефективності викладання 

літератури. 

Педагогічними ідеями Л. Мірошниченко щодо контекстно-

культурологічного навчання зарубіжної літератури є ідеї про: необхідність 

урахування національної специфіки художніх творів у контексті світової 

культури (через проведення уроків читання і коментування національної 

предметності); важливість розроблення розширеного календарно-тематичного 

планування із визначенням наскрізних ліній у викладанні предмета (із 

визначенням культурологічного контексту виучуваного твору); переосмислення 

класифікації методів навчання літератури з огляду на своєрідність предмета 

(уведення особливих прийомів та видів навчальної діяльності учнів, 

спрямованих на розуміння національної специфіки культур різних країн та їх 

відображення у художніх творах); дослідження художньої літератури в 
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контексті не тільки світової, а й національної культури; реалізацію контекстно-

культурологічного навчання зарубіжної літератури у сучасних підручниках з 

предмета (Мельник, 2013, с. 11). Хоча першим постулатом методичної школи 

Л. Мірошниченко (2007) є збереження традицій у методиці, яка стала 

«джерелом... сил та енергії, стимулом для пошуку» (с. 75), проте методист 

заохочує і сучасних вчителів зарубіжної літератури до самостійного створення 

сценарію уроку з обов’язковим використанням значної кількості додаткової 

літератури філософського, історичного, соціологічного, психологічного, 

педагогічного, методичного характеру, виявляючи глибоке знання найменших 

подробиць художнього тексту. 

Отже, науковим внеском Л. Мірошниченко у методику викладання 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література» стали: виявлення особливостей 

та закономірностей викладання світової літератури у культурологічному 

контексті (у взаємозв’язку з рідною літературою); перший в Україні підручник 

з фахової підготовки студентів (2000) (Мірошниченко, 2000а); дослідження 

проблеми формування професійної готовності студентів-філологів до 

викладання курсу; розробка нової структури та змісту курсу методики світової 

літератури, нових підходів до вивчення біографії й творчого шляху 

письменників, аналізу перекладних художніх текстів; визначення блокової 

системи викладання курсу методики світової літератури для майбутнього 

вчителя-словесника на основі власної методичної системи (Мірошниченко, 

2000b); створення методичного лекторію для вчителя зарубіжної літератури 

(Мірошниченко, 1995); підручник для студентів вищих закладів освіти 

«Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах» 

(2007); створення науково-методичної системи навчання студентів «Теорія і 

технологія підготовки майбутнього вчителя світової літератури», що стала 

методичною школою  та ін.  

Теоретична й методологічна основа концепції Ю. Султанова має 

достатньо відпрацьовану практичну базу, що знаходить відображення у 

вкоріненні у вивченні шкільного курсу навчальної дисципліни, численних 
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пробних посібниках, підручниках, хрестоматіях, редактором, упорядником чи 

співавтором яких є вчений.   

Чотири основних положення методичної концепції викладання шкільного 

курсу, висловлені Ю. Султановим (2013), передбачають визначення системних 

фундаментально значущих чинників для розуміння завдань і стратегії 

навчальної дисципліни, проблемних та контроверсійних моментів викладання 

зарубіжної літератури, а саме: 1.  Підготувати кваліфікованого читача, з 

урахуванням вікових психологічних особливостей його розвитку, який розуміє 

та цінує твори мистецтва, володіє почуттям прекрасного і здатний до 

повноцінного, критичного сприйняття художнього твору як мистецтва слова; 

2. Об’єктом вивчення мають бути кращі твори всесвітньої літератури, які 

вивчаються у контексті розвитку європейського літературного процесу; 

3. Основу добору та структурування матеріалу курсу «Зарубіжна література» 

мають становити два принципи: жанрово-тематичний з елементами 

хронологічного підходу (5 – 7 кл.) та історико-хронологічний (8 – 11 кл.); 

4. Методична компетенція викладання зарубіжної літератури має реалізуватися 

через певну систему методичних принципів навчання, виховання та розвитку 

учнів (с. 39-44). Допоможе досягненню визначеної мети застосування 

загальновизнаної системи методичних принципів А. Лісовського, С. Пультера і 

С. Сафарян (принцип вивчення літератури як виду мистецтва, принцип 

цілісності розуміння художньо-естетичної сутності твору, принцип пріоритету 

загальнолюдських цінностей, принцип застосування країнознавчого й 

етнокультурного підходу) (Лісовський, 1997).  

Теоретико-методологічною основою викладання зарубіжної літератури 

вчений називає п’ять ключових засад: 1. «Художня література у шкільному 

курсі зарубіжної літератури повинна вивчатися як мистецтво слова, а не як 

“підручник життя” або ілюстрація для пояснення тих чи інших історичних 

подій»; 2. «Світосприйняття вчителя, його світоглядна позиція відіграють 

важливу роль у процесі викладання художньої літератури, але не можуть бути 

об’єктивним критерієм аналізу та оцінки художнього твору»; 3. «Зарубіжна 

література» – це навчальний предмет, один із небагатьох шкільних предметів 
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естетичного циклу. [...] Усі інші структурні елементи «Зарубіжної літератури» 

як навчального предмета (основи історії та теорії літератури, окремі 

літературно-критичні статті, фонові знання, усне і писемне мовлення) 

підпорядковані вивченню художнього твору як явища мистецтва...»; 4. «Хоча 

художній твір займає головне місце в структурі зарубіжної літератури як 

навчального предмета, але ми маємо справу не з оригіналом, а з перекладом»; 

5. «Художній твір у шкільному курсі зарубіжної літератури потрібно вивчати у 

контексті всесвітнього літературного процесу, окрім загальновідомих причин, 

ще й тому, щоб глибше зрозуміти роль, місце і значення рідної української 

літератури, шляхи її подальшого розвитку в системі національна література і 

світовий літературний процес» (Султанов, 2013, с. 33-36).  

Дидактичний аспект науково-методичної концепції Ю. Султанова 

представлено двома складовими: теоретико-дидактичним (як дослідження 

особливостей літературного розвитку учнів за параметрами вікової психології 

на основі вивчення програмного матеріалу з теорії літератури і 

консультативною інформацією щодо організації роботи з підручником) та 

практично-дидактичним (у вигляді методичних матеріалів до уроків (а не 

конспектів уроків) з вивчення Священних книг людства та творів конкретних 

авторів (О. де Бальзак, Гомер, Стендаль,  Г. Флобер, В. Шекспір та ін.). 

Цінність методичної парадигми, запропонованої Ю. Султановим, полягає 

у необхідності визначення широкого простору інформації, критичних 

міркувань, суб’єктивних оцінних суджень і об’єктивних висновків, покладанні 

на вчителя літературознавчої, інтелектуальної, методичної та естетичної 

відповідальності за фрагментарне чи повне моделювання уроку без спрощення 

фахових завдань і нав’язування стратегій сприймання, розуміння чи аналізу 

творів. У циклі методологічних статей «У пошуках засад, адекватних 

шкільному курсу світової літератури. Теоретичний аналіз сучасного 

методологічного доробку» («Всесвітня література в середніх навчальних 

закладах України». – 2001. – № 2-5) (Султанов, 2001а, 2001b, 2001c, 2001d) 

вчений доходить висновку, що «методика викладання шкільного курсу світової 
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літератури має справу не лише з природними, а і з соціокультурними явищами» 

(Султанов, 2013, с. 92). 

Отже, науково-методична концепція Ю. Султанова, стала значним 

здобутком, що продовжує українські реформи шкільної літературної освіти, 

адже використання концептуальних положень Ю. Султанова допомагає 

вчителю-практику вирішувати проблеми як змістового, дидактичного й 

результативного характеру, так і загальнокультурного, національного, 

морального-етичногого, виховного спрямування відповідно до Державного 

стандарту базової та середньої освіти, Концепції літературної освіти, Програми 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література». 

Аналогічну «креативно-інноваційну стратегію» щодо методики 

викладання української літератури представила О. Куцевол. Автор дослідження 

вважає, що у роботі вчителя важливим є перенесення «самовдосконалення й 

саморозвитку професійно сутнісних креативних якостей, формування 

мотиваційної спрямованості на творче виконання професійної діяльності, 

готовність до сприйняття, використання і творення педагогічних інновацій» 

(Куцевол, 2009). 

У національній базі наукових досліджень з педагогіки є наукова праця 

Л. Решетняк (2006), присвячена дослідженню проблеми підвищення 

педагогічної майстерності вчителя літератури в системі післядипломної освіти. 

На підставі теоретичного аналізу наукової літератури з проблем підвищення 

педагогічної майстерності вчителя літератури виділено теоретико-

методологічні підходи до визначення сутності його педагогічної майстерності, 

розкрито складові педагогічної майстерності та їх функціональне значення, 

обґрунтовано організаційно-методичні основи підвищення педагогічної 

майстерності вчителя літератури. Проаналізовано філософські, культурологічні, 

психологічні та педагогічні положення, що характеризують сутність і складові 

педагогічної майстерності вчителя літератури, обґрунтовано необхідність її 

підвищення в сучасних умовах; уточнено особливості цього процесу в системі 

післядипломної освіти, зокрема механізм збагачення ціннісного ставлення до 
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мистецтва слова, можливості освоєння досвіду впровадження художнього 

діалогу в школі. 

Наша наукова розробка передбачає більш широке дослідження 

особливостей теоретичних і методичних засад розвитку професійної 

майстерності вчителя саме зарубіжної літератури, обґрунтування  концепції й 

упровадження моделі та навчального комплексу за стратегією інноваційного 

навчання для інтенсифікації розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Як бачимо, складність і масштабність проблеми якісного викладання 

навчальної дисципліни «Зарубіжна література» у контексті розвитку 

професійної майстерності не тільки представлено численними дослідженнями 

національної наукової думки, а й підтверджено комплексом концептуальних 

положень теоретиків, вчителів-практиків і психологів, які можуть набути 

суспільної значущості при реалізації визначених методології, педагогічних 

підходів та методики, адже ґрунтовним освоєнням здобутків герменевтики, 

мовознавства риторики вчителі-практики набувають можливість на уроках 

зарубіжної літератури вивчати твори світової класики за логічною 

послідовністю етапів навчальної роботи (підготовка до сприйняття твору, 

читання тексту, підготовка до аналізу, аналіз літературного твору, підсумкові 

заняття, творчі роботи), кожен з яких має свій цільовий і технологічний 

інструментарій – мету, завдання, технології, методи, прийоми реалізації та ін. 
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4.2. Авторська концепція розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти  

 

Потреба у вчителях – висококваліфікованих суб’єктах професійної 

діяльності, носіях новітніх знань і технологій, які оволоділи (цінностями); 

знають (навчальну дисципліну), уявляють (діяльність), вміють (навчати) 

(Чумак, 2014i, с. 470), зумовлена стратегією економічного і соціального 

розвитку України. Питання розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті актуалізується підвищенням 

вимог суспільства до особистості вчителя, переглядом сутності самого 

навчально-виховного процесу і функції педагога в ньому. 

При побудові концепції розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти наш науковий пошук 

спрямовувався на подолання суперечностей, що склалися у практиці 

перепідготовки філологів. Практика організації періодичних (1 раз на 5 років) 

курсів підвищення кваліфікації педагогів у реаліях сьогодення декілька 

втратила свою ефективність. Вона гальмується такими орієнтаціями і 

суперечностями: установками на регламентацію та уніфікацію середовища, що 

продовжують існувати післядипломній освіті педагогічних кадрів, яка потребує 

удосконалення; соціально зумовленими вимогами і прагненнями особистості до 

самореалізації у соціумі; об’єктивною логікою пізнання соціальних 

перетворень і поглиблення усвідомлення вчителів зарубіжної літератури 

необхідності розвитку професійної майстерності; перешкодами між 

сприйняттям фахівцем нових наукових знань та інновацій і наявних у нього 

«старих» стереотипів; інформаційним полем, здатним зорієнтувати вчителів на 

вибір певної технології, і недостатніми вміннями фахівців щодо їх 

застосування. Усунувши недоліки, одержимо можливість перевести 

педагогічну діяльність учителя з режиму буденного функціонування на режим 

поступу, що сприятиме не тільки значному підвищенню її якості, а й 

перетворенню пізнавальних мотивів фахівця на систематизуючі, на внутрішню 

потребу, на рівень творчого переосмислення дійсності. 



275 

 

Вивчення перевірених часом методичних і педагогічних ідей дидактів і 

словесників дає можливість вийти на новий рівень наукових знань, об’єднати їх 

у цілісну концепцію-систему та відтворити її в однойменній моделі і 

дидактичному інструментарії, що складається з науково-методичного 

забезпечення і комплексу навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Концепція базується на дидактичних засадах відбору і структурування змісту 

підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури у післядипломній 

освіті.  

Сутність удосконалення за авторською концепцією передбачає подальше 

підвищення рівня професіоналізму вчителів зарубіжної літератури у 

післядипломній освіті відрізняється своєю специфікою як процесу викладання, 

так і учіння, що зумовлено його метою і завданнями. Змістом концепції 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури у 

післядипломній освіті передбачається оволодіння філологом певним обсягом 

наукових знань, удосконалення світоглядних і моральних ідей та практичних 

умінь і навичок. Метою її є: гармонізація різних дидактичних компонентів 

освітнього процесу; виокремлення найбільш важливих з них для досягнення 

поставленої дидактичної мети; їх розгляд у взаємозв’язку з іншими чинниками; 

виявлення взаємозв’язків процесу навчання з оцінками його ефективності, які 

можуть визначати сутність дидактичних закономірностей тощо; динаміка 

конструктивної діяльності вчителя-майстра зарубіжної літератури передбачає:  

глибинне знання предмета і методики його викладання; вміння застосовувати 

знання з педагогіки та психології;  вміння розподіляти і концентрувати увагу; 

навички ефективної комунікації; володіння мовою і власним  психофізичним 

апаратом; вміння миттєво і адекватно аналізувати ситуацію, приймати та 

публічно реалізовувати прийняте рішення (за необхідності перевтілюватися); 

умілість органічно переходити від експромту до запланованого; розвиненість 

інтуїції та достатній рівень розвитку уяви;  здоровий стан творчого самопочуття 

тощо. 
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За логікою нашого дослідження проблеми визначення шляхів підвищення 

професіоналізму філологів нами визначено концепцію розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в післядипломній освіті, 

підсистемами якої є різні теоретичні й концептуальні засади означеного 

контексту, елементами – поняття, в яких розкрито її предмет у взаємозв’язках з  

методологічними підходами  відображеними в системі.  

Концепція розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури являє собою систему ідей: впорядкування понять і категорій науки; 

прогнозування наукового розвитку, обґрунтоване керівництво дією щодо 

вибору методів і засобів наукових досліджень; визначення способів 

розповсюдження наукових положень; прогнозування шляхів удосконалення 

системи післядипломної освіти; урахування досягнень і динаміки теоретичних 

і методичних засад професійного удосконалення вчителя зарубіжної літератури 

у післядипломній освіті, які в подальшому відображуються в фаховій 

діяльності вчителя-майстра, а саме: положень філософії освіти як фундаменту 

розвитку професіоналізму філолога; засад  педевтології як наукового знання 

про людину; міждисциплінарності й інтегративності її психопедагогічної 

сутності, що перебуває на стику педагогіки і психології та гносеологічних 

положень професійної діяльності філолога щодо гармонійного розвитку 

особистості школяра у навчально-виховному процесі; наукових розвідок у 

галузі соціології і культурології; сучасних педагогічних національних та 

зарубіжних концепцій, що мають контекст випереджального характеру, який 

можна застосувати до розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури у післядипломній освіті; врахування особливостей і перспектив 

розвитку системи післядипломної освіти в Україні (гуманізації та 

культуровідповідності освіти дорослих, єдності теорії і практики 

післядипломної освіти та ін.); теорії особистості й психології професійної 

освіти; сукупності наукових підходів та положень щодо літературознавчих 

процесів; взаємозв’язку пізнання й творчості, естетики й теорії художньої 

літератури; удосконалення навчального процесу із гуманітарного профілю, 

зокрема навчальної дисципліни «Зарубіжна література» та ін. 
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Отже, концепцією передбачається удосконалення змісту професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті на основі 

врахування означених наукових підходів; визначення освітніх стратегій 

підготовки/перепідготовки філологів за кордоном; дидактичного 

інструментарію, що складається з науково-методичного забезпечення і 

комплексу навчальних технологій з розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; виявлення 

ґрунтовних засад та особливостей професійної діяльності вчителів «Зарубіжної 

літератури» та впровадження у систему післядипломної освіти нових ідей, 

пов’язаних з гуманізацією, фундаменталізацією, індивідуалізацією навчання. 

Авторська концепція як концентрація філософських положень дає 

можливість формулювати ідеї щодо ефективного підвищення рівня 

професіоналізму у післядипломній освіті. 

1. Процес розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти є об’єктивною потребою освітньої 

практики і актуальним науково-практичним завданням.  

У Білій книзі національної освіти України наголошується, що 

«визначаючи підходи до модернізації навчального процесу у загальноосвітній 

школі, слід зважати на два принципово різні типи навчання: а) підтримуюче 

навчання, що основане переважно на ретрансляції та відтворенні соціального 

досвіду та спрямоване на опанування, підтримання і відтворення існуючої 

культури і соціального досвіду; б) навчання інноваційне, пов’язане з творчим 

інноваційним пошуком на основі наявного досвіду і його збагачення, що, крім 

освоєння і підтримки наявних здобутків цивілізації, формує особистість, здатну 

вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно 

розв’язувати проблемні ситуації, які постають як перед окремою людиною, так 

і перед суспільством. За загальною спрямованістю навчального процесу, його 

істотними акцентами, що визначають стратегію його оновлення у сучасній 

системі післядипломної освіти переважає підтримуючий тип навчання, яке за 

своєю природою об’єктивно не може забезпечити освітній результат, що 

відповідає нагальним потребам розвитку сучасного суспільства» (Биков, 
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Лавриненко, Мальований, & Пометун, 2010, с. 141-142). Спрямування 

наукового пошуку на творче використання положень Білої книги національної 

освіти України, Концепції розвитку післядипломної освіти (2002) та їх 

реалізація сприяють удосконаленню філософського підґрунтя освітнього 

процесу філологів у закладах післядипломної освіти. Вивчення нормативно-

правових документів сприяє регламентації розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури.  

2. Професійна майстерність учителя зарубіжної літератури є  

багатофакторним феноменом, дієвість якого відтворюється у різних аспектах: 

- як історичне – існує в умовах поліетнічності суспільства і передбачає 

формування уявлень про світове культурне різноманіття, удосконалення 

позитивного ставлення до культурних розбіжностей; виховання у дусі миру, 

поваги до моральних цінностей свого та інших народів, розвиток умінь і 

навичок конструктивної взаємодії;  

- як соціальне явище – філолог є громадянином, патріотом, мислителем, 

науковцем, теоретиком, дослідником, новатором, просвітителем, ефективним 

практиком,  вихователем молоді, носієм і провідником загальнолюдських, 

соціокультурних цінностей; 

- як особистісно-орієнтовне явище – особистість із власними 

практичними напрацюваннями, сформованим широким світоглядом, 

розвиненою інтелектуальною сферою. 

- як системотвірне явище – передбачає онтодидактичне перетворення 

наукового знання в навчальний матеріал, у процесі якого акумулюються нові 

знання, досягнення окремих соціальних наук (філософії, психології) і 

технологій, враховуються зміни у змісті навчальної дисципліни «Зарубіжна 

література» та пріоритети реалій сьогодення і передбачається створення 

цілісної моделі як системи, що удосконалює інформаційну, розвивальну, 

організаційну та інші функції педагога упродовж навчальних курсів та 

міжкурсового періоду, а також спонукає не тільки до систематичного 

збагачення й оновлення наявної суми знань і вмінь, послідовного 

удосконалення системи морально-ціннісних орієнтацій, педагогічних 
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здібностей,  деонтологічних властивостей, фахових і загальнопедагогічних 

компетенцій, інтелектуальної сфери, а й всебічного розвитку особистості 

педагога, збагачення особистісно-культурологічних характеристик, 

задоволення індивідуальних освітніх і духовних потреб тощо. 

3. Професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури складається з 

інтегрованих якостей фахівця, що відтворюються в його діях як носія й 

передавача наукової інформації функцією управління пізнавальною діяльністю 

учнів та організацією їх самостійної роботи, який оптимізує професійну 

діяльність цілісною реалізацією ціннісних орієнтацій, особистісних фахових 

знань, педагогічних здібностей та деонтологічних якостей, свого творчого 

потенціалу та використанням перспективних ідей набутого досвіду, здатний до 

пошуку рішень зальнопедагогічних і фахових проблем для розв’язання завдань 

щодо оптимізації викладання навчальної дисципліни з орієнтацією на основні 

складові навчального процесу (мета, зміст, метод, засіб, контроль та ін.), 

способів опанування поняттєвим апаратом і технологічним інструментарієм. 

За авторською концепцією методологічна основа розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

дає можливість формулювати такі ідеї щодо ефективної реалізації означеного 

процесу. 

1. Творче використання положень наукових підходів значно оптимізує 

удосконалення методологічної культури вчителя зарубіжної літератури, що 

виявляється при проектуванні структурно-логічних схем викладання 

навчального матеріалу та його критичного осмислення в контексті 

актуальності. Такий підхід сприяв ґрунтовному науковому пошуку, визначенню 

актуальності означеної проблеми на основі виявлення закономірностей 

принципів і фактів, котрі сприятимуть подальшому розвитку й вдосконаленню 

фахівця і мають важливе значення для розв’язання проблеми. 

2. Методологічно обґрунтованими принципами розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літературі у післядипломній освіті є: принцип 

науковості, принцип концептуальності; принцип ґрунтовності знань, принцип 

аналізу наукових положень і відповідних методик, принцип стимулювання до 
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навчання, принцип свідомого навчання; принцип активізації активності; 

принцип самостійності. 

Авторська концепція як дидактична основа дає можливість формулювати 

такі ідеї щодо ефективної реалізації означеного процесу. 

1. Необхідність функціонування педагогіки життєтворчості як 

концептуальної основи підвищення майстерності філолога у післядипломній 

освіті підтверджується практичною діяльністю фахівця. Вирішення питання 

про оновлення змісту, методології і стратегії розвитку професійної 

майстерності у післядипломній освіті  враховує мету, завдання освітнього 

процесу і загалом проблеми дидактики вищої школи, а саме: а) визначення 

змісту навчання на основі розвитку науки; б) відображення в освітньому 

процесі зростаючої ролі науки; в) послідовне втілення у навчальний процес 

більш досконалих способів і засобів навчання, що підвищують його якість і 

ефективність; г) перехід навчання на вищий щабель інтелектуального і 

творчого розвитку філологів, з огляду на сучасні вимоги неперервного 

навчання; д) індивідуалізація, диференціація професіональної і наукової 

підготовки спеціалістів; е) гуманізація змісту. 

Завданням професійного зростання майстерності вчителя у 

післядипломній освіті, яке безпосередньо пов’язане з перспективами 

економічного розвитку та соціальної стабільності суспільства, є його реалізація 

відповідно до стандартів рівня вже здобутої освіти, а також стандартів 

підвищення кваліфікації спеціалістів залежно від категорії слухачів і характеру 

пізнавально-професійних потреб на основі прогнозування розвитку суспільства. 

2. Тенденції до змін в структурі освітнього процесу закладів 

післядипломної освіти, що актуалізуються позицією того, хто вчиться як 

суб’єкта освітнього процесу, надають можливість визначити 

міждисциплінарність і відкритість варіантами об’єктивації дидактичних засад 

відбору і структурування змісту підвищення кваліфікації філологів у контексті 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури у 

післядипломній освіті. 
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Міждисциплінарні дослідження сьогодні зосереджуються на об’єднанні 

різноманітності наукових дисциплін. М. Новак (Nowak, 2016) вважає, що 

«однорідність наук вказує на можливість їх об’єднання в одну науку, щоб 

отримати цілісну систему знань,  яка потім як один організм (модель, дерево 

або мозаїка), хоча і складений з безлічі елементів, створив єдине зображення… 

Спеціалізація і єдність, однорідність і рівномірність науки є природною 

тенденцією об’єднання в придбанні та створенні знань. Така ситуація, в якій 

деякі дисципліни (основні) застосовують інші (як допоміжну науку), щоб 

скористатися їхнім досвідом, використовує свої методи і домоглася своїх 

результатів для кращого розуміння предмета дослідження,  налагодження 

справжнього діалогу через взаємний обмін інформацією для вирішення 

конкретної проблеми, але найбільш поширена в науковій практиці відсутність 

наміру досягти справжнього діалогу і взаємного співробітництва між 

дисциплінами є явищем одностороннього зв’язку, що заперечує вчення 

аристотелевської логіки. А для переходу діалогу з нормальною фази у фазу 

зв’язку ефективної співпраці, необхідно дотримуватись однієї умови: створити 

продукти досліджень, категорій та понять, які можна використовувати і в іншій 

дисципліні. На думку 25 експертів, це потребує справжньої реформи системи 

знань різних дисциплін (Nowak, 2016, с. 31, 33, 36). 

Отже, міждисциплінарність як спосіб розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті  можна активізувати, 

поглиблюючи взаємодію теорії фахових дисциплін з ознайомленням 

предметного поля інших наук та практичним застосуванням їх досягнень. У 

такий спосіб філологами краще усвідомлюється соціальний контекст і 

психопедагогічні зміни особистості у векторі розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті, адже 

фахівець не тільки черпає інформацію з інших дисциплін, а й може їх 

підтримати, що безумовно, підсилює його професіоналізм. При цьому 

важливим є наявність  у викладачів інших дисциплін базових знань з 

дисциплін, з якими вони взаємодіють. Вони необхідні для кожної з наук, що 

беруть участь в такому діалозі; слід точно визначити предметні галузі та 
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інтереси, а також спеціальні методи, в яких вони хочуть брати участь. Вивчення 

всіх дисциплін треба розглядати як єдиний складний процес, в якому кожна з 

них може розглядатися як галузь наукового знання, але завжди з власної точки 

зору і з точки зору обрання міждисциплінарного контексту. 

Відкритість як одна з основних тенденцій розвитку системи 

післядипломної освіти надає пріоритетність провідній ролі особистості вчителя 

у його фаховому зростанні, свободу й самостійність у виборі спеціалістом форм 

підвищення кваліфікації та безперервність у набутті/удосконаленні особистісно 

значущих компетентностей. Розвиток професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті на засадах «відкритої освіти» 

передбачає: поглиблення професійних знань на основі сучасних світових 

підходів до формування базових знань, своєчасного вирішення психолого-

педагогічних і організаційних питань, комплексного проектування відповідних 

впливів на особистість, забезпечення реалізації спільних і власних траєкторій 

розвитку в контексті максимального зростання професійної майстерності 

вчителя, здатності до самоідентифікації, особистої вмотивованої рефлексивної 

самореалізації в динамічному соціальному середовищі.  

4. Перехід від репродуктивної післядипломної освіти, основним 

суб’єктом якої виступає навчальна інформація, до освіти інноваційного, 

гуманістичного типу, основним суб’єктом якої є вчитель (як творець себе, як 

особистості, свого власного професіоналізму та життєвої траєкторії розвитку) 

забезпечує рух від репродуктивно-інформаційного та предметно-

диференційованого знання до інтеграції знань.  

5. Концептуальними положеннями для розгляду зарубіжної літератури як 

естетичної, культурологічної та психолого-педагогічної категорії доцільно 

визначити ідеї мистецтва, поняття тексту як культурної універсалії, теорії 

герменевтики та художньої інтерпретації текстів різних видів мистецтва. 

6. При розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

необхідно враховувати, що установчі положення сучасної методики вивчення 

інонаціональної літератури передбачають реалізацію певних дидактичних 

принципів, що були напрацьовані здавна, а саме: принцип етнокультурного й 
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країнознавчого підходу (за Ю. Султановим); принцип дискусійності та 

діалогічності (за О. Ісаєвою); принцип опори на культурологічний контекст, 

принцип типологічних взаємозв’язків зарубіжної та української літератур (за 

О. Ніколенко); принципи репрезентативності, етнокультурності, принципу 

міжнаціонального підходу, мультикультуралізму, країнознавства, 

компаративності, контекстного розгляду літературних явищ, нерепресивної 

свідомості, іманентності (за Л. Мірошниченко) та ін. Ефективному викладанню 

зарубіжної літератури в загальноосвітній школі  сприяють усвідомлення 

вчителем певних концептуальних засад (а) усвідомлення наявності у вказаній 

навчальній дисципліні установчих положень, що зумовлюють педагогічну 

діяльність філолога і розумову діяльність школярів при вивченні творів 

зарубіжної літератури в перекладах; б) посилення уваги до національної 

специфіки мистецьких явищ під час вивчення творів зарубіжних авторів; в) 

поліпшення систематичної інтеграції національної і зарубіжної літератур; г) 

акцентування діалогу культур, що відбувається у процесі розгляду творів 

інонаціональної літератури; д) удосконалення уміння надати новим знанням 

чіткої мовленнєвої форми та ін.); формування науково обґрунтованого 

уявлення про створення власної педагогічної системи і її виявлення 

компонентного складу. 

7. Вектором інноваційних перетворень в системі післядипломної освіти 

можуть бути проектування освітньо-професійного середовища і забезпечення 

його відповідним теоретичним, концептуальним і технологічним підґрунтям, з 

цільовою орієнтацією навчальний процесу на розвиток професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури нового типу – з широким 

кругозором, який володіє знаннями і методикою викладання своєї навчальної 

дисципліни, є висококласним творчим професіоналом, з вираженою суб’єктною 

позицією, активністю, готовністю і здатністю до саморозвитку, самореалізації, 

переконаним у необхідності вивчення зарубіжної літератури. Педагог нового 

типу має бути спеціалістом з розвитку дитини в предметному навчанні, який: 

володіє й використовує фахові технології навчання, методологічну 

компетентність у галузі сучасної філософії освіти, здатний здійснювати не 
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тільки традиційну інформаційно-накопичувальну, а й логічно орієнтовану 

освіту, необхідну вчителям для роботи з постійно зростаючим потоком 

інформації, адже акмеологічним резервом модернізації національної системи 

освіти є активний учитель-майстер, який перетворює професійне середовище 

своєю здатністю генерувати нові ідеї та використовувати інноваційні 

технології.  

Провідна ідея концепції ґрунтується на положенні, що результативність 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти зумовлюється організацією навчання філологів як 

цілісної системи, науково-методичним забезпеченням і комплексом навчальних 

технологій та педагогічно обґрунтованим керівництвом викладачів спеціальних 

і психолого-педагогічних дисциплін.  

Концепція розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури у післядипломній освіті  передбачає організацію освітнього 

розвивального середовища, що ініціює самостійність, відкритість, 

конструктивну взаємодію всіх учасників навчання, а також завдяки відповідній 

підготовці суб’єктів педагогічного впливу (викладачів системи ПО), здатних 

створювати таке середовище та працювати в безпосередній взаємодії зі 

слухачами.  Дидактичні засади відбору і структурування змісту підвищення 

кваліфікації вчителів зарубіжної літератури у післядипломній освіті  

підпорядковуються змісту освітньої галузі ««Мови і літератури», сучасним 

досягненням педагогічних технологій і забезпечують системність, наступність 

у змісті, засобах, методах і формах професійного удосконалення, мовному і 

культурному розвитку філологів та ін. Основою педагогічної діяльності є 

конкретні, всебічні та глибокі знання, міцні й стійкі навички та уміння вчителя, 

які інтегрують психіку фахівця і безпосередньо впливають на зростання його 

професійності, координуючи психічні процеси (пізнавальні, емоційні, вольові) 

та психічні якості (спрямованість, характер, здібності, темперамент), тобто 

безпосередньо впливаючи на його психічний стан і спонукаючи до 

саморозвитку й самореалізації.  
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Зростанню рівня професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

сприятимуть: тривалість і неперервність фахового удосконалення та наукової, 

педагогічної і самоосвітньої діяльності та взаємоузгодженність їхньої мети і 

завдань; здатність спрощувати складний навчальний матеріал для доступності 

його засвоєння всіма учнями; вміння зацікавити школярів зразками художніх 

творів зарубіжних авторів, навчити самостійно аналізувати ці твори; вивчення, 

систематизація та узагальнення досвіду колег; постійне удосконалення 

власного технологічного інструментарію; оновлення психолого-педагогічного 

та естетичного забезпечення активізації освітнього процесу; позитивне 

ставлення до своєї справи та ін. 

На організацію, цілі і зміст удосконалення професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури у післядипломній освіті впливають як 

динамічність зростання та змін наукоємних технологій, так і інтенсифікація 

інформаційної насиченості професійного середовища та активне впровадження 

нових технологій у професійну діяльність філологів. 

Отже, доречним є перенесення акцентів в освітньому процесі закладів 

післядипломної освіти зі знань та вмінь як основних результатів навчання на 

удосконалення компетентностей вчителя зарубіжної літератури-практика, що 

має й використовує потужний власний потенціал, володіє засобами пізнання 

себе і навколишнього світу та здатний до повноцінної професійної та 

особистісної самореалізації. 

У системі післядипломної освіти освітній процес вчителів зарубіжної 

літератури бажано будувати на психологічній взаємодії партнерів – викладача й 

дорослого учня, як ділові відносини людей, які поважають себе і один одного. 

Професійне зростання учителя не слід розглядати лише з кількісного боку, 

розвиток полягає передусім у якісних змінах психічної діяльності фахівця, у її 

переходах від нижчих щаблів до вищих, у виникненні нових рис пам’яті, 

сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру, тобто у формуванні нових 

якостей вчителя-майстра (Чумак, 2016а, с. 415). На жаль, для окремих учителів 

це далеко не завжди має значення. Означене дає можливість у період 

підвищення кваліфікації застосовувати значно ефективніші технології і методи 
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навчання, оскільки активне сприйняття і мислення зовсім по-іншому дають 

змогу засвоювати новий матеріал. У вчителя бажано активізувати професійну 

свідомість, яка включає не тільки предметні установки, а й мотиваційно-

ціннісні орієнтації, що відображають нову парадигму освіти, пов’язану з його 

інтелектуальним розвитком і з духовністю та особистісно значущими якостями, 

які забезпечують творчу самореалізацію індивідуальності педагога: духовну 

зрілість, особистісну зрілість, професійну зрілість та акмеологічну позицію. 

Чинником духовної зрілості у професійній діяльності виступають самопізнання 

і саморозвиток вчителя. 

Розвиток професійної майстерності вчителя у післядипломній освіті має 

сприяти розв’язанню проблеми формування у слухачів стійкої мотивації до 

сумлінного виконання професійних обов’язків, поглиблення почуття 

відповідальності, дисциплінованості, усвідомленню необхідності постійної 

самоосвіти протягом усього періоду педагогічної діяльності. Для успішного 

володіння професією, з нашої точки зору, педагогу бажано володіти сукупністю 

особистих професійних якостей, відповідних знань, умінь, розвиток яких лише 

засобами вузівської підготовки не є можливим. 

Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

у післядипломній освіті  є постійним процесом оволодіння ним системою 

психологічних і педагогічних знань, умінь та раціонального використання  

особистісного потенціалу, індивідуальних особливостей творчої самореалізації 

у професійній діяльності, які визначають результативність праці. Стрижнем 

діяльності викладача визначаються вже не питання примусу, а завдання 

максимально можливого швидкого задоволення запитів учителя, що актуалізує 

поєднання навчального процесу з активним процесом самонавчання й розробку 

матеріалів для самостійної освіти. Важливе значення для інтенсифікації його 

установки на інновації і творчість мають фундаментальні спеціальні, 

загальноосвітні, педагогічні знання та знання з психології, вивчення сучасних 

педагогічних технологій, що сприяє формуванню у вчителя-майстра зарубіжної 

літератури, якому притаманна особистісна професійна унікальність, власний 

стиль педагогічної діяльності, концептуальність професійного мислення, 
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цілковите усвідомлення механізмів власної діяльності, який завдяки набутим 

професійним компетентностям, здатності передавати майстерність своїм 

послідовникам, розвивати власну авторську систему учіння і виховання.  

Усвідомлення вчителем необхідності активізації свого внутрішнього 

потенціалу поглиблює: власну здатності до самоаналізу; визначення слабких і 

сильних сторін для усунення недоліків; креативний підхід у судженнях; 

прогнозування і моделювання стратегій удосконалення власної педагогічної 

діяльності з визначенням конструктивних шляхів просування до поставленої 

мети; комунікативний самоконтроль та суб’єктивний контроль власних дій і 

вчинків, прагнення до конструктивної співпраці, прояви емпатії. Розширення 

навичок позитивної поведінки та гуманного спілкування в різних ситуаціях 

педагогічної взаємодії значно оптимізують рефлексивний, перцептивний, 

комунікативний аспекти, які в процесі акмеологічного розвитку поступово 

формують індивідуальний стиль, власну зрілість особистості вчителя 

зарубіжної літератури. 

Отже, освітньо-розвивальний потенціал пропонованої концепції розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній 

освіті полягає у наданні вчителю можливостей набути цілісне знання, 

активізувати мотивацію до підвищення інтересу до навчання, здобуття 

додаткової навчальної інформації, використання сучасних засобів, технологій 

та інформаційних джерел, активізації зворотного зв’язку в підсистемі «слухач-

викладач», опанування методологічних засад як найважливіших методів 

наукового пізнання, що відображуються у вмінні сформулювати і обґрунтувати 

власний задум, самостійно відпрацювати завдання тої чи іншої педагогічної дії, 

здійснити аналіз педагогічної ситуації та ін., навиках пошуково-дослідної 

роботи, рефлексії, інтерпретації результатів. 

Чинниками розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури виступають: фундаменталізація навчання у післядипломній освіті; 

усвідомлена мотивація, спрямована на досягнення акме-рівня; постійне 

удосконалення системи власних морально-етичних цінностей, педагогічних 

здібностей, специфічних особистих якостей та емоційного інтелекту; 
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продуктивна пізнавальна активність; психолого-педагогічна ерудиція; 

багатогранність інтересів; повноцінна реалізація власного потенціалу в 

діалоговій педагогіці, рефлексивній діяльності; збагачення власного досвіду 

надбаннями перспективного педагогічного досвіду; прагнення до моральної, 

професійної та загальнокультурної досконалості, мистецтва і творчості в 

педагогічній діяльності; спрямування зусиль на поступове поліпшення якості й 

результативності самоосвітньої і професійної діяльності на основі власних 

рухомих інтегральних психопедагогічних новоутворень. Вектори розвитку 

теорії і методики професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти представляємо у такій схемі (див. схема 2): 

Схема 2 

Вектори розвитку теорії і методики професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

  

* Розроблено автором 
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Ми вважаємо, що отримані у такий спосіб знання, удосконалені вміння і 

набути навички відтворюються у таких аспектах педагогічної діяльності 

вчителя-майстра зарубіжної літератури: навчальній роботі щодо поглиблення 

розуміння школярами літератури як невід’ємної складової національної і 

світової художньої культури та усвідомлення ними своєрідності літератури як 

мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу та місця в системі інших видів 

мистецтв; наданні знань, обов’язкових для текстуального вивчення художніх 

творів, осягнення їх в єдності змісту й форми, виокремленні складників та 

художніх особливостей (на рівні сюжету, композиції, образів, поетичної мови, 

жанру); надання поглиблених знань щодо ключових етапів і явищ літературних 

процесів різних країн і порівняння їх з українським літературним процесом; 

подання основних фактів життя і творчості видатних письменників з позицій їх 

внеску в скарбницю національної та світової культури; активізації оволодіння 

школярами передбаченими програмою літературознавчими поняттями та їх 

застосування в процесі аналізу та інтерпретації художніх творів; поглиблення їх 

розуміння особливостей оригіналу та художнього перекладу твору; наданні 

знань українських перекладів творів зарубіжної літератури, імен перекладачів 

та здобутків національної перекладацької школи; удосконалені учнівських 

умінь щодо порівняння літературних творів і явищ (в окремих компонентах і 

цілісно), виконання усних і письмових робіт різних жанрів; розширенні 

читацького досвіду, формуванні якостей свідомого читача; оптимізації 

орієнтування молоді у світі художньої літератури й культури через формування 

в ній умінь оцінювати художню вартість творів, творчо-критично осмислювати 

їх зміст, визначати актуальні ідеї, важливі для сучасності. 

 Спираючись на ідею Дж. Познера про те, що розвиток складається з 

досвіду і рефлексії (Posner, 1996, с. 19), удосконалення практичного аспекту 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури ми вбачаємо 

поєднанням за такою формулою: творча пізнавальна активність філолога + 

досвід професіонала + його рефлексія = розвиток (див. табл. 32). 
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Таблиця 32 

Формула розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури 

 

 

 

 

 

Джерело: опрацьовано автором за Posner (1996, с. 19) 

 

* Розроблено автором 

 

Вектори удосконалення практики професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти представляємо у такій 

схемі (див. схема 3): 

Схема 3 

Вектори удосконалення практики професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури 

Творча пізнавальна активність філолога 

 Розвиток  

професійної  

майстерності  

вчителя  

зарубіжної  

літератури 

Рефлексія словесника                                                               Досвід професіонала  

 

* Розроблено автором 

 

Як бачимо, уведення до змісту освітнього процесу на курсах підвищення 

кваліфікації положень авторської концепції розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури дає можливість вирішувати актуальні завдання 

Формула розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури: 

творча пізнавальна активність філолога 

+ 

досвід професіонала 

+ 

рефлексія словесника 

= 

розвиток  

 

 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 



291 

 

вдосконалення/самовдосконалення потенціалу філологів: а) взаємозв’язок, 

взаємодоповнення професійного вдосконалення і саморозвитку, мотивації їх 

безперервності; підвищення ступеня усвідомлення фахівцями різноманітних 

подій, що виникають на всіх напрямах і рівнях його взаємодії з навколишнім 

світом – загальнолюдських, професійних, особистісних; формування сучасного 

стилю мислення з його характерними ознаками, а саме: системності, гнучкості, 

динамізму, перспективності, історизму, об’єктивності, концептуальності, 

аналітичності, інноваційності тощо; підвищення рівня діалогічності, 

неупередженого ставлення до інших людей та їхніх дій, прагнення до 

конструктивізму, співпраці, досягнення консенсусу, відмова від конфронтації; 

опредмечування теоретичних знань і узагальнення (теоретизація) життєвого, 

професійного досвіду; засвоєння ефективних стратегій і технік самореалізації, 

життєтворчості, професійної діяльності; опанування складових професійної 

діяльності, які з різних причин не були засвоєні раніше, вироблення прийомів 

компенсації або подальшого розвитку тих якостей, що є недостатньо 

сформованими; створення в кожного фахівця власної системи роботи, в якій 

органічно поєднуються індивідуальні якості та нормативні вимоги. 

Сформульована концепція є основою створення експериментальної 

моделі розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури у 

післядипломній освіті, яка може успішно використовуватись у процесі 

засвоєння усіх навчальних модулів загальнопедагогічних курсів закладу 

післядипломної освіти. 
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4.3. Модель розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти 

 

Взаємодія соціальної та професійної орієнтації в Україні зумовлена 

визначенням соціального статусу людини в суспільстві, характером і змістом її 

професійної діяльності, можливістю самостійно робити вибір і визначати свій 

життєвий шлях, забезпечувати власний добробут й самостійно відповідати за 

свій соціальний статус. Основними аспектами неперервної освіти можна 

назвати: психолого-педагогічний (пов’язаний з процесом засвоєння людиною 

життєвого, соціального, професійного досвіду та постійним переходом його на 

більш високі рівні) і соціально-освітній (який є складовою соціальної практики, 

що передбачає якісний і кількісний прогрес особистості в реалізації 

професійних знань, умінь, набуття життєвого й професійного досвіду). 

У педагогічній теорії простежується два стратегічні підходи щодо 

передбачення, а саме: а) пошуковий як визначення можливого варіанту 

розвитку на основі механічного перенесення в майбутнє прогресивних 

тенденцій; б) нормативний як створення ідеальної моделі об’єкта, що 

прогнозується, з обґрунтуванням способів і строків її досягнення.  

Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти як і будь-який педагогічний процес виникає, 

живе, диверсифікується й виконує своє призначення за наявності конкретних 

цілей, чіткого визначення його структури. 

Метою розробки моделі професіоналізма фахівця А. Маркова (1995) 

називає розв’язання суперечності «між зростаючим обсягом інформації, 

швидко змінюваними … технологіями, якими необхідно оволодіти вчителю, і 

здатністю людини освоїти пропоновані аспекти за конкретно відведений час» 

(с. 61). 

Створенню адекватної моделі розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти допомагають як аналіз 

сучасного стану досліджуваного об’єкта, так попереднє визначення поняття 
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«професійна майстерність учителя зарубіжної літератури» з урахуванням 

вимог, що пред’являються до сучасного педагога.  

Отже, метою створення нашої моделі розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти є відтворення 

дії, побудованої на засадах теорії освітньої стратегії, тактики і операцій 

інноватики, спрямованих на підвищення рівня професіоналізму філолога для 

задоволення актуальних потреб загальноосвітніх закладів у 

висококваліфікованих спеціалістах. 

На думку Л. Сушенцевої (2012), «модель … кваліфікованого робітника – 

це не тільки відображення якостей і окремих аспектів професійної діяльності, 

що можуть бути встановлені емпіричним шляхом, але й стандарт, еталон 

робітника такого рівня кваліфікації, який необхідно одержати як результат 

навчально-виробничого та виховного процесу у професійно-технічному 

навчальному закладі» (с. 182).  

Отже, приймаючи точку зору Л. Сушенцевої, вважаємо, що у структурі 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти доцільно відобразити  окремі аспекти викладацької і 

наукової роботи, спрямовані на досягнення результату навчальної діяльності, 

зокрема під час післядипломної педагогічної освіти філологів. 

Створенню моделі розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти передувала ґрунтовна 

поетапна науково-методична робота, що включала: відстеження науково-

дослідних ситуацій та ситуації практичної діяльності; визначення вагомих для 

структури чинників; розв’язання проблем; контроль виконаного.  

Педагогічна модель як інструментарій розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

розроблена нами на основі однойменної концепції і ґрунтується на 

теоретичному аналізі досліджень у галузі педагогіки професійної освіти, 

психології праці й професійної діяльності та наукових підходах щодо реалізації 

вказаного процесу з урахуванням своєрідності навчального процесу в закладах 

післядипломної освіти, особливостей професійної діяльності вчителі зарубіжної 
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літератури та логіки розвитку його професійної майстерності, перебіг якого 

відбувається ефективніше за умов цілеспрямованої, планомірної та спеціальної 

організації. Відкритість, динамічність і гнучкість моделі дає можливість 

використовувати її в закладах післядипломної педагогічної освіти з 

урахуванням соціально-економічних та фахових змін.  

Характерною ознакою нашої моделі розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті є її практична 

орієнтованість, затребуваність у фаховій діяльності теоретико-методологічного 

й методичного удосконалення з метою активізації навчання філологів та 

розширення їх педагогічного інструментарію у курсовий період завдяки 

розширенню спектру педагогічних технологій, спрямованих на організацію 

активної навчально-пізнавальної діяльності та доповнення засвоєних способів 

фахової діяльності застосуванням здобутих знань на практиці. 

У нашій моделі розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти передбачається наявність чотирьох 

блоків, а саме: цільвого, методологічного, сутнісно-операційного і 

результативного. 

  У цільовому блоці авторської моделі розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти відображені 

мета і завдання цього педагогічного процесу. 

Мета – розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

у системі післядипломної освіти.  

Розвиток професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури значно 

інтенсифікується за умови чіткого визначення практико-дидактичних завдань в 

системі післядипломної освіти, що спрямовуються на удосконалення 

найважливішої здатності мислення філолога – його рефлективності. До завдань 

відносимо такі: розвиток позитивної мотивації вчителя-філолога до підвищення 

рівня професійної майстерності; стимулювання особистісно-професійного 

удосконалення фахівців через активний пошук можливостей розкриття та 

реалізації їхнього інтелектуального і творчого потенціалу в суб’єкт-суб’єктній 

взаємодії; опанування якостей учителя-професіонала 
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До методологічного блоку ми включили такі складові: наукові підходи, 

принципи і закономірності наукової і навчальної діяльності, що спрямовані на 

розвиток професійної майстерності вчителя в системі післядипломної освіти. 

Використанням концептуальних засад наукових підходів у моделі 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури пояснюється 

їх опосередкований вплив на удосконалення особистості та розвиток його 

майстерності, адже динаміка конструктивної діяльності акме-вчителя 

зарубіжної літератури ґрунтується на:  глибокому знанні навчальної 

дисципліни і методики її викладання; вмінні застосовувати знання з педагогіки 

та психології;  вмінні розподіляти і концентрувати увагу; навичках 

застосування ефективної комунікації та розподілу й концентрації уваги; 

володінні мовою і власним  психофізичним апаратом; вмінні миттєво і 

адекватно аналізувати ситуацію, приймати та публічно реалізовувати прийняте 

рішення (в разі необхідності перевтілюватися); здатності органічно переходити 

від запланованого до експромту; розвиненій інтуїції та достатньому рівні 

розвитку уяви;  здоровому стані творчого самопочуття та ін. 

Використання андрагогічного підходу в неперервній освіті передбачає 

цільову орієнтацію навчального процесу на підвищення рівня професійної 

майстерності вчителя як сукупності якостей практика, який усвідомлює 

необхідність цілісного спрямування ціннісних орієнтацій педагогічної ідеології, 

особистісних фахових знань, загальнопедагогічих властивостей і якостей, свого 

інноваційного потенціалу і надбань досвіду, власну здатність вирішувати 

професійні завдання в умовах реальних ситуацій профільної діяльності. До того 

ж сприяє оптимізації усвідомлення прямого, ззовні заданого інформування 

залученням вчителя до розумової роботи з використанням різних видів 

навчальної роботи (письмове опитування, дискусія за змістом опрацьованих 

джерел, аналіз ситуацій, розв’язання педагогічних завдань, ділові ігри тощо), 

розширення спектру технологічного інструментарію, інтерактивних форм і 

методів андрагогічної дидактики, превенція професійного вигорання. 

Застосування основних положень андрагогічного підходу дає можливість 

оптимізувати диференціацію змісту навчання відповідно до індивідуальних 
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освітніх потреб педагогів; залучати слухачів до визначення змісту їх курсового 

навчання, створення умов для вибору змісту, форм і методів навчання; 

зміцнювати взаємозв’язки курсового навчання з навчанням фахівців у 

міжкурсовий період; застосовувати інтерактивні методи навчання; поліпшити 

діалогізацію навчального процесу на основі критичного аналізу практики щодо 

адаптованості навчального матеріалу до реальних умов життя і праці педагогів; 

активізувати мотивацію використання творчого потенціалу та моральної сфери 

особистості у процесі навчання; спрямовувати навчальний процес на 

задоволення освітніх потреб слухачів з орієнтацією вчителів на взаємодопомогу 

в подальшому навчанні у міжкурсовий період; посилити увагу до розвитку та 

вдосконалення умінь і навичок педагогів щодо користування комп’ютерною 

технікою та сучасними засобами комунікації, стимулювання їх самоосвіти, 

поглиблення знань педагогів, їхніх вмінь і навичок у галузі самоосвітньої 

діяльності та наукової організації праці та ін. 

Актуальність застосування компетентнісного підходу в системі 

післядипломної освіти для розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури зумовлюється характером формування/удосконалення 

фахових і соціокультурних компетентностей словесника, «розвиток яких не 

тільки детерміновано динамічними процесами, що плинуть в сучасному 

соціокультурному просторі, а й мають важливе значення для повноцінної 

життєдіяльності філолога в реаліях сьогодення» (Чумак, 2013е, с. 711). 

Упровадження в систему післядипломної освіти компетентнісного  підходу, на 

засадах якого створюються безпосередні умови для інтегрованого впливу на 

слухача в процесі підвищення кваліфікації, сприятиме зростанню ефективності 

навчального процесу та особистісної орієнтації вчителя зарубіжної літератури, 

адже у теоретичній і в практичній площині розв’язання проблеми 

інтерпретування літературних творів спостерігаються певні суперечності, а 

саме: між розумінням сенсу соціокультурних аспектів інтерпретації художніх 

творів та недостатнім обґрунтуванням навчальних аспектів з інтерпретаційного 

поглиблення досвіду фахівця; епізодичним висвітленням означеного контексту 

в системі післядипломної освіти та необхідністю забезпечення комплексною 
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цільовою програмою розвитку компетенції вчителя-словесника щодо 

інтерпретування літературних творів; поширеністю практики фахового 

підвищення  кваліфікації здебільшого літературознавчим тлумаченням 

художніх творів і прагматикою висвітлення багатоаспектності смислів 

інтерпретаційної діяльності вчителя літератури у просторі мистецтва слова; між 

набуттям спеціалістами теоретичних знань і обмеженістю практичного досвіду 

вирішення цих питань у загальноосвітньому закладі. Застосування 

компетентнісного підходу не тільки орієнтує процес фахового удосконалення 

вчителів зарубіжної літератури на визначення структури й складу компетенцій 

(та їх удосконалення у філологів), а й на активізацію самореалізації й 

саморозвитку спеціалістів. 

Загальне бачення проблеми і взаємозв’язок між усіма компонентами 

процесу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти забезпечується реалізацією системного підходу. 

Постійний процес поглиблення спеціалістом власної системи фахових, 

педагогічних і психологічних знань, умінь, раціонального використання 

особистісного потенціалу та індивідуальних особливостей, творчої 

самореалізації у професійній діяльності знаходить відображення у 

результативності його праці (Чумак, 2016с, с. 220). 

Відповідно до аспектів методологічного блоку процес розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти бажано будувати на чітко визначених принципах. 

Провідними принципами розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти нами визначено такі: 

науковості; об’єктивності; міцності знань; свідомості і активності навчання; 

мотивації до удосконалення; самостійності; зв’язку з практикою; опори на 

педагогічний досвід учителя; поступового концентричного розширення знань, 

уявлень про літературу;  розгляду літературних творів крізь призму певної 

національної культури; проекції на рідну літературу та культуру; 

перспективності й життєвої значущості. 
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Отже, застосування вказаних принципів, наявний життєвий досвід, 

практичні вміння і навички викладача і вчителя дають змогу активно 

використовувати наявний інформаційний багаж для прирощення нових знань та 

формувати/ удосконалювати нові вміння і навички, що є основоположним у 

розвитку творчих здібностей курсантів зокрема і розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

загалом.  

Закономірностями розвитку у нашій моделі визначено: обумовленість 

мети навчання його змістом і технологіями; наявність у філолога усвідомленої 

мотивації до професійного зростання; цілеспрямована взаємодія викладача і 

вчителя зарубіжної літератури. 

В сутнісно-організаційному блоці моделі розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

представлено функціонал нашої моделі, який ми розуміємо як притаманні їй 

структурні компоненти та дидактичний інструментарій, за якими здійснюється 

професійне зростання філолога у закладі післядипломної освіти. 

Ґрунтовна наукова і практична робота дала змогу визначити складові 

структурних компонентів педагогічного конструкта процесу розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, які слугують базою для удосконалення його 

професійної діяльності, а саме: аксіологічний, гносеологічний, 

праксеологічний.  

У «Словнику української мови» термін «компонент» тлумачиться як 

«складова частина чого-небудь; складник» (Білодід, & Бурячок, 1973, с. 252). 

Проте, структура розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти «не є механічною сумою 

інтегративних компонентів першого та другого порядку, а відображає їх 

різнобічність і взаємопов’язаність з науково-педагогічною діяльністю й 

особистісними характеристиками викладача, тобто відображає діяльнісну й 

особистісну сторони, ... а  являє собою цілісний взаємозв’язок … компонентів, 



299 

 

які створюють унікальну індивідуальність … та забезпечують ефективність і 

оптимальність його діяльності» (Дубасенюк, 2017, с. 15). 

Кожний структурний компонент професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури має власну підструктуру як сукупність елементів, що 

являють собою інтегративне утворення показників педагогічної діяльності, які 

через систему взаємозв’язків у сукупності являють собою єдине утворення, що 

забезпечує високий рівень педагогічної діяльності (Дубасенюк, 2017, с. 15). 

Н. Кузьміна функціональними компонентами педагогічної системи 

називає такі: гносеологічний, проектувальний, конструктивний, організаційний, 

комунікативний (Кузьмина, 1990). 

Отже, ми розуміємо структурні компоненти моделі розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти як 

основні фактори, що характеризують означений освітній процес у закладах 

неперервної освіти. 

Розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

характеризується внутрішньою енергією, що визначається педагогічною 

спрямованістю, здатністю до самостійної творчої діяльності в галузі навчання, 

виховання та соціального розвитку особистості школяра. В схемі структури 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури компоненти 

(аксіологічний, гносеологічний, праксеологічний) відображають параметри 

дієвих якостей фахівця і сфери їх відтворення в його педагогічній діяльності, 

що спрямована на удосконалення світоглядних і моральних ідей, оволодіння 

певним обсягом наукових знань та збагачення практичних умінь і навичок (див. 

схему 4). 
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Схема 4 

Структура професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розроблено автором 

 

Джерело: складено автором* 

 

Як показано на схемі в: аксіологічному компоненті, що формується 

завдяки внутрішньо мотивованій діяльності, відтворюються громадянська 

позиція, соціальна зрілість, моральні цінності, педагогічні здібності, 

деонтологічні якості, перцептивні здатності, прогностичні орієнтації, 

позитивний світогляд; у гносеологічному компоненті (що є результатом 

наукової діяльності) віддзеркалюється літературознавча компетентність, 

методологічна компетентність, культурологічна компетентність, методична 

компетентність, знання педагогіки, знання  вікової психології, епістомологічне 

пізнання, інтелектуальна сфера); праксеологічний компонент відображає 

безпосередньо фахову діяльність, що включає технологічний інструментарій, 

пізнавальну активність, рефлексивні уміння, особистий досвід,  використання 

 Професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури – сукупність якостей особистості, що 

відтворюються у педагогічній діяльності філолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксіологічний компонент 

Моральні цінності  

Педагогічні здібності 

Позитивний світогляд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гносеологічний компонент 

Методологічна компетентність 

Знання педагогіки 

Знання  вікової психології 

Культурологічна компетентність  

Інтелектуальна сфера  

 Праксеологічний компонент 

Технологічний 

 інструментарій 

Рефлексивні уміння 

Особистий досвід 

Використання надбань 

перспективного 

педагогічного досвіду  

Акторська майстерність  

 

Громадянська позиція 

Соціальна зрілість 

 

Епістемологічне пізнання 

Деонтологічні якості 

Прогностичні орієнтації 

Перцептивні здатності 

Педагогічна техніка 

 

Літературознавча 

компетентність 

Методична компетентність 

Творча пізнавальна 

активність 
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надбань перспективного педагогічного досвіду, педагогічну техніку, акторську 

майстерність та ін. 

Наявність аксіологічного компонента в моделі пояснюється розумінням 

того, що професійне зростання полягає у переході діяльності фахівця від 

нижчих щаблів до вищих завдяки професійній спрямованості й активізується 

психічними змінами самої особистості.  Власна система морально-ціннісних 

орієнтацій, усвідомлення вчителем необхідності активізації свого внутрішнього 

потенціалу, поглиблення власної здатності до самоаналізу, усвідомлення своїх 

слабких і сильних сторін для подальшого усунення недоліків, креативний 

підхід в судженнях, прогнозування і моделювання акмеологічних стратегій, 

удосконалення власної педагогічної діяльності з визначенням конструктивних 

шляхів просування до поставленої мети та її досягнення, комунікативний 

самоконтроль та суб’єктивний контроль власних дій і вчинків, прагнення до 

конструктивної співпраці, прояви емпатії, розширення навичок позитивної 

поведінки та особистого гуманного спілкування в різних ситуаціях педагогічної 

взаємодії значно оптимізують рефлексивний, перцептивний, комунікативний 

аспекти, які в процесі акмеологічного розвитку поступово формують 

індивідуальний стиль, власну зрілість особистості вчителя зарубіжної 

літератури. Аксіологічний компонент професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури здебільшого відтворюється в його професійній 

спрямованості, що включає: повагу до професії; любов до дітей, людей; 

продуктивну реалізацію власних знань, цілей і завдань  професійної діяльності 

як творчого процесу; застосування психопедагогічних можливостей  

особистого потенціалу; пізнавальну активність; дослідницьку позицію; 

рефлексивне мислення; конструктивність комунікацій. 

Гносеологічний компонент як орієнтація освітнього процесу в закладах 

післядипломної освіти на підвищення професійного рівня філологів шляхом 

інтенсифікації їхньої навчально-пізнавальної діяльності дає можливість 

суб’єктам навчального процесу вийти за межі поставлених цілей і завдань 

професійної освіти. Цей компонент професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури розуміється нами як удосконалення фахових 
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компетентностей (літературознавча, методологічна, культурологічна, 

методична) розширенням ґрунтовних знань із спеціальності, філософії освіти, 

педевтології, педагогіки і психології, психопедагогіки, аксіології, антропології, 

онтології, герменевтики, культурології, акторського мистецтва та акмеології 

в їх єдності, розширення кола умінь і навичок зумовлюється своєрідністю 

педагогічної діяльності вчителя зарубіжної літератури, значно активізує його 

можливості не тільки для якісної підготовки до уроків, а й сприятиме 

удосконаленню його методологічного й методичного підґрунтя. Ефективності 

реалізації гносеологічного компонента розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти сприяє 

оптимізація освітнього середовища закладів післядипломної освіти, що 

знаходить відображення в удосконаленні навчальних планів щодо включення 

матеріалів фахового, філософського, соціологічного, педагогічного й 

психологічного контексту для поглиблення знань; оновленні змісту практичних 

занять; активізації участі фахівців у роботі методичного напряму. 

Пріоритетним завданням праксеологічного компонента є удосконалення 

умінь, навичок і узагальнених способів дій у розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, 

що значною мірою інтенсифікуються професійною саморефлексією і 

передбачають:  професійні вміння (здатність чітко визначати мету, цікаво 

викладати навчальний матеріал, упроваджувати інноваційні технології, 

аналізувати, прогнозувати, приймати рішення; педагогічні вміння 

(комунікативні, акторські, інформаційні), і свідоме спрямування зусиль фахівця 

на здобуття відповідного педагогічного досвіду для «концептуалізації» або 

самостійного вироблення засобів ефективного розв’язання освітніх завдань 

(Чумак, 2013f, с. 475). Праксеологічний компонент можна визначити 

динамічним розвитком такого особистісного утворення вчителя зарубіжної 

літератури, який, проявляючись у вільній, свідомій, ініціативній, внутрішньо 

необхідній творчій науково-педагогічної діяльності, складається з дієвості й 

спрямованості знань на практичне використання, яке репродукується у  
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професійних і педагогічних уміннях вчителя, прийнятті рішень та 

акумулюється у педагогічному досвіді. 

Дидактичний інструментарій включає науково-методичне забезпечення, 

що складається з навчального посібник «Викладання зарубіжної літератури в 

школі»; методичних рекомендацій «Особливості викладання зарубіжної 

літератури в сучасній школі»; методичних рекомендацій «Види аналізу 

літературних творів» і програми спецкурсу «Професійна майстерність учителя 

зарубіжної літератури, і комплексу навчальних технологій з розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури які інтенсифікують 

означений процес у післядипломній освіті.  

Результативний блок моделі розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної представляє штучне 

виокремлення критеріїв (мотиваційний, когнітивний, конативний) і рівнів 

(репродуктивний, реконструктивний й творчий), адаптованих до 

аксіологічного, гносеологічного та праксеологічного компонентів, що 

визначають ефективність розвитку вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. Їхні параметри представлено нами у таблиці 16. 

Таблиця 16 

Компоненти, критерії та показники розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти 

Компонент Критерії Показники 

1 2 3 

Аксіологічний  Мотиваційний. Ступінь 

сформованості інтересу 

до підвищення власної 

професійної майстерності 

Наявність: потреби у 

вдосконаленні знань, умінь і 

навичок професійної 

діяльності; мотивації до 

виявлення актуальних фахових 

проблем; орієнтація на їхнє 

рішення 

Гносеологічний 

 

 

 

Когнітивний. Повнота 

засвоєння змісту науково-

методичного 

забезпечення 

Засвоєння і відтворення 

спеціальних фахових знань 

(літературознавчі знання, 

знання типів і уроків, знання 



304 

 

1 2 3 

  видів літературного аналізу, 

вміння правильно 

інтерпретувати художні твори, 

знання методики викладання, 

обізнаність щодо інноваційних 

технологій)  і загальних знань з 

педагогіки й психології  

Праксеологічний  Конативний. 

Ефективність опанування 

комплексом навчальних 

технологій з розвитку 

професійної майстерності 

вчителів зарубіжної 

літератури в системі 

післядипломної освіти 

Якість володіння 

технологічним інструментарієм 

з осмисленим вибором 

найбільш вірогідних і 

допоміжних способів 

вирішення задач та 

усвідомленням доцільності 

його застосування при 

викладанні шкільного курсу 

зарубіжної літератури  

 

 

Репродуктивний рівень розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти можна охарактеризувати 

наступним чином: а) недостатнє усвідомлення мотивів освітньої та професійної 

діяльності; слабкий розвиток пізнавальних інтересів; переважання мотивів 

уникнення поразок, а не досягнення успіху; б) недостатня орієнтація у 

теоретичному матеріалі через наявність фрагментарність фахових і загально 

педагогічних знань і знань з психології, епізодичність епістомологічного 

пізнання, поверхове сприймання, розпізнання й відтворення окремих елементів 

дидактики; поверховість фахового мислення; в) неспроможність працювати без 

постійного контролю та педагогічної допомоги наставників; наявність 

ускладнень в аналізі дидактичних і педагогічних ситуації; поверхове 

визначення проблеми без її сутнісних характеристик; незацікавлений характер 

дій щодо вирішення проблеми; пасивність у педагогічній діяльності й 

виконання її за шаблоном; наявність лише елементарних умінь і навичок 

фахової діяльності; г) сприйняття власної особистості в якості об’єкта 

педагогічного процесу; відображення рефлексивної позиції в застосуванні 

засвоєних професійних знань, умінь та навичок здебільшого у стандартних 
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ситуаціях, їх мінімальне використання у практиці; нерозвиненість 

рефлексивних здібностей; відсутність системи самооцінки та потреби в 

самовдосконаленні; недостатність усвідомлення відповідальності за власні 

вчинки; імпульсивність, неконтрольоване виявлення емоцій, конфліктність, 

відчуженість від життя колективу та ін. 

Реконструктивний рівень розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти відображається у: 

а) вибірковому прояві наукових, навчальних і фахових інтересів; власному стилі 

розумової діяльності; співіснуванні і усвідомлених, і безпосередніх мотивів та 

прагнень; рідких проявах негативізму, несистематичному характері 

відповідальності за власні вчинки; б) достатньому рівні засвоєння окремих 

елементів фахових знань та їх практичне застосування у стандартних і деяких 

нестандартних ситуаціях без творчих пропозицій; методично правильній 

організації освітньої діяльності; вмінні з незначною допомогою викладача 

знаходити, користуватися й зберігати необхідну інформацію; в) самостійному 

визначенні цілей освітньої діяльності та здійснення аналізу її ситуацій 

здебільшого скрізь призму приватних проблем; рішенні дидактичних проблем 

при незначній сторонній допомозі щодо виявлення необхідних ресурсів, методів 

та форм досягнення цілей; розвиненості фахових умінь і навичок; практичному 

застосуванні засвоєних фахових і загальних знань, умінь та навичок освітній 

діяльності; г) знанні власних сильних і слабких сторін особистої освітньої та 

професійної діяльності;  ситуативному характері активності в освітній 

діяльності через рефлексивну позицію, пов’язану зі сприйняттям себе частіше 

як об’єкта педагогічного процесу; достатньому розвитку рефлексивних умінь, 

але з незначними відхиленнями в самооцінці; переважанні спокійного 

емоційного фону; володінні власними емоціями за присутності зовнішніх 

регуляторів; участі в житті колективу; відсутності конфліктності.  

Творчий рівень розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти проявляється у : а) сформованості 

мотивів щодо необхідності удосконалення наукової, освітньої та професійної 

діяльності на основі свідомих рішень; стійкому характері інтересів; наявності 
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усвідомленої мотивації до зростання власної професійної майстерності; 

б) високому творчому рівні здобутті й застосування наукових, методологічних, 

методичних і фахових знань, вмінь та навичок; розвиненості критичного, 

логічного й теоретичного мислення; прояві творчих здібностей; 

в) індивідуальному стилі педагогічної діяльності з виявленням найбільш 

актуальних проблем, на вирішення котрих її спрямовано, постановці мети 

освітньої діяльності на основі всебічного аналізу ситуації, особистому 

визначенні ресурсів, методів і форм, необхідних для досягнення цілей; вмінні 

самостійно планувати й обирати найбільш раціональні технології та методи 

виконання поставлених завдань наукової, навчальної й професійної  діяльності; 

вільному володінні педагогічним інструментарієм; продуктивному характер 

самостійної наукової, освітньої та професійної діяльності; г) віддзеркаленні в 

рефлексивній позиції сприйняття себе в якості суб’єкта педагогічного процесу 

та активності в освітній діяльності; високому рівні рефлексивних навичок; 

бажанні й реалізації самовдосконалення; усвідомленні особистісних 

відмінностей, переваг і недоліків власного характеру; відповідності нормам 

самооцінки; рівновазі загального емоційного фону, при необхідності − швидкій 

регуляції емоцій; відповідальності; доброзичливому вирішенні суперечливих 

ситуацій; відсутності негативізму. 

Модель розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти представлено на рисунку  (див. рис. 1). 
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 Завдання:  розвиток позитивної мотивації вчителя-філолога 

до підвищення рівня професійної майстерності; 

стимулювання особистісно-професійного удосконалення 

фахівців через активний пошук можливостей розкриття та 

реалізації їхнього інтелектуального і творчого потенціалу в 

суб’єкт-суб’єктній взаємодії; опанування якостей учителя-

професіонала 
 

Наукові підходи 

 

- андрагогічний; 

- компетентнісний; 

– міждисциплінарний; 

- системний 

 

Принципи 

науковості; об’єктивності; міцності знань; свідомості і 

активності навчання; мотивації до удосконалення; 

самостійності; зв’язку з практикою; опори на педагогічний 

досвід учителя; поступового концентричного розширення 

знань, уявлень про літературу;  розгляду літературних 

творів крізь призму певної національної культури; 

проекції на рідну літературу та культуру; перспективності 
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Закономірності розвитку  

- обумовленість мети навчання його змістом і технологіями; 

- наявність у філолога усвідомленої мотивації до професійного зростання; 

- цілеспрямована взаємодія викладача і вчителя зарубіжної літератури 
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Дидактичний інструментарій 

Структурні компоненти  
 

Науково-методичне забезпечення:  

- навчально-методичний посібник;  

- методичні рекомендації;  

-  програма спецкурсу 
 

 

Рис. 5. Модель розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

Критерії 

Рівні 

Результат – зростання рівня розвитку професійної майстерності   

вчителів зарубіжної літератури 
 

 

 

Комплекс навчальних технологій з 
розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури  
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Отже, спираючись на О. Дубасенюк (2017), можна визначити, що 

динамічність моделі та змістове навантаження структурних компонентів 

розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти зумовлює основний спосіб їхнього існування, 

конкретизує спектр їх функціональної значимості для філолога та постає 

орієнтиром для професійного і особистісного зростання фахівця (с. 15). 

Як бачимо, представлена модель сприяє успішному розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, 

де важливе значення мають фундаментальні спеціальні знання, знання законів і 

принципів педагогіки, психології, сучасних педагогічних технологій, наукові 

підходи, що інтенсифікують спрямування розвитку на інновації і творчість, 

сприяють формуванню у вчителя-майстра зарубіжної літератури, якому 

властива особистісна професійна унікальність, власний стиль педагогічної 

діяльності, концептуальнісне професійне мислення, цілісне усвідомлення 

механізмів власної діяльності, завдяки набутим компетентностям і вмінням та 

здатності передавати їх своїм учням і послідовникам. Зростання професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти на 

основі однойменної моделі  дає можливість кумулювати ефекти особистісного 

та професійного зростання фахівця, розвивати творчий потенціал, 

продовжувати період творчої діяльності педагога та його життєвого успіху.  
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Висновки до розділу 4 

Концепції навчання, розроблені на основі теорії пізнання і сучасних 

досягнень психолого-педагогічної науки, розглядаються  як дидактичні 

системи, що у змістовому відношенні є тотожними. Більш поширеними 

сучасними дидактичними системами є: «Програмована концепція навчання»; 

«Теорія поетапного формування розумових дій»; «Проблемне навчання»; 

«Розвивальне навчання»; «Технологія навчання»; «Педагогіка 

співробітництва»; «Особистісно-орієнтоване навчання» та ін. 

В авторській концепції особистісно орієнтованого навчання в 

загальноосвітній школі М. Гузика Комбінована система організації навчально-

виховного процесу науково обґрунтовано: принципи проектування особистої 

мети навчання учня з урахуванням індивідуальних особливостей та підходи до 

відповідного структурування навчального матеріалу, систему навчальних 

занять; технологію реалізації означеної мети в умовах класно-урочного 

навчання з використанням адекватних методів і форм навчання; систему 

оцінювання досягнень школярів з інтелектуального та особистісного розвитку. 

Концептуальними положеннями дидактичної моделі на основі 

гуманістичної парадигми освіти, що обстоює засновник наукової школи 

педагогічної майстерності І. Зязюн, є гуманізація, особистісна зорієнтованість 

педагогічного спілкування та його спрямування на реалізацію і розвиток 

власного потенціалу суб’єктів педагогічного процесу 

Важливим підґрунтям успішного викладання навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» Л. Мірошниченко визначала: методологію; довільне 

ставлення до літературознавчих термінів; визначеність понять «вид аналізу», 

«аналіз», «прийом аналізу»; публікації щодо шкільного аналізу художнього 

твору». При ґрунтовному знанні здобутків герменевтики, мовознавства, 

риторики вчителі-практики набувають можливість на уроках зарубіжної 

літератури вивчати твори світової класики за логічною послідовністю етапів 

навчальної роботи (підготовка до сприйняття твору, читання тексту, підготовка 

до аналізу, аналіз літературного твору, підсумкові заняття, творча робота), 
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кожен з яких має свій цільовий і технологічний інструментарій – мету, 

завдання, методи, прийоми й шляхи реалізації. 

Теоретико-методологічною основою для усіх подальших розвідок у 

царині методики викладання навчальної дисципліни Ю. Султанов визначає 

онтологію курсу «Світова література», що передбачає  пізнання проблеми в її 

цілісності, системності, структурованості, вичерпності принципових підходів та 

перспективному баченні результату методичної діяльності. 

У контексті нашої концепції розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури з’ясовано, що перенесення акцентів в освітньому процесі 

закладів післядипломної освіти зі знань та вмінь як основних результатів 

навчання, на удосконалення системи професійно значущих якостей вчителя 

зарубіжної літератури уможливлює визначення головною метою професійного 

удосконалення філолога в системі післядипломної освіти розвиток особистості 

вчителя зарубіжної літератури як практика, що має й використовує потужний 

потенціал, володіє засобами пізнання себе і навколишнього світу та здатний до 

повноцінної професійної та особистісної самореалізації. 

Професійне зростання учителя не слід розглядати лише з кількісного 

боку, воно полягає передусім у якісних змінах психічної діяльності фахівця, у її 

переходах від нижчих щаблів до вищих, у виникненні нових рис пам’яті, 

сприймання, уявлення, мислення, волі, характеру, тобто у формуванні нових 

якостей акме-педагога, що посилюють психолого-педагогічну соціологічну 

спрямованість змісту педагогічної дії у цілевизначенні ціннісних орієнтирів; 

розвиток педагогічної майстерності вчителів засобами практико-орієнтованих 

форм учіння; підвищення питомої ваги самооосвіти фахівців. 

Модель розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в післядипломній освіті побудована з урахуванням досягнень 

педевтології як наукового знання про людину, міждисциплінарності й 

інтегративності її психопедагогічної сутності, що перебуває на стику 

педагогіки і психології та гносеологічних положень професійної діяльності 

філолога щодо гармонійного розвитку особистості школяра у навчально-
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виховному процесі, які в діяльності вчителя представленні методологічними 

підходами та педагогічним інструментарієм фахівця. 

Процес розвитку професійної майстерності вчителя в системі 

післядипломної освіти бажано будувати на чітко визначених принципах, а саме: 

конструктивної діяльності викладача й групи; пріоритетності самостійного 

навчання як провідної діяльності вчителя зарубіжної літератури у курсовий у 

міжкурсовий період; опори навчання на наявний життєвий досвід, практичні 

вміння і навички як викладача, так і вчителя, що дає змогу активно 

використовувати наявний інформаційний багаж для прирощення нових знань і 

є основоположним у розвитку творчих здібностей курсантів; з опорою на 

принцип коригування застарілого особистісного досвіду і консервативних 

установок, що гальмують оволодіння новими знаннями, допомагає людям з 

усталеними стереотипами, які не бажають йти в ногу з часом, інтенсифікувати 

мотивацію і потребу в навчанні; принцип свободи у виборі цілей, змісту, 

термінів і місця навчання. 

У розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти  важливе значення мають не тільки 

фундаментальні спеціальні, загальноосвітні, педагогічні знання та знання з 

психології, вивчення сучасних педагогічних технологій, а й психопедагогічний 

підхід для інтенсифікації установки фахівця на інновації та творчість. 

Логіка дослідження розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти представлена схемою, 

яка передбачає рух від: педевтології, філософії освіти як фундаменту розвитку 

професіоналізму філолога, наукових підходів до розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, 

концепції, однойменної моделі та відповідного навчального комплексу. 

Ключовими моментами концепції практикоорієнтованого розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в післядипломній 

освіті є принципова зміна акцентів у функціях викладача з трансляції знань, 

організації змісту й спрямування навчальної діяльності вихованців на побудову 

освітнього середовища завдяки системному застосуванню специфічних 
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технологій, що реалізують вищевказані підходи, інтенсифікують досягнення 

передбачуваних навчальних результатів, та на консультативну роботу в 

самостійній пошуковій навчальній діяльності тих, хто навчається. 

До структури професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

нами включено: аксіологічний компонент (як громадянська позиція, соціальна 

зрілість, моральні цінності, педагогічні здібності, деонтологічні якості, 

перцептивні здатності, прогностичні орієнтації, позитивний світогляд,), 

гносеологічний компонент (літературознавча компетентність, методологічна 

компетентність, культурологічна компетентність, методична компетентність, 

знання педагогіки, знання  вікової психології, епістомологічне пізнання, 

високий інтелект), праксеологічний компонент (технологічний  інструментарій,  

рефлексивні уміння, особистий досвід, використання надбань перспективного 

педагогічного досвіду, педагогічна техніка, акторська майстерність). 

Концептуальне бачення практичної реалізації розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти у 

контексті впровадження технологій для удосконалення означених структурних 

елементів представлено нами в однойменній моделі. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Чумак, 2015а, Чумак, 2014h, Чумак, 2015е, Чумак, 2014i, 

Чумак, 2016а, Чумак, 2013е, Чумак, 2016с, Чумак, 2013f. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 

У розділі висвітлено питання щодо проведення педагогічного 

експерименту; представлено теоретичне обґрунтування і методику 

використання комплексу навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; 

узагальнено результати впровадження моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

 

5.1. Планування та етапи педагогічного експерименту 

 

У теоретичному розділі нашого дослідження здійснено аналіз його 

категоріального апарату – визначено сутність професійної майстерності, 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти та 

ін. Завданням емпіричної частини дисертаційної роботи є перевірка рівня 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, розвиненої в системі 

післядипломної освіти, що передбачає структурування означеного 

педагогічного процесу та його оптимізацію за допомогою навчального блоку, 

який пропонує автор.  

Теоретичне доведення і практична перевірка запропонованої гіпотези в 

межах експериментальної роботи стали завершальною стадією дослідження 

проблеми розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти. Вирішення поставленого завдання 

уможливлювалося організацією і проведенням педагогічного експерименту. 

У процесі роботи ми виходили з провідних позицій, що ґрунтувалися на 

чинниках, окреслених у відповідній законодавчій базі. Так у законі України 

«Про освіту» зазначається: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як 
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особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору». Серед невід’ємних складників системи 

освіти у Ст. 10 п. 1 означеного документу називається «освіта дорослих, у тому 

числі післядипломна освіта». До того ж у п. 3 цієї статті проголошується, що «у 

системі позашкільної освіти та освіти дорослих (включно з післядипломною 

освітою) можуть здобуватися часткові кваліфікації відповідного рівня 

Національної рамки кваліфікацій». У 3aкoні Укpaїни «Пpo ocвiтy» (від 

05.09.2017 № 2145-VIII) визначається, що: «освіта дорослих, що є складовою 

освіти впродовж життя, спрямована на реалізацію права кожної повнолітньої 

особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, 

пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки» (Ст. 18. п. 1.); 

«складниками освіти дорослих є: післядипломна освіта; професійне навчання 

працівників; курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

безперервний професійний розвиток; будь-які інші складники, що передбачені 

законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно 

визначені особою (Ст. 18. п. 3.); «післядипломна освіта передбачає набуття 

нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої 

вищої, професійної (професійно-технічної) або фахової передвищої освіти та 

практичного досвіду» (Ст. 18. п. 5.); «післядипломна освіта включає: 

спеціалізацію – профільну спеціалізовану підготовку з метою набуття особою 

здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах 

спеціальності; перепідготовку – освіту дорослих, спрямовану на професійне 

навчання з метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями); 

підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення раніше 

набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; 
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стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та 

обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань» (Ст. 18. п. 6.); 

«курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти 

нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань» (Ст. 

18. п. 9.); «безперервний професійний розвиток – це безперервний процес 

навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після 

здобуття вищої та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю 

підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності і триває 

впродовж усього періоду його професійної діяльності» (Ст. 18. п. 10.). 

Вказуючи, що «метою повної загальної середньої освіти є всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та 

цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської 

активності» у Ст. 12 п.1 3aкoну Укpaїни «Пpo ocвiтy» (від 05.09.2017 № 2145-

VIII) підкреслюється, що «досягнення цієї мети забезпечується шляхом 

формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 

для успішної життєдіяльності: вільне володіння державною мовою; здатність 

спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

… інноваційність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання 

впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна 

компетентність; … інші компетентності, передбачені стандартом освіти. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми». 

У Національній Доктрині (2001) розвитку освіти України наголошується, що 

«головна мета української системи освіти – створити умови для розвитку 
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самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати 

покоління, здатні впродовж життя створювати й розвивати цінності 

громадянського суспільства» (с. 4 – 5).  

Отже, відповідно до  3aкoну Укpaїни «Пpo ocвiтy» (від 05.09.2017 № 2145-

VIII), Закону України «Про вищу освіту» (2002, № 2984-III), Національної 

доктрини розвитку освіти України в XXI столітті (2001), Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2013) та ін., освіта має: 

орієнтуватися на особистість, зосереджуватися на ствердженні національних 

інтересів, здійснюватися протягом життя, відповідати інтересам особистості і 

суспільства, бути конкурентоспроможною в світовому освітньому просторі; 

тобто «розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації 

особистості» (Кремень, 2005, с. 208). 

Модель розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти створено на вищезазначених засадах і способи 

його реалізації можуть бути рекомендовані для впровадження в освітній процес 

закладів неперервної освіти за умови підтвердження його дієвості та 

ефективності.  

Сутність педагогічних досліджень викладено С. Гончаренко (2008) у 

методологічних порадах молодим науковцям наголошує на тому, що «найбільш 

правильно під педагогічним експериментом розуміти: спеціальне внесення в 

педагогічний процес принципово важливих змін відповідно до завдання 

дослідження й гіпотези; таку організацію педагогічного процесу, яка б давала 

можливість бачити зв’язки між досліджуваними явищами без порушень його 

цілісності; глибокий якісний аналіз і якомога точніше кількісне вимірювання як 

внесених у педагогічний процес змін, так і результатів усього процесу» (с. 175). 

Основними методологічними завданнями, що потребують першочергового 

вирішення під час планування експерименту Ю. Сурмін (2006) називає такі: 

«формулювання мети і завдань експерименту, визначення об’єкта, предмета та 

гіпотези експерименту» (с. 194). 

Об’єктом нашого експериментального дослідження є професійна 

майстерність вчителів зарубіжної літератури. 
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Предметом – ефективність моделі розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

У контексті дослідження метою експериментальної роботи ми визначаємо 

перевірку запропонованої гіпотези, теоретичне обґрунтування і встановлення 

ефективності розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти. 

Завдання експерименту полягало у: 

– визначенні факторів, що оптимізують розвиток професійної майстерності 

учителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; 

– експериментальній апробації ефективності моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури; 

– удосконаленні процесу розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти дії шляхом 

запровадження експериментальної методики. 

Поставлені завдання вирішувалися за такою послідовністю: 

1. вивчення сучасного стану наявності професійної майстерності у 

вчителів зарубіжної літератури;  

2. проведення констатувального діагностування; 

3. моделювання навчально-методичного блоку розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; 

4. оприлюднення концептуальних засад науково-методичного 

забезпечення, апробація його складових; 

5. апробація використання розроблених технологій навчального 

комплексу; 

6. внесення змін, доопрацювання усіх складових розробленого навчально-

методичного блоку розвитку професійної майстерності в системі 

післядипломної освіти; 

7. проведення повторного діагностування за аналогічними методиками; 

8. узагальнення результатів дослідження; 

9. обґрунтування прогностичних положень розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 
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Методологічні положення експериментальної роботи уможливлюють 

визначення і перевірку гіпотези експерименту:  Гіпотезою передбачається 

виявлення залежності розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти від ефективності опанування 

філологами однойменного навчально-методичного блоку засобами 

експериментальної бінарної методики в умовах експерименту. 

Орієнтирами проведення експерименту були загальноприйняті принципи 

дидактики вищої школи: принцип науковості, принцип систематичності, 

принцип свідомості навчання, принцип практоорієнтовності знань, принцип 

об’єктивності (реалізовувався проведенням дослідження в реальних умовах). У 

ході експериментальної роботи перевірялися функціонування елементів, 

впливи певних чинників на результати, фіксувалися й опрацьовувалися 

результати. 

Основними позиціями планування методичного розділу експерименту є 

створення методики і деталізація основних частин експерименту. За 

рекомендаціями щодо розробки методики й розпланування педагогічного 

експерименту В. Давидова (2006, с.108), робота над створенням навчально-

методичного блоку розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти здійснювалася за двома різними за 

ознаками, метою й завданнями етапами: 1) проектування, моделювання); 

2) аналіз і синтез отриманих результатів. 

Визначений розподіл використано для опису методики експерименту, 

пов’язаного з темою нашого дослідження. Для реалізації повноцінного 

педагогічного експерименту в контексті дослідження проблеми розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти нами було прийнято рішення про реалізацію його 

основних етапів із відповідним детальним плануванням кожного. 

Організація дослідної роботи в контексті проблеми здійснювалася 

відповідно до розробленої нами моделі розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, яка базувалася 

на «вмінні розчленовувати систему на … структуроутворювальні компоненти, 
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враховувати їх взаємозв’язки, а також усвідомленні того, що цілісність системи 

утворює нові якості, які не властиві її компонентам» (Крулехт, & Тельнюк, 

2002, с. 21). 

Організація експерименту здійснювалася із дотриманням таких вимог:  

1. Пролонгованість експерименту в часі та моніторинговий характер 

уможливлювали певних корекцію дій (визначення терміну проведення); 

2. Добровільність навчальних закладів щодо участі (обґрунтування 

експериментальної бази дослідження); 

3. Природність умов експериментальної роботи для усіх учасників процесу 

(фундування умов проведення експерименту). 

Згідно першої вимоги, початком експериментальної роботи  стало 

вивчення сучасного стану удосконалення вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти та відповідного закордонного досвіду, 

зіставлення визначених тенденцій та висвітлення найбільш доцільних для 

вітчизняних закладів неперервної освіти наукових підходів. Ця робота 

здійснювалася узагальнення результатів формувального етапу експерименту. 

Відповідно до другої вимоги (обґрунтування експериментальної бази 

дослідження) для репрезентативності вибірки, окрім добровільної участі в 

експерименті враховувалися й такі чинники як: типи (Педагогічні університети, 

заклади післядипломної/неперервної освіти); регіональність (брали участь 

представники шести областей – Херсонської, Миколаївської, Сумської, 

Дніпровської (Дніпропетровської), Тернопільської, Чернігівської). 

Фундування умов проведення експерименту (за третьою позицією) 

відбувалося без уніфікованого підходу щодо умов проведення педагогічного 

експерименту. 

Перший етап (проектування й моделювання) реалізовувався до 

проведення і під час реалізації констатувального етапу експерименту. Протягом 

його було проведено таку роботу:  

1. Робота з теоретичного осмислення проблеми: аналіз теорії і практики 

удосконалення вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

та відповідного закордонного досвіду; зіставлення визначених тенденцій; 
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теоретичне обґрунтування структури і змісту феномену професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури; визначення найбільш доцільних 

методологічних підходів для інтенсифікації його розвитку в системі 

післядипломної освіти; обґрунтування цілей, елементів, компонентів та 

окреслення складу і структурної композиції цілісного навчально-методичного 

блоку розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти. 

2. Вибір методів дослідження. Більш доцільними для вирішення 

поставлених завдань, перевірки гіпотези використано такі загальнонаукові 

методи: 

Теоретичні методи: контент-аналіз психологічної, педагогічної літератури 

з досліджуваної теми; аналіз сучасного стану досліджуваної проблеми в 

психолого-педагогічній і спеціальній (літературознавчій) теорії, обґрунтування 

методології і теоретичних засад розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти; розробка цілісного 

навчально-методичного блоку та однойменного з означеним педагогічним 

процесом навчального комплексу. 

Емпіричні методи: спостереження за вчителями зарубіжної літератури; їх 

самооцінка учителів рівня розвиненості власної професійної майстерності; 

анкетування вчителів і викладачів з метою виявлення ставлення до 

досліджуваного явища та його удосконалення в закладах післядипломної 

освіти; констатувальний і формувальний експерименти для аналізу проблеми; 

обґрунтування актуальності обраної теми, гіпотези дослідження та 

експериментальної перевірки ефективності навчально-методичного блоку та 

навчального комплексу з розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Основним завданням першого етапу (проектування й моделювання) було 

встановлення спільних елементів і виявлення елементів нового, раціонального 

в організації розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти. Цей етап став також часом накопичення 
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інформації, обґрунтування мети педагогічного пошуку і розробки план-

проспекту педагогічного дослідження. 

Для експериментальної перевірки ефективності моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти професорсько-викладацький склад профільних кафедр 

закладів неперервної освіти та кафедр університетів, на яких викладають 

дисципліни професійної та практичної підготовки філологів було ознайомлено 

із структурою й особливостями запропонованої педагогічної інновації та 

проведено ґрунтовну методичну роботу. 

Педагогічний експеримент як форма дослідницької роботи передбачає 

наявність контрольної та експериментальної груп. Учасниками експерименту 

були об’єкти і суб’єкти процесу контролю: 1) ті, хто навчається (вчителі 

зарубіжної літератури, майбутні фахівці філологічного профілю), 2) ті, хто 

навчає (викладачі). У зв’язку з обмеженою кількістю груп учителів зарубіжної 

літератури у курсовий період перепідготовки в закладах неперервної освіти в 

експериментальній роботі було задіяні студенти педагогічних університетів 

філологічного профілю, де викладаються фахові навчальні дисципліни та 

дисципліни, зміст яких сприяє формуванню професійної майстерності. 

Означену позицію можна пояснити як багатоаспектністю феномену 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, так і необхідністю 

професійного зростання усіх фахівців. В експериментальних групах, студентів 

яких було включено до експерименту, дисципліни у контексті розвитку 

професійної майстерності відсутні. У навчальних планах контрольних груп, 

сформованих із числа студентів, такі дисципліни введено до блоку навчальних 

дисциплін професійної і практичної підготовки. До того ж проводився відбір і 

вирівнювання контрольних та експериментальних груп. 

Констатувальним етапом передбачалося проведення діагностичного 

(констатувального) експерименту, який за С. Сисоєвою (2009) «проводиться … 

з метою виявлення поточного (загального) стану навчально-виховного процесу 

або певного педагогічного явища та його структурних елементів, які були 

визначені до експерименту і не змінювались» (с. 65). Ця наукова позиція 
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мотивувала до дослідження реалізації процесу розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в освітньому процесу в закладах 

неперервної педагогічної освіти,  в навчальних планах з метою визначення 

активності використання досліджуваного феномену в освітній діяльності 

фахівців, встановлення рівня обізнаності курсантів із методикою та сучасними 

педагогічними технологіями та їхніми проблемами. 

Вказані питання спонукали до відповідного відпрацювання певних завдань 

констатувального експерименту, а саме: 1) аналіз програм підвищення 

кваліфікації та перепідготовки вчителів зарубіжної літератури в закладах 

неперервної освіти, визначення у навчальних планах закладів післядипломної 

освіти ступеня застосування дисципліни, що відповідають тематиці 

дослідження; 2) розробка діагностичного інструментарію дослідження 

проблеми розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти; 3) проведення констатувального експерименту з 

досліджуваної теми. 

Використання процедури оцінювання моделі розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

здійснювалося у широкому плані (вивчення досвіду організації удосконалення 

професійної майстерності філологів в Україні і за кордоном) і у вузькому (з 

комплексом діагностувальних процедур, у тому числі спостереження, 

опитування, анкетування, інтерв’ювання, тестування та ін. 

Хід реалізації констатувального етапу експерименту висвітлювався 

протягом дослідження, результати перевірялися, аналізувалися, 

узагальнювалися, що надало можливість зробити висновки й припущення та 

вибудувати наступність і етапність подальшого дослідження. З метою рішення 

другого завдання констатувального експерименту було підготовлено такі і 

анкети і використано опитувальники у контексті проблеми дослідження: 

Методика «Професійна спрямованість особистості вчителя» (Є. І. Рогов); 

Діагностична карта оцінки рівнів готовності педагогів до професійного 

зростання (Г. Возняк, Н. Мельнікова) (для аксіологічного компоненту); Методи 

дослідження фахової діяльності вчителя зарубіжної літератури (опрацьовано 
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Г. Возняк, Н. Мельнікова); Відмінності між традиційним і інноваційним 

уроками ; Анкета. Бар’єри фахової діяльності (для гнсеологічного компоненту); 

Діагностична карта оцінки ефективності  впровадження нових і 

передовихтехнологій навчання (Т. Орлова); Готовність учителя-практика 

зарубіжної літератури до ефективної діяльності: технологічний інструментарій 

(для праксеологічного компоненту). 

Не виокремлення дослідження із системи освітнього процесу пілотних 

установ надало можливість досліджувати розвиток професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти на 

теоретичному та практичному рівнях у звичних для курсантів, природних, 

умовах з метою рішення третього завдання констатувального етапу. 

Аналіз і синтез, передбачені другим етапом, здійснювався у процесі 

формувального етапу дослідження. 

Актуальність виокремлення етапу аналізу підтвердилася 

результативністю аналітичних методів. Характеристиками перевірки діяльності 

на цьому етапі були:  

- мета діяльності – діагностування навчально-методичного блоку і його 

складових; 

- зміст діяльності – визначення відхилень у структурі та функціях 

навчально-методичного блоку, отримання оцінки й підтвердження його 

значущості; 

- види діяльності – спостереження, діагностика, оцінювання; 

- засоби діяльності – методи діагностування, методи оцінювання. 

Доцільність оцінювання запропонованої нами моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти зумовлювалася необхідністю визначення її ефективності 

для можливостей здійснити корекцію їх змісту. Експериментальна робота 

передбачала апробацію ефективності моделі та оцінювання динаміки зростання 

рівнів компонентів  професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури. 

Формувальний етап дослідження спрямовувався на визначення 

ефективності розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 
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літератури в системі післядипломної шляхом впровадження експериментальної 

методики. Згідно з планом проведення експериментальної роботи в 

експериментальних групах запроваджено експериментальну методику розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. У контрольних групах означений педагогічний процес 

здійснювався без її використання. 

Для організації експериментальної роботи на формувальному етапі було 

розроблено необхідні методичні матеріали, анкети для вчителів, таблиці для 

аналізу емпіричних даних формувального експерименту, критерії та рівні 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури у 

післядипломній освіті; підготовлено виступи на методичних об’єднаннях за 

вказаною проблемою. Організацію навчальної і наукової роботи філологів було 

представлено широким спектром аудиторної і позааудиторної роботи, а саме: 

лекціями; семінарами; практичними заняттями; груповими та індивідуальними 

формами; теоретичними (науково-практичні) конференціями; самостійною 

роботою; консультаціями; виконанням курсових робіт і проектів. Отриманню 

достовірних даних у ході експериментальної роботи сприяла безпосередня 

участь дисертанта в проведенні педагогічного експерименту. 

На різних етапах дослідницької діяльності в експерименті брали участь 

вчителі – слухачі курсів підвищення кваліфікації й студенти таких вищих 

педагогічних навчальних закладів: Комунальний вищий навчальний заклад 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

(м. Херсон), Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (м. Миколаїв), Комунальний заклад «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (м. Суми), Комунальний вищий 

навчальний заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» (м. Дніпро), Херсонський державний університет 

(м. Херсон), Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка (м. Тернопіль), Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Тараса Григоровича Шевченка (м. Херсон). Основний 



325 

 

контингент учасників експериментально-дослідницької роботи становили 

вчителі зарубіжної літератури та майбутні вчителі філологічного профілю. 

Усього експериментом було охоплено 380 осіб, зокрема: 231 особа – 

вчителі зарубіжної літератури – слухачі курсів підвищення кваліфікації; 149 

осіб – студенти філологічного профілю ВНЗ III-IV рівнів акредитації. 

Кількісний склад та розподіл генеральної сукупності усіх учасників 

педагогічного експерименту подано в таблиці 17. 

Таблиця 17 

Кількісний склад та розподіл генеральної сукупності учасників 

педагогічного експерименту 

№ 

з/п Назва закладу післядипломної освіти / 

ВНЗ III-IV рівнів акредитації 

Вчителі 

зарубіжної 

літератури 

Майбутні 

фахівців 

філологічного 

профілю 

1 2 3 4 

1. 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» 
85  

2. МОІППО 56  

3. 
КЗ «Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» 
36  

4. 
КВНЗ «Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти» 

54  

5. Херсонський ДУ   67 

6. 
Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка 

 47 

7. 
Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Тараса 

Григоровича Шевченка 

 35 

Разом  учасників експерименту 380 
 

Аналіз змісту педагогічної документації (навчальних планів, програм, 

методичного забезпечення навчальних дисциплін та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик) та узагальнення результатів анкетування надали можливість 

визначити сукупність причини, що гальмують професійне зростання філологів 

у закладах неперервної освіти: 
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1) відсутність комплексного науково-методичного забезпечення; 

2) недостатню методичну підготовку щодо впровадження інноваційних 

педагогічних технологій в освітній процес учителів зарубіжної літератури 

в закладах неперервної освіти; 

3) відсутність координаційного моніторингового спостереження.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



327 

 

5.2. Реалізація  комплексу навчальних технологій  з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти 

5.2.1. Теоретичне обґрунтування комплексу навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти 

 

Розширення вимог до результатів навчання вчителів зарубіжної 

літератури в закладах післядипломної освіти обумовлено зміною ролі педагога 

в суспільному процесі, реформуванням і переходом вітчизняної освіти до 

компетентнісної моделі. Сучасний учитель «повинен володіти не тільки 

традиційним набором знань, умінь, навичок, а й бути компетентним фахівцем, 

здатним до здійснення продуктивної, соціально спрямованої діяльності; 

володіти якостями конкурентно спроможної особистості, яка вміє 

користуватися глобальними джерелами знань, трансформувати їх в продуктивні 

технології, … мати розвинену мотивацію до безперервної освіти, навички 

управління і саморегуляції, роботи в команді» (Федорчук, 2012, с. 243).  

Додаткові вимоги  до навчання філологів у закладах післядипломної 

педагогічної освіти обумовлюються такою характерною особливістю, як 

андрагогічна складова дидактичного процесу. Принциповою відмінністю 

викладання «Зарубіжної літератури»  в загальноосвітніх закладах і цього ж 

циклу курсу в закладах післядипломної освіти можна виділити таку: в 

педагогічній діяльності вчителя зарубіжної літератури пріоритетність надається 

способу передачі смислового навантаження навчального матеріалу; для 

викладачів-андрагогів більш важливим є навчання слухачів курсів способам 

придбання знань як для  інтенсифікації подальшого самостійного професійного 

удосконалення, зокрема (теоретичної бази, педагогічного інструментарію), так і 

для особистісного зростання, загалом. 

Отже, зміст навчання вчителів зарубіжної літератури у післядипломній 

освіти має потребу і в спеціальній побудові й організації, і в адекватному йому 

дидактичному інструментарії, що спонукає до науково обґрунтованого вибору 
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педагогічних технологій у відповідності з основними закономірностями 

навчально-пізнавальної діяльності дорослих. 

Розглядаючи зростання професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти з позицій визначальних факторів 

розвитку (що відображені в однойменній моделі як її структурні елементи), ми 

вважаємо, що інтенсифікації означеного педагогічного процесу сприяє 

системний аналіз його технологічних ресурсів, адже удосконалення 

дидактичного інструментарію (у формі педагогічних технологій) оптимізує 

зміну обох суб’єктів освітнього процесу: і слухачів курсів, і викладачів. 

Проаналізувавши предметне трактування близько 500 технологій,  

Г. Селевко (1998) визначає цей термін як науково або практично обґрунтовану 

систему діяльності з метою перетворення навколишнього середовища, 

виробництва матеріальних або духовних цінностей  (с. 51).  

«Поняття «педагогічні технології» вживалося вже у 20-ті роки XX ст. у 

працях із педології (рефлексології) А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтерева, 

І. Павлова» (Буркова, н.д.), розвивалося згідно еволюції педагогічної науки і 

трансформувалося відповідно ієрархії цілей, завдань, змісту в нові рівні (освітні 

технології, педагогічні технології, технології навчання та ін.). Як механізм 

вирішення освітніх проблем означений термін починає широко 

використовуватися з 70-х рр. (Федорчук, 2012, с. 244).  

Т. Назарова (1997) вказує, що «освітні технології виражають стратегію 

освіти, педагогічні  технології – довершують її тактику в навчально-виховному 

процесі через моделі навчання, виховання і управління» (с. 21–23). Хоча у 

сучасній педагогіці є більш 300 тлумачень, проте однозначного визначення 

поняття «педагогічні технології» поки не існує. Відсутність загальновизнаної 

класифікації технологій навчання обумовила  існування різних точок зору 

науковців щодо їхніх сутнісних та інструментально значущих властивостей 

(цільової орієнтації, характеру взаємодії суб’єктів і об’єктів освітнього процесу, 

організації навчання та ін.).  

Основними позиціями наукового знання до визначення предмету 

педагогічної технології Г. Селевко (1998) називає такі: а) засіб навчального 
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процесу; б) процес комунікації, заснований на певному алгоритмі і системі 

взаємодії; в) велика за обсягом область знань, що спираються на відомості ряду 

наук; г) багатовимірний процес (с. 45–47). Сучасні педагогічні технології 

науковець пропонує класифікувати так: а) за орієнтаціями на особистісні 

структури (інформаційні, операційні, емоційно-художні й емоційно-моральні, 

технологія саморозвитку, евристичні і прикладні технології); б) за засвоєнням 

соціального досвіду (технології світські, релігійні технології, загальноосвітні 

технології, професійно-орієнтовані технології); в) за характером змісту і 

структурою (технології навчання, технології виховання,  гуманітарні 

технології, технократичні технології) та ін. (Селевко, 1998, с. 65–77). 

Розглядаючи педагогічні технології за способами організації і управління 

пізнавальною діяльністю учня, В. Беспалько виокремив такі види поєднання 

складових взаємодії «вчитель-учень» (дидактичних систем): а) класичне 

лекційне навчання; б) навчання за допомогою навчальної книги; «програмне 

навчання» (за попередньо складеною програмою); в) групові і диференційовані 

способи навчання; система «консультант»; г) система «репетитор» 

(індивідуальне навчання); д) система «малих груп»; е) комп’ютерне навчання; 

є) навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів та ін. 

(Беспалько,1989, с. 54). 

Враховуючи думку Л. Буркової, яка вважає, що «технологія навчання 

відбиває шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) у межах 

відповідного навчального предмета, теми, питання» (Буркова, н.д.), більш 

ефективним технологічним інструментарієм для розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури ми вважаємо технології навчання, 

що у Словнику психолого-педагогічних термінів і понять тлумачаться як 

«певний порядок, логічність і послідовність викладу змісту навчання 

відповідно до поставленої мети; певна міра алгоритмізація спільної діяльності 

вчителя та учнів у процесі навчання, узгодженість їхніх дій та взаємовідносин» 

(Словник психолого-педагогічних термінів і понять, 2009, с. 12). 

Традиційні та інноваційні технології навчання, обумовлені освітньою 

парадигмою (основоположною концептуальною основою), Ф. Савельєв (1994) 
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об’єднує за педагогічною спрямованістю  у такі групи: а) за програмними 

цілями навчання (технології навчання учнів, студентів, вчителів, викладачів, 

працівників галузі та ін.); б) за предметним середовищем навчальних дисциплін 

(гуманітарних, природничих, технічних та ін.); в) за технічним забезпеченням 

(аудіовізуальні засоби, відео-технічні, комп’ютерні та ін.); г) за формами 

організації навчального процесу (індивідуальні, колективні, змішані); д) за 

характером методичної задачі (технологія одного предмета, технологія одного 

методу, технологія одного засобу) (с. 33–35). 

Вказуючи, що у педагогічному процесі технології повинні не суперечити 

одна одній, а поєднуватися, Д. Чернілевський (2002) поділяє їх на такі групи: 

а) за характером подання змісту навчання (проблемні, концентровані, 

модульні); б) за запитами, потребами учнів (розвиваючі, диференційовані); в) за 

способами діяльності в навчанні (контекстні, дидактичні, ігрові). Однак в 

цілісному педагогічному процесі, вважає вчений, всі технології повинні 

поєднуватися, а не суперечити один одному (с. 21–23). 

В. Мельник (2006) пропонує класифікувати методи навчання за типом 

інтеракцій так: превентивні інтеракції; неімітаційні інтеракції; імітаційні 

інтеракції (с. 17–18). 

Г. Лаврентьєв, Н. Лаврентьєва і Н. Неудахіна (2004) вказують, що 

«інтеракція [англ. interaction, лат. inter – між + actio – діяльність] – 1) взаємодія, 

взаємовплив людей або вплив груп один на одного; 2) психол. … безпосередня 

міжособистісна комунікація («обмін символами»), найважливішою 

особливістю якої визнається здатність людини «приймати роль іншого», 

уявляти собі (відчувати), як його сприймає партнер по спілкуванню (або 

група)» (с. 31). 

Отже, ми розуміємо поняття «інтеракція» в контексті розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури як динамічну 

взаємодію і взаємовплив двох або більше об’єктів освітнього процесу, які 

активізують обмін інформацією та результатами діяльності курсантів між 

собою й викладачем, що спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та 

активної дієвої позиції у навчанні. 
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У розв’язанні проблеми професійного зростання філолога як творчої 

особистості, здатної до оптимальної самореалізації, особливе значення має 

усвідомлене цілеспрямоване проектування означеного педагогічного процесу, 

що відтворено нами у комплексі навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Зміст складових комплексу навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

зумовлений метою і завданнями розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті, його впровадження сприяє 

оволодінню сукупності необхідних знань, удосконаленню світоглядних і 

моральних ідей та практичних умінь і навичок. 

Його творення має на меті удосконалення технологічного інструментарію 

філологів,знайомство й опанування нових технологій, методів та засобів 

навчання, спроможних за відносно короткий термін надати максимальні 

можливості для подальшого ініціювання ними інноваційних процесів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Комплекс навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти створено відповідно до змісту навчання філологів з 

урахуванням дидактичних законів і закономірностей, способів міркувань 

(індуктивний / дедуктивний), із передбаченням доповнення педагогічного 

трикутника (передача знань – засвоєння знань – побудова системи знань) 

професійними аспектами, що пов’язують навчальну і наукову діяльність 

слухачів. Його практикоорієнтований  характер передбачає зміну акцентів у 

функціях викладача з трансляції знань на побудову ефективного освітнього 

середовища із системним застосуванням технологій різних типів, методи, 

прийоми і форми яких педагогічно відібрані і оброблені відповідно до освітніх 

цілей системи післядипломної освіти, а також до можливостей курсантів. 

Комплексом пропонуються педагогічні технології, методи і прийоми, що 

активізують не тільки отримання, а здобування, створення й конструювання 

знань шляхом постійного залучення фахівців до активної навчально-

пізнавальної діяльності. Розширення педагогічного інструментарію у такий 
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спосіб зумовлює не тільки усвідомлене засвоєння слухачами курсів підвищення 

кваліфікації навчального матеріалу під час лекційної і практичної роботи, а й 

удосконалення самостійних умінь фахівців, інтенсифікують досягнення 

передбачуваних навчальних результатів, спонукають до самостійної пошукової 

навчальної діяльності тих, хто навчається. 

Результатами застосування комплексу навчальних технологій з розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти є поглиблене та усвідомлене розуміння вчителями 

зарубіжної літератури сутності вивченого, удосконалення вмінь самостійно 

аналізувати й оцінювати навчальну й іншу інформацію, робити та 

характеризувати висновки, аргументувати власні погляди, слухати інших, 

поважати альтернативну думку, розширювати навички індивідуальної  роботи 

та групової взаємодії із побудовою конструктивних стосунків з її членами та 

розумінням власного місця в ній, реалізувати ідею співпраці всіх учасників 

освітнього процесу із забезпеченням атмосфери психологічного комфорту.  

Ми трансформуємо ідею В. Мельника у теоретико-практичне поле 

нашого дослідження і вважаємо за доцільне класифікувати складові нашого 

комплексу навчальних технологій з розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури у системі післядипломної освіти з позицій типів 

навчання (з передбаченням індуктивного і дедуктивного шляху здобуття знань) 

та за характером навчальної діяльності так: а) група технологій активних 

інтеракцій; б) група технологій інтерактивних інтеракцій; в) група технологій 

імітаційних інтеракцій.  

В. Кругліков (1998) визначає поняття «активне навчання» як організацію 

навчального процесу, спрямовану на всебічну активізацію навчально-

пізнавальної діяльності учнів за допомогою широкого, бажано комплексного, 

використання як педагогічних (дидактичних), так і організаційно-

управлінських засобів (с. 112). Відмінними рисами активного навчання 

О. Зарукіна називає: цілеспрямовану активізацію мислення; самостійне творче 

вироблення рішень, підвищену ступінь мотивації й емоційності та ін. 

(Зарукина, Логинова, & Новик, 2010, с. 5).  Базовими принципами означеного 
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процесу В. Кругліков називає такі: самостійна діяльність учнів; діалоговий 

підхід; групове навчання (Кругликов, 2013, с. 67). З погляду C. Вольянської 

(2016), «активне навчання передбачає використання такої системи методів, яка 

спрямована, головним чином, не на подання викладачем готових знань, їх 

запам’ятовування та відтворення, а на самостійне опанування учнями знань і 

вмінь у процесі активної розумової та практичної діяльності» (с. 33). 

«Термін інтерактивне навчання в сучасному значенні (як навчання, 

засноване на взаємодії) з’явився у вітчизняній педагогіці порівняно недавно. 

Спочатку під ним розумілося виключно навчання, здійснюване з 

використанням комп’ютерних технологій, дистанційне навчання, а також 

навчання з елементами віртуальної присутності і спілкування…. У наш час 

інтерактивне навчання слід розглядати в двох іпостасях: як навчання, що 

ґрунтується на безпосередній взаємодії, діалозі, спілкуванні з соціальним 

оточенням в освітньому середовищі; як навчання, засноване на спілкуванні, 

опосередкованому комп’ютером і іншими телекомунікаційними засобами» 

(Кругликов, 2013, с. 67). Поняття «інтерактивне навчання» І. Плаксіна (2014) 

визначає як «діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія 

викладача і студента. Особливості цієї взаємодії складаються в перебуванні 

суб’єктів освіти в одному смисловому просторі, спільному зануренні в 

проблемне поле розв'язуваної задачі, узгодженості у виборі засобів і методів 

реалізації рішення задачі; спільному входженні в близький емоційний стан, 

переживанні співзвучних почуттів, супутніх подоланню проблеми» (с. 20). 

Враховуючи, що конструювання ефективного освітнього процесу 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти доцільно 

реалізовувати у двох взаємопов’язаних векторах (на основі навчання через 

інформацію і на основі навчання через діяльність), ми вважаємо, що 

використання знань щодо типів інтеракцій (активних, інтерактивних, 

імітаційних), особливостей функціональності їхніх технологій, та 

отримання/удосконалених умінь і навичок їх застосування значно допоможуть 

фахівцям оптимізувати викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх 

закладах. 
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5.2.2. Методика використання комплексу навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 

системі післядипломної освіти 

Як уже вказувалося у параграфі 5.2.1, комплекс навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти складається з: а) групи технологій активних інтеракцій; 

б) група технологій інтерактивних інтеракцій; в) група технологій імітаційних 

інтеракцій.  

Проаналізуємо кожну технологію більш докладно. 

Групу педагогічних технологій активних інтеракцій комплексу 

навчальних технологій з розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти складають: 

1. Технологія проблемного навчання; 2. Технологія контекстного навчання; 

3. Технологія кооперативного навчання; 4. Технологія ситуативного навчання; 

5. Технологія вітагенного навчання з голографічним підходом. 

1. Технологія проблемного навчання. А. Нікуліна, Р. Шацька, В. Молчанов 

та В. Харагірло (2004) термін «проблемне навчання» визначають так: 

«організація навчальних занять, що припускає створення під керівництвом 

викладача проблемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів з його 

дозволу, в результаті чого відбувається творче оволодіння знаннями, 

навичками, уміннями і розвиток розумових здібностей», адже в освітньому 

процесі філолог засвоює матеріал не просто слухаючи або сприймаючи 

органами почуттів, а в результаті задоволення виниклої в нього потреби в 

знаннях, будучи активним суб’єктом свого навчання. Умовами успішності за 

технологією проблемного навчання є: уміння учнів розв’язувати проблемні 

ситуації; їхня активність (знання повинні засвоюватися легко); зв’язок навчання 

з життям і працею… Педагогічні проблемні ситуації можуть створюватися на 

всіх етапах процесу навчання (при поясненні, закріпленні, контролі) за 

допомогою активізуючих дій і питань викладача, що підкреслюють новизну, 

важливість та інші відмітні характеристики об’єкта пізнання» (с. 49).  



335 

 

Більш ефективними педагогічними прийомами проблемного навчання ці 

науковці називають: а) зіткнення протиріч практичної діяльності; б) розгляд 

явища з різних позицій; в) визначення проблемних теоретичних і практичних 

завдань; постановка проблемних задач із суперечливими даними, зі свідомо 

допущеними помилками, з обмеженим часом для їх розв’язання та ін.; 

г) загострення протиріччя з пропозицією самостійного пошуку способів його 

розв’язання; д) викладення різних точок зору на рішення; д) постановка питань 

щодо обґрунтування, конкретизації, логіки міркування, узагальнення; 

спонукання до зіставлення фактів, узагальнення, висновків та ін. 

(Нікуліна, Шацька, Молчанов, & Харагірло, 2004, с. 50). 

Нами складено Алгоритм технології проблемного навчання вчителів 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті (схема 5). 

Схема 5 

 

 

 

 

 

 

Джерело : складено автором 

 

2. Технологія контекстного навчання. Основою контекстного навчання 

вважається теорія дії щодо засвоєння соціального досвіду в результаті активної 

діяльності суб’єкта. А. Вербицький (1991) називає цей тип навчання 

«концептуальною основою для інтеграції різних видів діяльності студентів 

(навчальної, наукової, практичної)» (с. 17).  У векторі нашого дослідження 

вважаємо цікавою думку М. Бахтіна (1979), що розуміння художнього тексту 

відбувається в співвіднесенні і переосмисленні його в єдиному контексті з 

іншими текстами (с. 123–124 ) (схема 6). 
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Схема 6 

Алгоритм роботи за технологією контекстного навчання вчителів 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Розроблено автором 

 

 

 
Усвідомлення навчальної інформації  

(заглиблення у зміст почутого, побаченого, прочитаного) 

Зацікавлення 

змістом теми 

(мотивація) 

 

Зосередження 

уваги на 

поставленому 

завданні 
 

Повторення 

відомих 

понять, що 

трапляються 

в поясненні 

або тексті 
 

Повідомлення 

нової 

навчальної 

інформації 
 

Перевірка усвідомлення 

змісту розповіді.  При 

виявленні 

незрозумілого –  

повторення  пояснення 

 

 Виокремлення головного (самостійне виділення основного) 

Відповіді на 

запитання до 

інформативного 

повідомлення 

Підтвердження / спростування думок 

викладача для конкретності мислен-

ня, інтенсифікації розумової 

діяльності, зосередженні розв’язанні 

завдань 

Складання 

детального 

плану шляхом 

відповідей на 

питання  

 Узагальнення (свідчення сформованого вміння, показник інтелектуального зростання) 

Усне ущільнення 

основної інформації 

для поглиблення 

усвідомлення з 

метою ґрунтовного 

запам’ятання -

головних аспектів 

виучуваного 

матеріалу 

Занотовування в зошитах 

узагальненого матеріалу (тезисне, 

графічне, діаграмне, табличне, 

схематичне, структуроване у 

формули. Переважний обсяг 

письмового узагальненого 

матеріалу вчитель повинен 

нагромаджувати самостійно, але 

під контролем викладача) 
 

 

Підготовка 

короткого 

тексту, 

посильного 

для 

запам’ятовув

ання, на 

матеріалах 

узагальнення 

 Запам’ятання  (максимальний час посильного й оптимального запам’ятовування нової інформації, 

підготовленої тільки усвідомленням виучуваного матеріалу, виокремленням головного та узагальненням  – 

не більше 7 хв) 

 

Самостійний 

вибір із кожної 

сторінки тексту 

тільки з 3 слів для 

запам’ятовування 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторення 

опорних понять, 

що допомагають 

відтворити 

головну думку  

Запам’ятовування  

знань, що розширюють 

світогляд або мають 

теоретичне   чи 

прикладне значення 

Збудження 

допитливості 

Розвиток 

пізнавального 

інтересу  

Поглиблення 

теоретичного інтересу 

Поступове 

нарощення 

трудності 

Досягнення 

максимуму в 

розумовій 

роботі 

Плавне зниження 

розумового 

навантаження 



337 

 

Г. Лаврентьєв, Н. Лаврентьєва і Н. Неудахіна (2004) вказують на такі 

вимоги до викладачів, які застосовують технологію контекстного навчання: 

а) забезпечувати змістовно-контекстне відображення професійної діяльності 

фахівця в формах його навчальної діяльності; б) поєднувати різноманітні 

форми і методи навчання з урахуванням дидактичних принципів і 

психологічних вимог до організації навчальної діяльності; в) використовувати 

модульність побудови системи і її адаптивність до конкретних умов навчання і 

контингенту; г) забезпечувати наростаючу складність змісту навчання і 

відповідних форм контекстного навчання від початку до кінця цілісного 

навчального процесу (с. 27). 

Складений нами «Алгоритм роботи вчителів зарубіжної літератури за 

технологією контекстного навчання» сприяє інтенсифікації засвоєння ними 

навчального матеріалу, допомагає організовувати навчання як пізнання для 

поєднання репродуктивної діяльності з продуктивною творчою діяльністю. 

Проте в процесі ознайомлення філологів з послідовністю дій творчого 

характеру викладачу бажано виділяти дії предметні та дії, які повинні 

виконуватися у внутрішньому, розумовому плані, спрямовуючи педагогічну 

роботу на набуття належної узагальненості, стислості й усвідомленості завдяки 

предметним діям внутрішньої форми.  

3. Технологія кооперативного навчання. Н. Хвесеня і М. Сакович (2006) 

тлумачать кооперативне навчання (англ. cooperative learning) як «спосіб роботи 

в малих групах, коли учні самі несуть відповідальність за освітній процес. У 

групі як динамічному цілому, взаємозалежність між членами може 

варіюватися. Основу кооперативного навчання складають: 1) теорія соціальної 

взаємозалежності (розглядає кооперативність  як результат позитивної 

взаємозалежності між членами групи, що має спільні цілі; 2) когнітивно-

розвиваюча теорія (при взаємодії суб’єктів пізнання відбуваються корисні 

соціокогнітивний конфлікти, які створюють дисбаланс, стимулюючий 

перспективне мислення і когнітивний розвиток); 3) біхевіоризм (трактує 

поведінку людини як сукупність рухових, вербальних і емоційних реакцій на 

вплив зовнішнього середовища). Елементами ефективного спільного навчання 
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є: позитивна взаємозалежність, взаємодія «обличчям до обличчя», 

індивідуальна відповідальність, міжособистісні навички, аналіз роботи групи 

(с. 51–52). 

Більш ефективними методами технології кооперативного навчання 

вчителів зарубіжної літератури можна визначити такі форми: «робота в парах», 

«карусель», «акваріум», «змінні трійки» та ін. 

4. Технологія ситуативного навчання. Технологія ситуативного навчання 

як спосіб розв’язання ситуаційних задач передбачає не тільки повідомлення, 

запам’ятовування й відтворення знань, а й організацію самостійного добування 

знань, навичок, умінь у процесі активної пізнавальної діяльності. 

Результативності застосування цієї технології сприяють: обрання педагогічної 

теми (явища), цікавою для рішення у практичній діяльності; докладне 

інформування, достатнє  для навчання впевненого виконання передбачених 

процедури й одночасного навчання; заздалегідь  продумані для підведення 

підсумків питання. 

Більш ефективні психолого-педагогічні прийоми технології ситуативного 

навчання вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти нами 

представлено у схемі, складеній з урахуванням  думки О. Зарукіної (Зарукина, 

Логинова, & Новик, 2010, с. 5) (див. схему 7). 

Схема 7 

 

  

 

 

 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (Зарукина, Логинова, & Новик, 2010, с. 5)  
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творчого рішення 

завдань 

інтенсифікація 

мотивації до 

навчання 

підвищення 

ступеню 

емоційності 
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5. Технологія вітагенного навчання з голографічним підходом. Вітагенне 

навчання передбачає інтенсифікацію досвіду життя (вітагенної інформації, що 

не прожита людиною, пов’язана лише з її обізнаністю про ті чи інші сторони 

життя і діяльності й не має для неї достатньою цінності), інтелектуально-

психологічного потенціалу (сплав думок, почуттів, прожитих вчинків, які 

представляють для неї самодостатню цінність) і вітагенного досвіду (вітагенної 

інформації, що стала надбанням особистості, відкладена в резервах 

довгострокової пам’яті (пам’ять розуму, пам’ять почуттів і пам’ять поведінки) 

й знаходиться в стані постійної готовності до актуалізації) (Понятие 

витагенного образования, н.д.). 

А. Бєлкін (2000) вказує, що «голографічний підхід як процес 

багатовимірного об’ємного розкриття змісту знання, поєднує в собі як мінімум 

три проекції з цілеспрямованими векторами єдиного освітнього процесу: а) 

вітагенна проекція; б) дидактична проекція; в) конструювальна проекція» 

(с. 167) (див. схема 8).  

Схема 8 

 

 

 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (Белкин, 2000, с. 167). 

Отже, методичними аспектами групи активних інтеракцій комплексу 

навчальних технологій з розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти можна визначити  такі: 

інтенсифікація мотиваційної і знаннєвих аспектів; варіативність групового 

навчання; багатоплановість комунікацій; конструктивність взаємодії; 

практикозорієнтованість. 

Група інтерактивних інтеракцій  комплексу навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти складається з: технології навчання як дослідження; 

Педагогічні прийоми технології вітагенного навчання з голографічним 

підходом 
 

вітагенна проекція 

(учень – знання – вчитель 

дидактична проекція 

(учитель – знання – вчення) 

конструювальна проекція 

(джерельна база) 
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технології евристичного навчання; технології розвиваючого навчання; 

технології концентрованого навчання; технології сегментарного 

навчання; технології укрупнення дидактичних одиниць; технології критичного 

мислення; технології «Розвиток критичного мислення через читання та письмо» 

(РКМЧП); технології проектної діяльності; Фреймової технології навчання; 

технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей 

навчального матеріалу технології експресивної психотехніки; технології 

результативного навчання за структурою моделі Колба. 

6. Технологія «Навчання як дослідження». Дидактичними вимогами до 

змісту навчання як дослідження М. Кларін (Кларин, 1995) називає такі: 

1. Збудження в учнів відчуття незадоволеності (потреба) наявними уявленнями, 

усвідомлення їх обмеженості, розбіжності з уявленнями наукового 

співтовариства; 2. Чіткі усвідомлення суті нових понять (уявлення) повинні 

бути такими, щоб учні чітко уявляли їх зміст;  3. Правдоподібність нових 

уявлень у сприйнятті учнів (поєднання з їх уявленнями про світ); 4. Більша 

корисність нових ідей повинна бути явною, а також їх допомога у вирішенні 

проблем щодо спонукання до формування нових ідей (с. 143–144).  

В. Бухвалов (1993) пропонує таку послідовність дій з технології 

навчального дослідження а саме: 1. Систематизація наукової інформації; 

2. Аналіз наукової інформації (а) методика вирішення проблем; б) побудова 

моделі проблеми; в) вирішення проблеми на основі її моделі з використанням 

одного або декількох методів: системного аналізу, вепольного аналізу (аналізу 

мінімальних структурних моделей), аналізу суперечностей); 3. Практичні 

дослідження (с. 36–37). Цю послідовність трансформовано в опрацьовану 

автором схему (схема 9). 
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 Схема 9 

Алгоритм технології «навчання як дослідження» 

Накопичення фактів 

 

Висунення гіпотези 

 

Перевірка та побудова теорії 

 

Вихід у практику 

Джерело: опрацьовано автором за В. Бухваловим (1993, с. 36–37). 

 

7. Технологія евристичного навчання. У педагогічному процесі, де 

«словесний метод виводиться на методологічний рівень» (Хуторской, 1988, 

с. 203), коли викладач  розчленовує проблему на частини, а вчителі зарубіжної 

літератури здійснюють окремі кроки щодо вирішення підпроблем, роль 

науково-педагогічного працівника в закладах післядипломної  освіти 

змінюється зі спільного розв’язання складних для  філологів завдань на 

озброєння їх інструментарієм для самостійних рішень. З погляду В. Андреєва 

(2000), «евристичні методи – це система евристичних правил діяльності 

педагога (методи викладання) і діяльності учня (методи навчання), розроблені з 

урахуванням закономірностей і принципів педагогічного управління і 

самоврядування з метою розвитку інтуїтивних процедур діяльності учнів у 

вирішенні творчих завдань» (с. 217). 

Продуктивна і евристична за своєю суттю діяльність з використанням 

евристичних методів навчання (смислове і символічне бачення, евристичні 

питання, конструювання понять, правил, теорій, прогнозування помилок, 

образна картина, гіперболізація, інверсія, індивідуальне цілепокладання, 

рефлексія) призводить до створення нових продуктів: усвідомлення незнання, 

виявлення суперечностей, формулювання проблем, конструювання дефініцій. 

8. Технологія розвиваючого навчання. У розвиваючому навчанні вчитель 

зарубіжної літератури є повноцінним суб’єктом діяльності, а педагогічні 

впливи випереджають, стимулюють, спрямовують і прискорюють розвиток 



342 

 

його спадкових даних. Розглядаючи загальний розвиток як розвиток усієї 

сукупності якостей особистості («PH = ЗВН + СРД + СКМ + СЕН + СДП, де PH 

– розвиваюче навчання; ЗВН  –  знання, вміння, навички; СРД – способи 

розумових дій; СКМ – самокеруючі механізми особистості; СЕМ – сфера 

емоційно-моральна; СДП – сфера діяльнісно-практична»), Л. Занков 

обґрунтував такі концептуальні положення теорії засвоєння знань і розумового 

розвитку: розвиток відтворюється у появі нових понять у психіці, не заданих 

прямо навчанням, а виникаючих в результаті внутрішніх, глибинних 

інтеграційних процесів; загальний розвиток відбувається при появі 

новоутворень у всіх сферах психіки розуму, волі, почуттів та взаємодії всіх цих 

сфер, просувають особистість у цілому; знання самі по собі ще не забезпечують 

розвитку, хоча і є його передумовою; у процесі навчання виникають не знання, 

вміння та навички, а їх психологічний еквівалент – пізнавальні структури – 

відносно стабільні, компактні, узагальнені системні представлення знань, 

способів їх отримання і використання, що зберігаються в довгостроковій 

пам’яті і розвиваються з віком і в процесі навчання; результати виражаються в 

особливостях психічної діяльності: у сприйнятті, мисленні, мові, рівні 

довільності поводження, пам’яті, у кількості і чіткості знань та вмінь; 

основними критеріями розвитку виступають спостережливість, абстрактне 

мислення, практичні дії (Нікуліна, Шацька, Молчанов, & Харагірло, 2004, 

с. 56–57). Базовими взаємопов’язаними дидактичними принципами 

розвиваючого навчання (відмінними від принципів традиційної дидактики – 

наочності, свідомості, систематичності та ін.) вчений називає такі: принцип 

цілеспрямованого розвитку на основі комплексної розвиваючої системи; 

принцип провідної ролі теоретичних знань; принцип проблематизація змісту; 

принцип навчання на високому рівні складності; принцип вивчення 

навчального матеріалу швидкими темпами; принцип усвідомлення процесу 

навчання; принцип включення в процес навчання крім раціональної ще й 

емоційної сфери та ін. (Занков, 1968, с. 141–147).  

Характерними рисами технології розвиваючого навчання Н. Курганова 

(н.д.) називає такі: включення в процес навчання не тільки раціональної, а й 
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емоційної сфери; варіативність навчального процесу та вибірковість у способах 

роботи; самостійна розумова діяльність учнів; співпраця; атмосфера 

зацікавленості в кожному виді діяльності; право вибору того, хто навчається, 

значущих для нього видів і форм навчального матеріалу. 

Технологію розвиваючого навчання вчителів зарубіжної у 

післядипломній освіті складають: педагогічний прийом самостійного 

визначення цілей заняття; педагогічний прийом  колективного пошуку 

відповідей на питання; метод розвивальних завдань; метод спостереження; 

метод порівняння; метод групування; метод класифікації; метод синтезу; метод 

визначення закономірностей; метод абстрагування; метод узагальнення; 

педагогічний прийом інтенсифікації самостійної діяльності з активізацією 

емоційних переживань; метод сумісного аналізу ходу і результатів діяльності. 

9. Технологія концентрованого навчання. Думку про неефективність 

розосередження у часі вивчення навчальних дисциплін Г. Ібрагімов (1992) 

обґрунтовує як тим, що такий спосіб організації навчального процесу 

суперечить закономірностям фізіології і психології сприйняття та 

запам’ятовування інформації людиною через часту зміну домінант, їх 

нестійкість і труднощі при зосередженні уваги при занурені у зміст, так і його 

неможливістю враховувати закономірності динаміки працездатності педагогів і 

учнів протягом дня, тижня (с. 3–4). Г. Лаврентьєв, Н. Лаврентьєва і 

Н. Неудахіна (2004) визначають такі цілі технології концентрованого навчання: 

«безперервність процесу пізнання і його цілісність (починаючи з первинного 

сприйняття і закінчуючи формуванням умінь користуватися вивченим 

матеріалом); одноразова тривалість вивчення теми, розділу або всієї навчальної 

дисципліни, що забезпечує їх міцне засвоєння; скорочення числа одночасно 

дисциплін; орієнтація навчального процесу на розвиток самостійності, 

відповідальності, творчої активності; варіативність і комплексність 

застосовуваних форм і методів навчання, адекватних цілям і змісту навчального 

матеріалу і враховують особливості динаміки працездатності учнів і педагогів; 

співпраця педагогів і учнів та учнів між собою» (с. 19–21). 
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Організація освітнього процесу вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти за технологією концентрованого навчання передбачає 

поглиблення вивчення навчальних дисциплін за рахунок об’єднання занять у 

блоки й скорочення числа паралельно дисциплін протягом навчального дня / 

тижня. Технологію концентрованого навчання доцільно відтворювати в 

освітньому процесі філологів у закладах післядипломної освіти за авторською 

програмою спецкурсу «Розвиток професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури». 

10. Технологія сегментарного навчання.  Цю технологію доцільно 

використовувати для вивчення і аналізу творів зарубіжної літератури як 

складної системи із взаємопов’язаних та взаємовпливових елементів. «Таке 

мислення неможливо без досить високої культури роботи, як з конкретними, 

так і з абстрактними об’єктами, причому бачення об’єктів повинно бути як 

сегментарним на рівні елемента системи в локальній області простору, так і 

цілісним на рівні бачення всієї системи в досить протяжної області простору» 

(Милов, 2010, с. 79–80). Застосування технології сегментарного навчання у 

лекційно-практичній роботі  передбачає подання навчального матеріалу не 

блоками, а меншими структурними одиницями – сегментами або виокремлення 

конкретної інформації  матеріалу з усього заняття або курсу, що надає 

можливість  вирішити ряд таких психолого-педагогічних проблем: адаптувати 

філологів до складного або об’ємного матеріалу; удосконалювати їх здатність 

сприймати навчальний матеріал із громіздкими науковими доведеннями; 

використовувати теоретичні знання при розв’язуванні задач; здійснювати 

самоаналіз власних  помилок, виправляти і запобігати їхній появі. 

За технологією сегментарного навчання  вчителів зарубіжної літератури 

для дозованого викладання навчальної інформації із зупинками після кожної 

змістовної частини, обговорення проблемного питання і пошуку колективної 

відповіді на основне питання чи виконання групового/індивідуального завдання 

у процесі лекційного роботи викладачу доцільно використовувати педагогічний 

прийом «Лекція з зупинками» (схема 10): 
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Схема 10 

Прийом «Лекція з зупинками» 

 

 

 

 

 

Джерело: (Резина, 2017)  

 

Педагогічним прийомом технології сегментарного навчання, що 

інтенсифікує навчальну діяльність учителів та сприяє удосконаленню їхніх 

навичок прогностичного мислення, є «Дерево передбачень». Цей прийом 

«запозичений у американського колеги Дж. Белланса, який використовував 

його у роботі з художнім текстом для побудови припущення з приводу 

розвитку сюжетної лінії в оповіданні, повісті. «Правила роботи з даними 

прийомом такі: стовбур дерева – тема, гілки – припущення, які ведуться за 

двома основними напрямами – “можливо” та “ймовірно” (кількість “гілок” не 

обмежується), “листя” – обґрунтування припущень / аргументація тої чи іншої 

думки» (Громова, &Сторожева, 2013, с. 58–59). У процесі лекційної роботи з 

вчителями зарубіжної літератури у післядипломній освіті графічно прийом 

«Дерево передбачень» можна презентувати так (схема 11):  

Схема 11 

Прийом «Дерево передбачень» 

 

 

Джерело: (Громова, &Сторожева, 2013, с. 58–59).  

Інформація 

Обговорення 

проблемного питання і 

пошук колективної 

відповіді на основне 

питання чи виконання 

групового/ 

індивідуального завдання 

 

Інформація 

 

Обговорення проблемного 

питання і пошук 

колективної відповіді на 

основне питання чи 

виконання групового/ 

індивідуального завдання 
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Для систематизації матеріалу у вигляді Для систематизації матеріалу у 

вигляді схеми (рисунка) з визначенням його складових можна використати 

графічні організатори «Кластери», «як на стадії виклику, так і на стадії 

рефлексії, тобто він може бути способом мотивації до роздумів до вивчення 

теми або формою систематизації інформації у процесі підведення підсумків» 

(Резина, 2017). Схематично цей прийом у навчальній роботі вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти можна зобразити у 

вигляді алгоритму і схеми (див. схемі 12). 

Схема 12 

Алгоритм навчальної роботи з використанням прийому кластерів  

Виокремлення головної смислової одиниці у вигляді ключового слова або 

словосполучення (тема) 

 

Виділення пов’язаних з ключовим словом смислових одиниць (категорій 

інформації) 

 

Конкретизація категорії думок і фактів, які містяться в освоюваній інформації 

 

Джерело:  систематизовано автором за (Мелекесов, &Ерофеева, 2014, 

с. 84; Резина, 2017) 

 

11. Технологія укрупнення дидактичних одиниць. Технологія укрупнення 

дидактичних одиниць являє собою систему крупноблочної побудови 

програмного матеріалу шляхом перебудови традиційної дидактичної структури 

матеріалу всередині навчальної дисципліни (із виділенням споріднених 

одиниць у великих блоках матеріалу і визначенням їх взаємозв’язків і 

взаємопереходів) або всередині блоку споріднених навчальних дисциплін. 

Дидактичними принципами технології укрупнення дидактичних одиниць її 

розробник П. Ерднієв називає такі: зближення в часі і просторі; спільне 

вивчення протилежних і подібних понять, дій, операцій, взаємопов’язаних тем і 

розділів навчальної програми; забезпечення єдності процесів складання 

виконання завдань; зміна ходу думки з прямої на зворотню; системність в 
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усвідомленні знань (досягається на основі свідомого поєднання образного і 

логічного в мисленні та підсвідомого почергового звернення до різних півкуль 

головного мозку, операцій ви членування і синтезу вичленування і звірення та 

почергового звернення до різних півкуль головного мозку); реалізація 

принципу додатковості в системі вправ; подача інформації одночасно в 

декількох кодах (рисунковому, числовому, символічному, словесному) та ін. 

(П. Эрдниев, & Б. Эрдниев, 1986, с. 4). Нами складено відповідну схему (схема 

13). 

Схема 13  

Навчання вчителів зарубіжної літератури в закладах 

післядипломної освіти за технологією укрупнення дидактичних одиниць 

 

 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (П. Эрдниев, & Б. Эрдниев, 1986).   

12. Технологія критичного мислення. До характеристик, властивих 

людині, яка критично мислить, Дж. Барелл відносить такі: усвідомлення, 

обґрунтування й постановка перед собою обдуманих цілей; застосування своїх 

знань і навичок у різних ситуаціях; наполегливість у вирішенні проблем; 

допитливість і активне сприйняття інформації; вибір необхідних відомостей із 

значного обсягу інформації; розгляд проблеми з різних точок зору; установка 

множинних зв’язків між явищами; пошук і обмірковування варіантів вирішення 

проблеми; міркування й оцінювання власних думок і почуттів; уміння будувати 

логічні висновки; емпатію; терпимість до невизначеності та до різних поглядів; 

контроль за собою та власною імпульсивністю; міркування в оцінюванні 

власних думок і почуттів та ін. (Barell, 1983, с. 47). Порівняння ознак 

звичайного і критичного мислення нами представлено у таблиці 18. 

 

 Технологія укрупнення дидактичних одиниць 

 
Стадія засвоєння 

недиференційованого 
цілого в першому 

наближенні 

Виділення в цілому 

елементів і їх 

взаємовідношень 

Формування на базі засвоєних 

елементів і їх взаємин 

досконалішого і точного 

цілісного образу 
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Таблиця 18 

Ознаки звичайного і критичного (вмілого) мислення 

Звичайне мислення Критичне (вміле) мислення 

1 2 

Орієнтація на поточні цінності Орієнтація на перспективні цінності 

Непевні здогадки Оцінні думки  

Зверхність  Виважені судження 

Класифікація Групування 

Вірування  Припущення 

Формулювання висновків Логічне формулювання висновків 

Об’єднання понять за асоціаціями Розуміння принципів 

Припущення (без достатніх підстав) Побудова гіпотези 

Пропозиція думок без аргументів Пропозиція думок з аргументами 

Формулювання суджень без опори на 

критерії 

Формулювання суджень на основі 

критерії 

 

Джерела: опрацьовано автором (Экспертная педагогика, 2018; Приёмы 

критического, 2018).    

 

Розвиваючи міркування щодо критичного (вмілого) мислення, 

А. Варламова (2011) виокремила такі дидактичні і  навчальні завдання 

означеного мисленнєвого процесу, що добре проілюстровано у таблиці 19. 

Таблиця 19 

Завдання критичного мислення (за А. Варламовою)  

Дидактичні завдання 

 

Навчальні завдання  

1 2 

Актуалізувати попередні знання Пригадати знайому інформацію 

Мотивувати до вивчення нової теми Запропонувати цікаві ідеї, думки, 

судження з вивчення нової теми Активізувати діяльність 

Допомогти у визначенні 

індивідуальних цілей 

Визначити для себе, що буде цікаво 

або не цікаво і чому це не цікаво 

 

Джерело: (Варламова, 2011).   

 

Спираючись на І. Бабаєву (Бабаева, 2012), етапи технології критичного 

мислення вчителів зарубіжної літератури в освітньому процесі закладу 
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післядипломної освіти з метою розвитку їх професійно майстерності графічно 

можна представити схемою так (схема 14): 

 

Схема 14 

Етапи технології критичного мислення вчителів зарубіжної 

літератури в освітньому процесі закладу післядипломної освіти 

Виклик 

критичне мислення 

Рефлексія                                                                       Осмислення 

 

Джерело: (Бабаева, 2012). 

 

Удосконаленню навичок критичного мислення вчителів зарубіжної 

літератури в освітньому процесі закладів післядипломної освіти допомагає 

також метод «мозковий штурм», що вперше представлений А. Осборном у 

книзі «Прикладна уява: принципи і процедури творчого мислення» (Osborn, 

1957). Основними принципами проведення мозкових штурмів автор визначає 

такі положення: а) заборона на осуд; б) генерування максимально можливої 

кількості ідей; в) підтримка нестандартних ідей; г) комбінування отриманих 

рішень (Osborn, 1957, с. 55-56).  Метод спрямований на стимулювання творчої 

активності групи учасників для отримання максимально можливої кількості 

ідей від кожного з тим, щоб вирішити якусь проблему або знайти відповідь на 

актуальне питання. Цей метод графічно можна представити так, як це 

зображено на схемі 15 (див.). 

Схема 15 

Алгоритм методу «мозковий штурм» 

Складання банку ідей щодо можливого вирішення проблеми 

 

Колективне обговорення 

 

Вибір перспективних рішень з наявних ресурсів 

 

Джерело: (Osborn, 1957, с. 81) 
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Педагогічний прийом «З-Х-Д» («Знаю – хочу дізнатися – дізнався»), 

розроблений професором Д. Огл з Чикаго у 1986 році, використовують як один 

із способів графічної організації і логіко-смислового структурування матеріалу 

у роботі з друкованим текстом чи з навчальною інформацією для 

удосконалення таких умінь учителів зарубіжної літератури: вміння визначати 

рівень власних знань; вміння аналізувати інформацію; вміння співвідносити 

нову інформацію зі своїми усталеними уявленнями» (Коновалова, 2015, с. 10).   

Його графічна форма відображає ті три фази, за якими будується процес 

технології розвитку критичного мислення: виклик – осмислення – рефлексія.  

Подібним до описаного є педагогічний прийом «ПМІ» (Плюс, Мінус, 

Інтересно), розроблений британським фахівцем у галузі нестандартного 

мислення доктором Е. Боно для всебічної оцінки нових ідей і рішень проблем. 

У книзі «Нові думки: використання бокового мислення в генерації нових ідей» 

(1967) визначає два методи у процесі мислення: а) «вертикальне мислення» – 

традиційний, історичний метод з використанням процесів логіки; б) «бокове 

мислення» – навмисний, систематичний вихід за межі традиційного мислення з 

порушенням послідовності мислення, що уявляється, який призводить до 

інноваційного мислення. Для вирішення завдань під іншим кутом 

пропонуються: прийом альтернативного мислення; прийом зміни фокусу 

мислення; прийом випадкових записів з використанням введення незв’язаних 

ідей для відкриття нових ліній мислення; прийом стимуляції руху для 

формування нових ідей; прийом градації ідей на «конструктивні», що мають 

практичну цінність і «негативні» (De Bono, 1968, с. 62-66).    

Результатом навчальної діяльності, спрямованої на розвиток критичного 

мислення із застосуванням прийому «ПМІ» є таблиця, що містить ідеї та 

аргументи, які мають допомогти розв’язувати проблеми у подальшому. Хоча 

порядок заповнення таблиці жорстко не задається (можна заповнювати 

паралельно всі три графи, можна послідовно), проте імовірність правильності 

знаходження відповідей на проблемні питання набагато вища, ніж їх спонтанні 

пошуки (див. таблицю 33). 
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Таблицю 33 

Прийом «ПМІ (Плюс, Мінус, Інтересно)» 

Плюс (+) – 

позитивні сторони ідеї 

Мінус (–) – 

негативні сторони ідеї 

Інтересно (!)  

нові ідеї  

1 2 3 

   

 

Педагогічний прийом «Оцінне вікно» можна застосовувати для розвитку 

критичного мислення під час лекційно-практичної роботи з учителями 

зарубіжної літератури у вигляді заповнення «вікон» (див. таблицю 34). 

Таблиця 34 

Педагогічний прийом «Оцінне  вікно» 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: опрацьовано автором за (Коновалова, 2015, с. 10) 

 

13. Технологія «Розвиток критичного мислення через читання та 

письмо» (РКМЧП) розроблена Міжнародною читацькою Асоціацією та 

Консорціумом Гуманної педагогіки, нині реалізується більш ніж в 29 країнах 

світу. На підставі тверджень дослідників нами розроблено таблицю 

«Концептуальні засади стратегії розвитку критичного мислення за допомогою 

читання й письма (РКМЧП)», що має на меті допомогти вчителю зарубіжної 

літератури у досягненні тієї чи іншої освітньої мети (таблиця 20). 

 

 

 

   

  

Зовсім незрозуміло 

 
Ніколи не зможу застосувати 

 

Цілком зрозуміло Відразу можу застосувати 
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Таблиця 20 

Концептуальні засади стратегії розвитку критичного мислення за 

допомогою читання й письма (РКМЧП) 

Категорійний 

апарат  

 

Ознаки  Якості   Характерис-

тики 

Умови  Етапи 

(трифазна 

основа КМ)  

1 2 3 4 5 6 
сутність: 

формулювання 

суджень щодо 

правдивості й 

реальності запитів 

чи відповідей 

щодо вирішення 

проблеми 

мислення 

самостійне 
універсальна  зваженість 

логічність 

цілеспрямо-

ваність 

вияв 

допитливості 
І – стадія 

виклику – 

інтенсифікація 

наявних знань, 

пробудження 

інтересу до 

проблеми; 

постановка 

власних цілей 

навчання 
зміст:  

визначення 

цінності ідеї 

мислення 

узагальню-

вальне  

проникаюча  сприймання 

інформації як 

відправного, а 

не кінцевого  

пункту 

усвідомлення 

відомостей 

спрямування: 

унеможливлення 

наявності єдино 

правильного 

рішення 

мислення 

проблемне й 

оцінне  

«надпредмет-

на»  
починається з 

формулювання 

питань для 

визначення 

сутності 

вирішуваної  

проблеми 

аналіз 

інформації 
II – стадія 

осмислення 

змісту – 

активне 

здобування й 

усвідомлення 

нових 

відомостей,  
співвіднесення 

старої та нової 

інформації, 

систематизація 

міркувань 

щодо власного 

розуміння 

визначеної 

теми, 

формулювання 

питань; 

корекція 

власних цілей 

навчання 

особливість: 

відрізняється 

використанням 

певних 

когнітивних 

навичок і 

стратегій, котрі 

збільшують 

ймовірність 

отримання 

бажаного 

результату 

мислення 

аргументова

не  

відкрита 

діалогу з 

іншими 

педагогічни-

ми підходами 

і 

технологіями  

спонукає до 

переконливої 

аргументації 

формулюван-

ня питань 

Функціо-

нальність: 
ініціатор 

критичного 

мислення – 

суперечності, без 

яких неможливо 

одержати нове 

знання; пусковий 

механізм – 

суперечлива 

ситуація 

мислення 

соціальне 
може бути 

використана в 

різних 

предметних 

галузях 

передбачає 

обов’язкове 

ретельне 

ознайомлення з 
усіма  

думками, їх 

перевірку та 

удосконалення 

при 

обговоренні 

обговорення 

результату 
III – стадія 

рефлексії–

оцінювання 

власного 

шляху від 

уявлень до 

розуміння; 

визначення 

нових 

подальших 

власних цілей 

навчання 
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Джерело: систематизовано автором за Д. Клустером (2001, с. 37-39); 

Ф. Станкато (Stancato, 2000, с. 378); І. Бабаєвою (2012)  

 

Вважаючи, що взаємодія «знання-почуття-вчинки» є найважливішим 

принципом співвіднесення засвоєння з опануванням і присвоєнням 

смислозначущих змістів людської життєдіяльності, Ж. Костюк (2014) пропонує 

структурно-функціональну схему аналізу та інтерпретації літературних творів, 

де менша питома вага передбачає одержання готового знання змісту 

художнього твору, вужча її частина – демонструє сутнісне значення емоційного 

«проживання» читачів на всіх етапах навчального процесу як емоційний фактор 

їхнього особистісного розвитку, що стимулює включення в досвід поведінки, 

адже інформаційний елемент глибоко не засвоюється, якщо знання не набудуть 

необхідного емоційного забарвлення, дослідниця акцентує на необхідності 

заміни традиційної схеми методологічного навчання (сприйняття, розуміння, 

запам’ятовування, відтворення, теоретичне застосування, забування, 

повторення, контрольне відтворення, знову теоретичне застосування, остаточне 

поступове забування) функціональною технологічною схемою формування 

гуманістичного світогляду (сприйняття й усвідомлення моральних завдань, 

розв’язання їх, тобто створення нових моральних знань за допомогою 

емпатійного розуміння, застосування знань) (Костюк, 2014, с. 5). На нашу 

думку, її можна  застосовувати як матрицю розвитку критичного мислення 

засобами художнього твору (с. 5) (схема 16). 
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Схема 16 

Матриця розвитку критичного мислення засобами художнього твору 

Світоглядні уявлення 

Критичне мислення 

 

Вчинки 

Гуманістичний досвід 

 

Почуття 

Емоційне «проживання» знань 

 

Знання 

Аналіз та інтерпретація художнього твору 

 

Джерело : систематизовано автором за Ж. Костюк (Костюк, 2014, с. 5). 

 

О. Галашова (2015) пропонує такий порядок етапів роботи з художнім 

текстом, етапів, кожен з яких підпорядкований своїм цілям: а) передтекстова 

діяльність (актуалізація наявних знань); б) текстова діяльність (робота зі 

словом, осмислення подій); післятекстова діяльність (обговорення, рефлексія, 

дебати). 

Одним із педагогічних прийомів систематизації роботи з художнім 

текстом є графічні організатори  «Кластери», що можна  використовувати «як 

на стадії виклику, так і на стадії рефлексії, тобто він може бути способом 

мотивації до роздумів до вивчення теми / художнього твору або формою 

систематизації інформації у процесі підведення підсумків» (Резина, 2017). 

Схематично цей педагогічний прийом для навчальної роботи вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти можна зобразити у 

вигляді алгоритму (схема 17). 
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Схема 17 

Алгоритм навчальної роботи з використанням прийому кластерів  

Виокремлення головної смислової одиниці у вигляді ключового слова або 

словосполучення (тема) 

 

Виділення пов’язаних з ключовим словом смислових одиниць (категорій 

інформації) 

 

Конкретизація категорії думок і фактів, які містяться в освоюваній інформації 

 

Джерело:  систематизовано автором за (Мелекесов, & Ерофеева, 2014, 

с. 84; Резина, 2017) 

 

Якщо є потреба виокремити і  графічно оформити смислові одиниці при 

роботі філологів над художнім твором можна використати такий кластер (схема  

18).                                                                                                                  

Схема 18 

«Кластери» для роботи над художнім твором 

 

 

 

 

 

Джерело : опрацьовано автором за (Галашова, 2015) 

 

Одним із ефективних педагогічних прийомів розвитку критичного 

мислення через читання і письмо є «Ромашка питань» Б. Блума, пов’язаних з 

класифікацією шести рівнів пізнавальної діяльності: 1) знання; 2) розуміння; 

3) застосування; 4) аналіз; 5) синтез; 6) оцінка. І. Загашев (2004) наочно її 

представив у вигляді квітки, шість пелюсток якої відображають шість пунктів: 

1. Прості питання для  відтворення певної інформації (фактів) у відповідях на 

Тема 

головна смислова одиниця ключове 

слово/словосполучення 

 

Категорія інформації 

смислова одиниця 2 

 1 

Категорія інформації 

смислова одиниця 1 

Категорія інформації 

смислова одиниця 3 

 

Категорія інформації 

смислова одиниця 4 
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них (використовують для традиційних форм контролю) (знання); 2. Уточнюючі 

питання для надання повідомленню особистості зворотного зв’язку з метою 

непрямого отримання інформації, якої нема в повідомленні («Тобто ви кажете, 

що ...?», «Якщо я правильно зрозумів, то ...?», «Я можу помилятися, але, по-

моєму, ви сказали про ...?», «Ви справді думаєте, що ...?») (розуміння); 

3. Інтерпретаційні (пояснювальні) питання (чому?) спрямовуються на 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків (за умови знання вчителем 

самостійної відповіді з інтерпретаційного запитання трансформується просте) 

(аналіз); 4. Творчі питання передбачають наявність у формулюванні елементів 

умовності, припущення, фантазії, прогнозу, іноді завдяки використанню часток 

«б», «якби» («Як ви думаєте, як буде розвиватися …?», «Що змінилося б … , 

якби … ») (синтез); 5. Оцінні питання спрямовані на з’ясування критеріїв 

оцінки певних подій, явищ, фактів («Чому щось добре, а щось погано?», «Чим 

один урок відрізняється від іншого?» та ін. (оцінка); 6. Практичні питання для 

встановлення взаємозв’язку між теорією і практикою («Як би ви вчинили на 

місці героя оповідання?» та ін.) (застосування) (с. 56). Оптимізувати 

формулювання питань з теми або художнього твору, допомагає їх запис на 

відповідних «пелюстках» (схема 19).  

Схема 19 

«Ромашка питань» Б. Блума 

 

Джерело: (Загашев, 2004, с. 56) 
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Для зацікавлення, пожвавлення розвитку критичного мислення і 

розумової роботи вчителів зарубіжної літератури під час ознайомлення й 

осмислення тексту художнього твору викладач може використовувати 

педагогічний прийом «Інсерт» з попереднім поясненням умовних позначок і їх 

подальшого використання для складання питань щодо обговорення навчальної 

інформації на стадії осмислення і рефлексії. Розставлення позначок олівцем на 

полях текстового зображення оптимізує обговорення маркування тексту на 

етапі рефлексії (див. таблицю 21). 

Таблиця 21 

Педагогічний прийом «Інсерт» («Умовні значки») 

Зміст позначення Сутність Значки 

1 2 3 

I – interactive  Самоактивізувальна  

N – noting  Діалогова «˅» – відома інформація 

S – system  системна розмітка «+» – нова інформація 

E – effective для ефективного «–» – думав по-іншому 

(незрозуміла інформація) 

R – reading  Читання «?» – є питання 

T – thinking  Роздуми  

 

           Джерело: (Ogle, 1986, с. 569)  

 

Назва педагогічного прийому «Сінквейн» (шлях думки) походить від 

французького «5», а при застосуванні його для розвитку критичного мислення 

через читання і письмо – це «вірш з 5 рядків», в якому синтез інформації 

представлено в лаконічній формі, дає можливість філологам не тільки 

скорочено описувати сутність поняття, а й оптимізувати підведення підсумків 

одержаної інформації або здійснювати рефлексію на основі знань, здобутих в 

освітньому процесі у системі післядипломної освіти. Його графічне творче 

вираження будується за правилами: 1 рядок – тема або предмет (один іменник); 

2 рядок – опис предмета (два прикметники); 3 рядок – опис дії (три дієслова); 

4 рядок – фраза з чотирьох слів, що виражає ставлення до предмета; 5 рядок – 
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синонім, що узагальнює або розширює зміст теми або суть предмета (одне 

слово) (Коновалова, 2015, с. 11) (див. схему 20). 

Схема 20 

Прийом «Сінквейн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: опрацьовано автором за М. Коноваловою (2015, с. 11)  . 

 

Основою педагогічного прийому «Фішбоун» є схематична діаграма у 

формі скелета риби, широко відома як діаграма японського професора Ішикави 

(Ісікава) для структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків. Схема 

включає в себе основні чотири блоки, представлені у вигляді голови, хвоста, 

верхніх і нижніх кісток. Найбільш важливі з них для вирішення основної 

проблеми розташовуються ближче до голови. Всі записи повинні бути короткі, 

точні, лаконічні й відображати лише суть поняття» (Бойко, 2015). Під час його 

застосування в освітньому процесі вчителів зарубіжної літератури розвиток 

критичного мислення через читання і письмо, удосконалення навичок роботи з 

інформацією, вміння ставити і вирішувати проблем, знаходження нових ідей 

відбувається в наочно-змістовній формі шляхом ранжування понять або 

чинників за ступенем їх значущості, встановлення і візуалізації причинно-

наслідкових взаємозв’язків між об’єктом аналізу і чинниками, що впливають на 

нього, організації роботи учасників у парах або групах. Схема «Фішбоун» може 

 Назва  

Твір або літературний герой 

іменник/займенник 

 
Якість  

Опис твору/героя 

прикметник/дієприкметник 1 

 

Якість  
Опис твору/героя 

прикметник/дієприкметник 2 

 
Дія 

Опис (створення/вчинки) 

дієслово 1 

 

Дія 

Опис (створення/вчинки) 

дієслово 2 

 

Дія 

Опис (створення/вчинки) 

дієслово 3 

 
Почуття  

фраза, що виражає 

ставлення до 

твору/героя 

слово 1 

Почуття  
фраза, щовиражає 

ставлення до 

твору/героя 

слово 2 

 

Почуття  
фраза, що виражає 

ставлення до 

твору/героя 

слово 3 

 

Почуття  
фраза, що виражає 

ставлення до 

твору/героя 

слово 4 

 
Характеристика сутності  

узагальнює або розширює зміст твору або характеру героя 

іменник як підсумок, висновок 
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бути використана як окремий методичний прийом для аналізу будь-якої 

ситуації або бути алгоритмом проведення усього заняття (схема 21). 

Схема 21 

Прийом «Фішбоун»  

 

 

 

 

 

 

Джерело: опрацьовано автором за О. Бойко (2015)  

 

14. Педагогічна технологія проектної діяльності, що, за висловом 

С. Кримського (2003), «набуває інтегрального статусу і починає конкурувати з 

традиційними засобами пізнання та дії» (с. 6), включає метод моделювання, 

педагогічний прийом денотатний граф, метод навчально-пізнавального 

проектування. 

В Українському педагогічному енциклопедичному словнику вказується, 

що «Моделювання в навчанні як психолого-педагогічна проблема має два 

аспекти: 1) як зміст, який повинен бути засвоєний учнями у процесі навчання, 

як спосіб пізнання, якими вони повинні оволодіти; 2) як одна з основних 

навчальних дій, яка є складовим елементом навчальної діяльності» 

(Гончаренко, 2011а, с. 290). Головною метою моделювання В. Маслов (2013) 

називає «створення робочого аналога, максимально наближеного до наявного 

оригіналу або його мисленнєвого уявного відображення у певній формі: 

словесній, графічній, ілюстративно-площинній, об’ємній, статичній, динамічній 

тощо» (с. 15).  

Удосконаленню навичок вчителів зарубіжної літератури щодо 

моделювання сприяє педагогічний прийом денотатний граф (від лат denoto – 

позначаю) (Цылова, Экгауз, & Парамонов, 2013) який надає можливість 

Проблема висновок

вокк 

Факти 

Біографія автора 

Причини  
Передумови 

створення твору 

Факти 

Сюжет 

Причини  

Аналіз подій 

Факти 

Вчинки геро 

Причини  

Обґрунтування 

логіки поведінки 
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виокремити істотні ознаки ключового поняття та виділити у граф найбільш 

складні зв’язки й відношення, що вимагають особливої уваги. 

Врахування різних аспектів розумової діяльності під час розроблення 

структури лекції згідно з логікою послідовності її етапів, і при її реалізації, 

значно оптимізуються в разі моделювання планування і подальшої реалізації в 

закладах післядипломної освіти  психопедагогічного алгоритму лекційного 

заняття, який у денотатному графі можна відобразити у такий спосіб (схема 22). 

Схема 22 

Психопедагогічний алгоритм лекційного заняття  

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: систематизовано автором 

 

 Метод навчально-пізнавального проектування можна впроваджувати в 

освітню діяльність учителів зарубіжної літератури «з урахуванням 

соціокультурного контексту аналізованої проблеми, і в якому взаємодіють і 

взаємодоповнюють один одного соціально-культурні, психолого-педагогічні, 

техніко-технологічні та організаційно-управлінські аспекти» (Лісовий, 2013). 

Використовуючи педагогічне проектування як вид навчальної діяльності, 

доцільно додержуватися циклу із чотирьох операцій, які зображено на схемі 

(див. схема 23):  

 

 

 

 

Сприймання 

інформації 

Осмислення 

матеріалу 

Узагальнення 

фактів 

Формування 

нових 

понять 

Засвоєння 

більш 

складної 

системи 

знань 

Оволодіння 

провідними 

ідеями 

Повідомлення 

теми, мети і 

завдань  

Мотивування  

до 

навчальної 

діяльності  

Актуалізація 

(відтворення 

й корекція) 

опорних 

знань 

Повторення 

та аналіз 

основних 

фактів,яви

щ тощо 

Повторення, 

узагальнення й 

систематизація 

понять, 

засвоєння 

відповідної 

системи 
знань 

Підсумки  
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Схема 23 

Цикли педагогічного проектування 

формування ідеї 

 

складання плану дій 

 

реалізація  

 

аналіз проекту 

Джерело: складено автором за Євілевич (Євілевич, 2015, с. 8) 

15. Фреймову технологію навчання доцільно застосовувати в освітньому 

процесі вчителів зарубіжної літератури для збільшення обсягів засвоєних знань 

без збільшення часу для подання навчального матеріалу, структурованого в 

спеціально організованій послідовності. Фрейм представляє собою модель як 

абстрактний образ стандартних стереотипних ситуацій в символах і чітку 

конструкцію з порожніми елементами (слотами), що багаторазово 

перезаряджаються інформацією (Минский, 1979, с. 21–22). У закладах 

післядипломної освіти проведення лекційного заняття у вчителів зарубіжної 

літератури можна здійснювати за  такою таблицею (таблиця 22). 

Таблиця 22 

Фреймова технологія лекційного заняття  

№ слоту Вхідні дані Найменування фрейму 

1 2 3 

Слот 1  Дидактична мета 

Слот 2  Завдання (проблема) 

Слот 3  Обґрунтування гіпотези, висновок закономірності 

Слот 4  Рішення завдань 

Слот 5  Тестові завдання 

Джерело: Уразова, & Эшпулатов, 2011, с. 164.  

16. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових 

моделей розроблена В. Шаталовим для залучення тих, хто навчається, до 

щоденної напруженої розумової праці. Визначивши основою методики блочне 

повідомлення знань, головним елементом власної педагогічної системи 

? 

! 

. 
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професор Донецького інституту соціальної освіти і учитель-новатор виокремив 

опорні сигнали, схожі на схеми, що містили закодовану за допомогою слів, 

цифр та формул інформацію декількох тем курсу для надання учням 

можливості  значно скоротити терміни засвоєння навчального матеріалу. 

Виступаючи проти передбаченої програми практики короткого викладання 

теорії та закріплення її виконанням навчальних завдань, прихильник принципу 

провідної ролі теоретичних знань наполягав на необхідності першочергово 

ґрунтовного засвоєння нового теоретичного матеріалу, пропонуючи таку 

власну поетапну систему методичної роботи: «перший етап – розгорнуте 

пояснення вчителем відібраного для уроку матеріалу; другий етап – стислий 

виклад навчального матеріалу за опорним плакатом; третій етап – вивчення 

опорних сигналів; четвертий етап – робота з підручником і листом опорних 

сигналів; п’ятий етап – письмове відтворення опорних сигналів на наступному; 

шостий етап – відповіді з опорою на сигнали» (Баженова, 1990, с. 145–146). До 

технологічного інструментарію системи В. Шаталова уключено певні групи 

дидактичних методів, а саме: «десантний метод» – вправа, доручення, бесіда; 

«метод ланцюжка» – вправа, бесіда, доручення, змагання; «релейні контрольні 

роботи» – вправи; «робота на листках взаємоконтролю» – бесіда, вправа, робота 

з наочністю та ін. (Шаталов, 1979). 

Доречним при застосуванні технології інтенсифікації навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу в освітньому процесі 

вчителів зарубіжної літератури є педагогічний прийом  «скрайбінг» (англ. 

scribing – описування або розмітка; scribe – переписувати, описувати, 

розмічати; scriber – інструмент для розмітки) (Каптенко, 2018). «Скрайбінг є 

мистецтвом відображати своє мовлення в малюнках … в реальному часі 

паралельно з доповіддю мовця для привертання уваги слухачів, забезпечення їх 

додатковою інформацією та виокремлення головних моментів доповіді. 

Людський мозок мислить образами і мова малюнка є універсальною мовою» 

(Сорока, 2015). 

17. Технологія результативного навчання за структурою моделі Колба. 

Результативне навчання найбільш успішно обґрунтовує професор і педагог, що 
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спеціалізується на експериментальному навчанні, індивідуальних і соціальних 

змінах, розвитку кар’єри та професійної освіти, засновник і голова системи 

навчання на основі досвіду (EBLS) Д. Колб. Автор однойменної 

експериментальної моделі навчання (Model, D. Kolb) головною ідеєю технології 

результативного навчання вважає переміщення його з етапів «розумових» в 

«діючі» і назад по колу. Суть циклу результативного навчання за Д. Колбом 

складають чотири елементи: а) конкретний досвід (не важливо набули вони 

його у результаті власних дій, чи тільки викладач викликав спогад про якісь 

події); б) спостереження і роздуми про конкретний досвід (рефлексія з 

розкладанням досвіду на елементарні складові та їх оцінка / аналіз);  

в) формування абстрактних понять, заснованих на відображенні, і 

концептуалізація (створення концепції  –  більш успішної моделі поведінки в 

ситуації, яка розглядалася як досвід, – синтез); г) експериментування і 

тестування нових концепцій на практиці. Хоча навчання може початися з будь-

якого з чотирьох етапів (зазвичай, починається з конкретного досвіду), проте, 

за циклом Д. Колба, навчитися, минаючи інші три етапи, неможливо (Kolb, 

2005, с. 195–196).   

Отже, використання моделі Колба в навчальному процесі вчителів 

зарубіжної літератури у післядипломній освіти передбачає етапи, які можна 

наочно побачити на схемі 24.  

Схема 24 

Модель Д. Колба 

Конкретний досвід 

Перевірка  нових концепцій                                           Спостереження і роздуми  

(експеримент)                                                                   про конкретний досвід 

                                                                                                                 (рефлексія) 

 

 

Формування абстрактних понять, 

                                        заснованих на відображенні 

(концептуалізація) 

Джерело: опрацьовано автором за В. Бухваловим (1993, с. 36-37)  
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Групу технологій імітаційних інтеракцій характеризує висока 

ефективність використання елементів ігрової діяльності, що може тривати від 

кількох хвилин до цілого заняття і використовувати на різних його етапах для 

розвитку мислення, удосконалення комунікативних здібностей і вмінь 

приймати практичні рішення, створення певного емоційного настрою, завдяки 

якому активізується освітній процес. «Головна зброя ігрової техніки – 

симуляція (Вольянська, 2016, с. 50). Цю групу технологій складають: 

технологія експресивної психотехніки; технологія ігрової діяльності; воркшоп з 

техніки сценічного мовлення. 

18. Технологія експресивної психотехніки формувалася на основі 

експресивних мистецтв (драматичного, музичного, хореографічного та ін.). 

Враховуючи, що «художня література – один з найпоширеніших видів 

мистецтва, що образно відтворює життя за допомогою слова, відображає 

навколишній світ у художніх образах або картинах крізь призму естетичного 

сприйняття, а також є засобом психологічного впливу на людину, яка читає», 

Психолого-педагогічними принципами експресивної психотехніки А. Іващенко 

(2013) називає комплексність, доступність, системність, результативність (с. 4). 

Основним призначенням її застосування в навчанні вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти є акцентування на збагаченні уяви, 

удосконаленні навичок аналітичного мислення та розвитку навичок 

ораторського мистецтва, що можна здійснювати застосуванням методу «живої» 

лекцій з аналізом твору, метод драматичної ілюстрації твору, метод 

кольорограми з відтворенням світу літературних героїв у кольорі для 

визначення їхніх психічних станів та ін. 

19. Технологію ігрової діяльності при роботі вчителів зарубіжної 

літератури з текстом художніх творів доцільно реалізувати у таких 

педагогічних прийомах і формах: ігровий дидактичний прийом «питання-

відповідь»; форма вікторини, форма розгадування кросвордів; форми 

ораторського мистецтва – декламування віршів, «конкурс читців»; форми 

театрального мистецтва – інсценівки, пантоміми, драматична імпровізація. 
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20. Впровадження воркшопу з техніки сценічного мовлення допомагає 

вирішити проблему інтенсифікації мовленнєвого апарату вчителів зарубіжної 

літератури для підвищення ефективності його професійної педагогічно-

сценічної діяльності (вміння правильно дихати, користуватися своїм голосом і 

дикцією). Л. Лимаренко (Лимаренко, 2012) називає такі етапи роботи, що 

складають його зміст: «1. Підготовка психофізичного апарату вчителя до 

мовленнєвої діяльності (а) вступна бесіда викладача; б) приведення вчителем 

свого зовнішнього вигляду до належного стану; в) пошук правильного 

положення тіла – вправа «Кілочок», 4-5 разів на рахунок: 1, 2, 3, 4; 

г) психологічне налаштування на заняття; д) вібраційний самомасаж (лоба, 

обличчя, шиї, живота, міжреберних зв’язок, спини); 2. Тренаж і розігрів 

активних органів мовленнєвого апарату вправи артикуляційної гімнастики 

(а) для нижньої шелепи; б) для губ та м’якого піднебіння; в) для язика); 

розвиток та постановка професійного дихання (цілісний комплекс вправ 

дихальної гімнастики); 3. Підготовка голосу до звучання (вправи щодо 

вимовляння фраз – лічилки, тексти чистомовок, промовляння віршованих 

стовпчиків на одному наборі дихання, тексти небилиць, до яких можна легко 

добирати рухи і працювати в різних темпоритмах з поступовим 

прискоренням/гальмуванням); 4. Мовна постановка голосу (а) використання 

сонорних звуків; б) вигукування декілька разів підряд із збільшенням і 

зменшенням сили звуку, його тональним підвищенням або пониженням у 

коротких реченнях та з окличними і запитальними інтонаціями); 5. Робота над 

віршованими текстами для ритмічно організованого мовлення, оволодіння 

музикальністю, динамічністю, чуттям ритму, ритмічною емоційністю та 

переживанням, виразною інтонацією словесної дії); 6. Робота над 

відпрацюванням правильної дикції (а) відпрацювання правильної дикції на 

матеріалі абеток, звукосполучень, прислів’їв, приказок, віршованих текстів; б) 

відпрацювання правильної дикції на матеріалі скоромовок; в) відпрацювання 

правильної дикції на виконанні скоромовок з рухами); 7. Розслаблення 



366 

 

психофізичного апарату (а) розслаблення тіла допомогою вправи «Кілочок»; б) 

відпочинок) (Лимаренко, 2012, с. 7-76). 

Воркшоп з техніки сценічного мовлення можна реалізовувати і у формах 

групової діяльності і у формі індивідуальної роботи. 

Отже розроблений нами комплекс навчальних технологій розвитку 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній 

освіті за стратегією інноваційного навчання орієнтований на перехід від 

формалізму до креативного сприйняття процесів і свободи мислення, активізує 

й спрямовує розумову і пошукову діяльність учителів (конкретизація, аналіз, 

порівняння, синтез, узагальнення навчального матеріалу) на нестереотипне 

виконання фахових завдань, що передбачає  удосконалення їх уміння знаходити 

нову інформацію, набувати досвід її практичного застосування, швидкою 

реагувати на нове, розвивати потребу подальшого пізнання та самостійності дії, 

конструктивно поєднувати сучасні педагогічні технології, спрямовані на 

зацікавлення вчителів художньою літературою, зміцнення їх загальнолюдських 

та світоглядних позицій, активізацію заглиблення у власний внутрішній світ, 

осмислення власних морально-етичних установок та інтересів.  

Збудженню вчителя зарубіжної літератури до усвідомлення необхідності 

самоосвіти для подолання особистих труднощів та самовдосконалення в 

системі (Чумак, 2015e, с. 98) значно допомагає схема створення власної 

педагогічної системи, у графічному зображенні якої ми використовуємо ідеї 

педагогіки, андрагогіки, х’ютагогіки, Усвідомлення вчителем необхідності 

активізації свого внутрішнього потенціалу, поглиблення здатності до 

самоаналізу із самовизначенням власних слабких і сильних сторін для 

подальшого усунення недоліків, креативний підхід в судженнях, прогнозування 

і моделювання акмеологічних стратегій, поліпшення власної педагогічної 

діяльності з вибудовою конструктивних шляхів просування до поставленої 

мети та досягнення конкретних цілей, комунікативний самоконтроль та 

суб’єктивний контроль власних дій і вчинків, прагнення до конструктивної 

співпраці, прояви емпатії, розширення навичок толерантної поведінки та 
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особистого гуманного спілкування в різних ситуаціях педагогічної взаємодії, 

безумовно сприятимуть оптимізації прояву рефлексивного, перцептивного, 

комунікативного аспекти, які в процесі його акмеологічного розвитку 

формують і індивідуальний стиль, і зрілість особистості вчителя зарубіжної 

літератури. 

Розроблення нашої схеми здійснювалося з урахуванням специфіки 

педагогічної роботи філолога для орієнтації його на позитивно-конструктивну 

педагогічну і самоосвітню діяльність, адже правильне стратегічне планування 

удосконалення власної педагогічної системи посилюється активізацією 

особистісних ресурсів, рефлексією, самовдосконаленням, оптимізацією 

саморегуляції (Чумак, 2015b, с. 344).   

У нашій інтерпретації застосування концептуальних основ х’ютагогіки 

для вдосконалення педагогічної системи вчителя зарубіжної літератури з 

використанням педагогічного прийому «подвійна петля» передбачає дієвість 

поетапного алгоритму самоосвітньої діяльності фахівця, а саме: 1 петля 

(знання) + 2 петля (пізнавальна активність → позитивна мотивація → вольові 

зусилля → саморефлексія        дослідницька позиція       епістомологічне  

пізнання → творча реалізація → ситуація успіху) = власна педагогічна система 

учителя (Чумак, 2016e, с. 27).  

Творче опрацювання ідей х’ютагогіки методом денотантного графу 

знайшло графічне зображення у «Схемі будови власної педагогічної системи 

вчителя-майстра зарубіжної літератури» (див. схема 25). 
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Схема 25  

Формування власної педагогічної системи вчителя-майстра  зарубіжної літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагогіка 
 

Знання 

 (зовнішній вплив) 
 

ЩО? 

(сутність діяльності) 
 

Освіта 
 

Практична реалізація  

у школі 

 
Андрагогіка 

Мета-знання   

(стороння допомога) 

 

НАВІЩО? 

(ціль діяльності) 

Процес взаємодії, 

обговорень, оцінювання 
 

Методичний ресурс 
 

Підвищення 

професійного рівня в 

закладах післядипломної 

педагогічної освіти 

 
Х’ютагогіка 

 
Пізнання (саморефлексія + самоосвіта) 

 

ЯК? (стратегія діяльності) 
 
 

Метод подвійної петлі 

Власна педагогічна система вчителя-майстра зарубіжної літератури 

Знання 

Мотивація 

Саморефлексія   

Дослідницька  

позиція  

Вольові  

зусилля 

Епістомологічне  

пізнання  

Творча реалізація 

Ситуація 

успіху 

Пізнавальна  

активність 
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5.3. Узагальнення результатів упровадження моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти 

 

На констатувальному етапі експериментальної роботи щодо розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти дали підстави для висновку про те, що деякі аспекти 

проблеми удосконалення професіоналізму вчителів зарубіжної літератури 

передбачено програмою курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Проведене анкетування вчителів зарубіжної літератури у курсовий період 

надало можливість встановити факт ідентичності рівнів розвитку професійної 

майстерності, що свідчить про недостатню розробленість зазначеної проблеми 

як на рівні системи післядипломної освіти, так і на рівні розвитку особистісно-

професійних перспектив. Щодо майбутніх фахівців філологічного профілю, то 

слід зазначити, що більшість респондентів не мають чіткого уявлення про 

особливості та структуру професійної майстерності. Переважна більшість 

студентів філологічного профілю не розрізняють такі поняття як «професійна 

майстерність» і «педагогічна майстерність».  

Отже висновки підтвердили як актуальність проблеми дослідження в 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, так і розробку відповідної програми щодо вирішення 

етапів-завдань, підпорядкованих методологічному, теоретичному та 

методичному розділам. Отримані результати констатувального експерименту 

скоригували подальшу роботу щодо реалізації завдань формувального 

експерименту. У подальшій реалізації визначених завдань програми 

дослідження використано відомості з отриманих висновків. 

Слід також звернути увагу на той факт, що у межах післядипломної освіти 

є дуже складним упродовж невеликого періоду застосувати різні методи 

професійної перепідготовки. Цей факт обумовлюється тривалістю курсів та їх 

періодичністю, а тому педагогічний експеримент і визначився саме у такій 
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схемі. Враховуючи наведені особливості кількісний розподіл учасників 

педагогічного експерименту здійснено таким чином: ЕГ – 187 осіб; КГ – 193 

особи. 

Урахування характерних особливостей організації освітніх процесів у 

різних типах навчальних закладів (післядипломна і професійна освіта) 

вплинули на структуру педагогічного експерименту, а тому його особливістю є 

паралельна двофакторність. Схему педагогічного експерименту з паралельною 

двохфакторністю подано у таблиці 23. 

Таблиця 23 

Схема педагогічного експерименту щодо розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури 

Групи 
Викладач 

М1+М2+М3 М1 

ЕГ I група II група 

КГ III група IV група 

 

де: 

М1– модель розвитку професійної майстерності викладачів зарубіжної 

літератури; 

М2 – методика розвитку професійної майстерності викладачів зарубіжної 

літератури; 

М3 – специфічні методи розвитку професійної майстерності 

викладачів зарубіжної літератури . 

Спецкурс з розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти, розроблений у межах 

експерименту та запропонований викладачам-спеціалістам передбачав 

обов’язкове проведення лекційних, практичних і семінарських занять та 

планування й здійснення самостійної роботи вчителів зарубіжної літератури, 

що проходили курсову перепідготовку в закладах післядипломної освіти і 

студентів педагогічних університетів. До того ж згідно з планом проведення 

експериментальної роботи в експериментальних групах запроваджено науково-
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методичне забезпечення розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, яке складалося з: 

      1. Програми з розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти. 

        2.  Навчального посібника «Викладання зарубіжної літератури в школі». 

        3. Методичних рекомендацій «Особливості викладання зарубіжної 

літератури в сучасній школі». 

        4. Методичних рекомендацій «Види аналізу літературних творів». 

        5. Комплексу навчальних технологій з розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

У контрольних групах означений педагогічний процес здійснювався без 

його використання.  

Ефективність науково-методичного забезпечення визначалася методом 

оцінювання, сутність якого полягала у проведенні викладачами і вчителями 

аналізу його складових, обміну думками, аргументації позицій і пошуку 

вмотивованих рішень з конкретних питань. До того ж, результати оцінювання, 

що пройшли широкі обговорення на засіданнях кафедр гуманітарних 

дисциплін, міських і обласних семінарах, засвідчили доцільність і ефективність 

створеного навчально-методичного забезпечення розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти. 

Скомпонованість теоретико-практичного матеріалу дала можливість не 

тільки використовувати його у межах навчальних планів і програм професійної 

та практичної підготовки вчителів різних спеціальностей (у контексті вивчення 

таких дисциплін як «педагогіка», «психологія» та ін.), а й адаптувати його до 

вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 

Метою формувального етапу експерименту було визначення ефективності 

складових моделі розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної шляхом за такими аспектами: 1) цілісність 

моделі і взаємоузгодженість усіх його компонентів; 2) наявність позитивного 

впливу на розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 
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системі післядипломної освіти способом її впровадження і комплексного 

науково-методичного забезпечення; 3) ефективність розвитку професійної 

майстерності вчителі зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

екологічної освіти за умови використання розробленого навчального 

комплексу, що включає сучасні інноваційні педагогічні технології; 

4) виокремлення недоліків у розроблених підходах до змісту й форм 

професійного зростання філологів та складових моделі; 6) причини виявлених 

недоліків і вибір методів щодо їх усунення. 

На початковому етапі формувального експерименту виявлено рівень 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури у післядипломній 

освіті експериментальних і контрольних груп за основними компонентами, від 

яких залежить їх потреба у знаннях і загалом в удосконаленні власного 

професіоналізму. Для визначення компонентів розвитку і рівнів професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури було: проаналізовано зміст і 

теоретичні положення навчально-тематичного плану курсів підвищення 

кваліфікації вчителів російської мови і зарубіжної літератури, посібники, 

вимоги до вчителів означеного фаху, психолого-педагогічну літературу; 

визначено методи дослідження (аналіз документів, анкетування, розв’язання 

завдань, статистична обробка отриманих результатів); розроблено анкети; 

перевірено рівні розвиненості професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури; проаналізовано отримані результати констатувального 

експерименту. Визначено методи дослідження, які у першу чергу 

характеризувалися: валідністю (для діагностики професійно актуальних 

якостей філологів); інформативністю (з охопленням значного кола 

досліджуваних питань); економічністю (із затратою мінімальною кількості часу 

і зусиль); доступністю (простота застосування). 

Діагностику експериментальної роботи складав такий інструментарій: 

аксіологічний компонент: Методика «Професійна спрямованість особистості 

вчителя» (Є. Рогов); Діагностична карта оцінки рівнів готовності педагогів до 

професійного зростання (Г. Возняк, Н. Мельнікова); гносеологічний компонент: 
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Методи дослідження фахової діяльності вчителя зарубіжної літератури 

(опрацьовано Г. Возняк, Н. Мельнікова); Відмінності між традиційним і 

інноваційним уроками; Анкета. Бар’єри фахової діяльності; праксеологічний 

компонент: Діагностична карта оцінки ефективності  впровадження нових і 

передових технологій навчання (Т. Орлова); Готовність учителя-практика 

зарубіжної літератури до ефективної діяльності: технологічний інструментарій. 

Вхідний контроль для дослідження рівня розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури було проведено у вигляді 

тестування. Середнє арифметичне значення балів (СБ), розраховували за 

формулою (3.1):  

1
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де X  – середнє арифметичне; 
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 – сума оцінок; 

N  – кількість вчителів у кожній із трьох типологічних груп.  

За результатами вхідного контролю щодо оцінювання знань проведено розподіл 

респондентів за  типологічними групами (творчий рівень – вчителі, які 

одержали оцінку «А», реконструктивний рівень – «В» і «С», репродуктивний 

рівень –«D» та «E». Результати вхідного контролю відображено в таблиці. 

Як бачимо із таблиць, результати вхідного контролю рівня професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури у контрольній та 

експериментальній групах, показники середнього балу (КГ – 81, ЕГ – 81,1) були 

майже однакові, що забезпечувало об’єктивність вихідних даних для 

проведення дослідно-експериментальної роботи (таблиця 24) 
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                       Таблиця 24  

Результати вхідного контролю рівня професійної майстерності вчителів  

зарубіжної літератури 

Групи, 

к-сть 

філологів 

Результати рівнів професійної майстерності вчителів СБ 

Репродуктивний 

рівень 

(задов. «D», «E») 

Реконструктивний 

рівень 

(добре «В», «С») 

Творчий рівень 

(відмінно «А») 

N % N % N % 

КГ (187) 48 25,7 98 52,4 41 21,9 81 

ЕГ (193) 51 26,42 97 50,3 45 23,3 81,1 
 

Середній інтервальний ряд розподілу балів розрахувався нами за формулою 

(3.2) за рейтингами модульно-рейтингової системи: 







f

fx
x

'

1
'

,                                               (3.2) 

де f – кількість оцінок у вказаному інтервалі, 

'

1x  – середня величина інтервалу 

A (90-100), B (85-89), C (75-84), D (65-74), E (60-64), FX (35-59), F (1-34). 

Впровадження моделі розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури у закладах післядипломної освіти було проведено з 

урахуванням сутності виявлених нами структурних компонентів освітнього 

процесу, а саме: аксіологічного, гносеологічного та праксеологічного. 

Встановлено, що професійна майстерність вчителів зарубіжної літератури у 

системі післядипломної освіти набуває індивідуальної значущості за умови 

розвитку таких структурних компонентів як: аксіологічний (потреби у 

вдосконаленні знань, умінь й навичок професійної діяльності, бажання 

застосування їх у професійній діяльності, розвиток моральних й естетичних 

аспектів пізнавальної діяльності, активізація ціннісної інверсії і професійної 

активності); гносеологічний (наявність та розвиненість спеціальних фахових 

знань та загальних знань з педагогіки й психології, готовність до вирішення та 

оптимізації освітньої/наукової діяльності вчителів зарубіжної літератури); 

праксеологічний (сформованість навичок роботи з літературними творами, 
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розвиненість пізнавальних, організаторських, проектних умінь учителів 

зарубіжної літератури, готовність бачити й визнавати допущені недоліки в 

роботі та окреслювати шляхи удосконалення результатів особистої діяльності). 

Аналіз цілей і завдань навчальної роботи в експериментальних групах 

щодо реалізації розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти засвідчив врахування пізнавальних 

інтересів та потреб вчителів. У експериментальних групах експериментальної 

моделі уводилися до майже всіх частин навчального плану вишів з метою 

поглиблення сприйняття навчального матеріалу, та подальшого удосконалення 

вмінь чітко й логічно висловлювати власні міркування щодо реалізації 

означеного контексту. 

У процесі експериментальної роботи основними недоліками в розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури виявлено: 

виникнення труднощів щодо використання методики викладання зарубіжної 

літератури в школі; невисокий  рівень методологічної культури; неглибоке 

засвоєння фахової термінології, що постійно поповнюється; недостатність 

знання  щодо використання засобів ІКТ; недосконалість  навичок проектної 

діяльності; неглибоке опанування інноваційними дидактичними технологіями; 

невисокий рівень організації самостійної роботи; незначний відсоток 

укомплектованості методичною літературою для придбання практичних 

навичок та ін. 

Покладена в основу розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті модель оцінювалася 

експериментально.  

Для розвитку попередньо визначених структурних компонентів 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури (аксіологічний, 

гносеологічний, праксеологічний) за однойменною моделлю в освітньому 

процесі закладів післядипломної освіти використовувався комплекс навчальних 

технологій з розвитку професійно майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти. 
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Враховуючи, що професійна діяльність учителя-майстра зарубіжної 

літератури являє собою цілісну діалектичну єдність таких трьох складових як 

виховна робота, навчальна діяльність і рефлексія/саморефлексія, ми вважаємо, 

що професійна майстерність вчителя зарубіжної літератури є сукупністю 

професійно-значущих якостей фахівця, що обумовлюються його 

психологічними властивостями, морально ціннісними орієнтаціями і фаховою 

підготовленістю та відтворюються у виховній роботі, навчальній діяльності і 

рефлексії/саморефлексії як аксіологічний, гносеологічний і праксеологічний 

компоненти однойменної структури. Для розвитку цих компонентів 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіті нами складено відповідний комплекс навчальних 

технологій (розділ 5.2.2.), що включав: групу технологій активних інтеракцій, 

групу технологій інтерактивних інтеракцій, групу технологій імітаційних 

інтеракцій. 

Група технологій активних інтеракцій включала: технологія проблемного 

навчання; технологія контекстного навчання; технологію кооперативного 

навчання; технологія ситуативного навчання; технологію вітагенного навчання 

з голографічним підходом. 

Реалізації технології проблемного навчання в освітньому процесі вчителів 

зарубіжної літератури сприяли активізація мотивації, педагогічна робота за 

Технологічною схемою проблемного навчання; конструювання дидактичного 

змісту матеріалу як ланцюга проблемних ситуацій, що відтворилося в розвитку 

гносеологічного компоненту. 

При застосуванні технології контекстного навчання в освітньому процесі 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти активізація 

засвоєння навчальної інформації відбувалося як з опорою на сприйняття і 

пам’ять, так і на творче, продуктивне мислення і конструктивну взаємодію. 

Такий процес значно активізував аксіологічний і гносеологічний компонент. 

Застосування технології кооперативного навчання мало ціллю 

опосередковане навчання вчителів зарубіжної літератури в лекційній і 
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практичній роботі в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою, з 

використанням спеціальних завдань, спрямованих на реалізацію їх прагнення 

до комунікації, орієнтації курсантів на конструктивну взаємодію, 

удосконалення вмінь командної роботи для виконанням колективного завдання. 

Така діяльність сприяла удосконаленню гносеологічного і діяльнісного 

компонентів. 

Технологія ситуативного навчання застосовувалася для: аналізу 

педагогічних ситуацій, що відображали практичну проблему і пошук шляхів 

оптимізації усвідомлення/осмислення способу передачі/активізації комплексу 

знань щодо її розв’язання; удосконалення умінь і навичок ефективно діяти й 

приймати правильні рішення. Така навчальні діяльність інтенсифікувала 

зростання гносеологічного і праксеологічного компонентів. 

При реалізації технології вітагенного навчання з голографічним підходом в 

освітньому процесі вчителів зарубіжної літератури у післядипломній освіті 

викладацька діяльність спрямовувалася на зближення наукового знання і 

життєвого смислу, розкриття їх дійсних і уявних розбіжностей та доказ їхньої 

взаємозумовленості, залежно, значущості, що значно оптимізувало 

удосконалення і аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного 

компонентів їх професійної майстерності. 

Отже, застосування групи технологій активних інтеракцій в лекційно-

практичній роботі мало на меті поглиблення засвоєння вчителями зарубіжної 

літератури інформації навчальних дисциплін відповідно до особливостей 

багатовимірного сприйняття навколишнього світу й запасу їхнього життєвого 

досвіду, що значно активізувало їхню розумову діяльність та  навчальну робота 

з самостійного опанування, запам’ятовування й відтворення знань.  

Група технологій інтерактивних інтеракцій (інтерактивного навчання) 

комплексу навчальних технологій з розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти включала: 

технологію навчання як дослідження; технологію евристичного навчання; 

технологію розвиваючого навчання; технологію концентрованого навчання; 
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технологію сегментарного навчання; технологію укрупнення дидактичних 

одиниць; технології критичного мислення; технологію «Розвиток критичного 

мислення через читання і письмо»; технологію проектної діяльності; Фреймову 

технологію навчання; технологію інтенсифікації навчання на основі схемних і 

знакових моделей навчального матеріалу; технологію результативного 

навчання за структурою моделі Колба. 

При використанні технології «Навчання як дослідження» за однойменним 

алгоритмом в освітньому процесі закладів післядипломної освіти зростанню 

рівня професіоналізму вчителів зарубіжної літератури сприяли: філософські 

роздуми на основі глибоких, різнобічних знань; активізація логічного й 

аналітичного мислення; розширення світогляду; формування особистого 

бачення щодо шляхів рішення тої чи іншої педагогічно проблеми; діяльність 

щодо пошуку цікавих фактів з біографій письменників, що оптимізують 

сприймання кожного з них як особистості, яка живе у певних історичних 

обставинах і побутових умовах, усвідомлення особливостей творчого процесу 

митця та ін. Такі дії значно підвищили рівень гносеологічного і 

праксеологічного компонентів. 

При застосуванні технології евристичного навчання у курсовий період 

освіта стала механізмом саморуху вчителя зарубіжної літератури, оскільки він 

не тільки орієнтувався не на отримання відповідей (знань), а на відшукання 

питань (незнань), а й створював освітню продукцію з навчальних дисциплін, 

мав можливість планувати й реалізовувати індивідуальну освітню траєкторії 

професійного зростання. така робота активізувала удосконалення 

гносеологічного і праксеологічного компонентів. 

Застосування технології розвиваючого навчання як орієнтація освітнього 

процесу на реалізацію потенційних можливостей філолога з врахуванням 

закономірностей розвитку і індивідуальних особливостей індивідуума у процесі 

лекційно-практичної роботи вчителів зарубіжної літератури відбувалося із 

компонуванням змісту у контексті націляння їх на вирішення певних проблем 

через логіку рішення розв’язання навчальних завдань, що сприяли розвитку їх 
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психічних функцій (збагачення уяви, удосконалення мислення й пам’яті та ін.), 

удосконаленню вмінь (самостійно конструювати власні знання, орієнтації в 

інформаційному просторі), розширенню сфери комунікації та підвищенню 

рівнів аксіологічного, гносеологічного і праксеологічного компонентів. 

Прикладом застосування технології концентрованого навчання в процесі 

експериментальної роботи стала організація навчання змісту навчання за 

авторською програмою спецкурсу «Розвиток професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури», розроблена за відносно самостійними 

логічно завершеними блоками, розділами, темами для: інтенсифікації 

мотиваційної сфери (позбавленням постійної зміни мотивів навчання); 

активізації інтелектуальної сфери (концентрацією уваги на відносно 

завершеному блоці навчального матеріалу способи розумових дій 

удосконалюються, значний обсяг інформації усвідомлюється цілісно за рахунок 

її більшої систематизації без збільшення навчального часу, знання засвоюються 

системно й ґрунтовно, пізнавальні та навчальні вміння розвиваються та ін.); 

зближення освітнього процесу філологів з їхніми природними психологічними 

особливостями сприйняття (роздробленість сприймання усувається, нервове 

напруження знімається) та ін. Така роботу значно інтенсифікувала зростання 

рівня аксіологічного, гносеологічного праксеологічного компонентів. 

Використання технології сегментарного навчання (із педагогічними 

прийомами «Лекція з зупинками», «Дерево передбачень» і схемою «Алгоритм 

навчальної роботи з використанням прийому кластерів»)в освітньому процесі 

вчителів зарубіжної літератури надало їм можливість удосконалити 

гносеологічний; праксеологічний компоненти,повніше використати власний 

потенціал, усвідомити власну здатність засвоїти знання у значному обсязі, 

активізувати бажання учитися, усвідомлювати й опрацьовувати наукову 

інформацію і в лекційній, і в самостійній роботі.  

Отже, застосування в освітньому процесі вчителів зарубіжної літератури 

технології укрупнення дидактичних одиниць (інформаційної з операційними 

елементами) сприяло задоволенню їх потреби  опанувати значний обсяг 
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ґрунтовних і дієвих знань за менший, ніж раніше, час, і застосовувалася  для 

аналізу художніх творів та виконання завдань певними методами (індукції, 

дедукції, синтезу, узагальнення), що об’єктувалися у свідомо засвоєних знаннях 

та підвищені рівнів гносеологічного і праксеологічного компонентів їхньої 

професійної майстерності. 

Використання технології критичного мислення надало можливість: 

удосконалити вміння вчителя зарубіжної літератури визначати проблему, 

приймати оптимальні рішення щодо перевірки одержаної інформації та 

визначення наявності/відсутності в ній підтексту; синтезувати одержані знання, 

шукати зв’язки між навчальними дисциплінами та інтерпретувати їх з 

урахуванням альтернативних позицій; робити аргументовані висновки і на їх  

підставі формулювати інтелектуально незалежні судження, що 

унеможливлюють маніпуляцію читацькою свідомістю; розвивати творчого 

читача із самостійним критичним мисленням, сформованим гуманістичним 

світоглядом, високим рівнем загальної культури та удосконаленими 

естетичними смаками; підвищити рівень аксіологічного, гносеологічного і 

праксеологічного компонентів. 

Застосування технології «Розвиток критичного мислення через читання і 

письмо» в лекційно-практичній роботі вчителів зарубіжної літератури 

поглибило усвідомлення кожним учителем власних цілей щодо удосконалення 

вивчення і викладання зарубіжної літератури; розвивало їхні навички 

критичного мислення і аргументації з огляду на вміння формулювати і ставити 

продумані проблемні питання щодо змісту художнього тексту; стимулювало до 

змістовно-пошукової діяльності, спрямованої  на пошук і оброблення 

інформації, її оцінювання, осмислення й правильне застосування з 

усвідомленням впливу багатьох чинників на формування загального рішення та 

ін. така діяльність сприяла підвищенню рівнів аксіологічного, гносеологічного; 

праксеологічного компонентів. 

Використання технології проектної діяльності (метод моделювання, 

педагогічний прийом денотатний граф, метод навчально-пізнавального 



381 

 

 

проектування) сприяло підвищенню рівнів аксіологічного, гносеологічного і 

праксеологічного компонентів професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури,розвитку їхніх умінь щодо планування з усвідомленням способів 

розв’язання завдань – від окреслення проблеми до здобуття результату, 

розширило їхні знання щодо створення навчальних проектів із застосуванням 

мультимедійних засобів, використанням комп’ютерних програм Моvіe Маkеr, 

РоwеrРоіnt; активізувало створення спільних і індивідуальних презентацій до 

прочитаних творів / окремих сцен із творів, бук-трейлерів, афіш до театральних 

постановок, реклам, складання відео-кліпу до поезії, покладеної на музику, що 

були представлені під час конференцій, семінарів та ін. 

Застосування Фреймової технології навчання за заповненою конкретним 

змістом і розфарбованою в певні кольори таблицею лекційного заняття 

привертало увагу вчителів зарубіжної літератури до певного слоту через зорове 

сприйняття, удосконалювало вміння філологів ущимлювати, структурувати й 

систематизувати інформацію у таблиці, алгоритми, матриці для скорочення 

навчального часу, розвивало їхні навички щодо орієнтації в різних схемах. Такі 

дії сприяли зростанню рівнів гносеологічного і праксеологічного компонентів. 

Використання технології інтенсифікації навчання на основі схемних і 

знакових моделей навчального матеріалу (з групою дидактичних методів, а 

саме: «десантний метод» – вправа, доручення, бесіда; «метод ланцюжка» – 

вправа, бесіда, доручення, змагання; «релейні контрольні роботи» – вправи; 

«робота на листках взаємоконтролю» – бесіда, вправа, робота з наочністю, 

педагогічного прийому  «скрайбінг» та ін.) складанням і застосуванням набору 

ключових слів, знаків, коротких опорних схем і конспектів та інших опор для 

мислення надавали вчителям зарубіжної літератури можливість легко 

запам’ятовувати і відновлювати в пам’яті отриману інформацію, згортати / роз-

гортати її, здійснювати перехід від загальних положень до їх конкретизації і 

навпаки та ін. Означена діяльність удосконалила гносеологічний і 

праксеологічний компонент. 
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Застосування технології результативного навчання за структурою моделі 

Колба в освітньому процесі вчителів зарубіжної літератури обумовлювало 

модернізацію змістового аспекту й педагогічного інструментарію в курсовий 

період для підвищення рівнів гносеологічного і праксеологічного компонентів 

їхньої професійної майстерності,спрямування освітнього процесу на 

удосконалення компетентностей філологів, вияву їх спроможності і здатності 

діяти результативно, з повною віддачею в різноманітних навчальних, життєвих, 

професійних ситуаціях, самостійно визначаючи і розв’язуючи проблеми на 

основі знань, умінь і навичок, набутих у процесі навчання у післядипломній 

освіті. 

Отже, застосування групи технологій інтерактивних інтеракцій комплексу 

навчальних технологій розвитку професійної майстерності у післядипломній 

освіті активізувало: реалізацію внутрішнього потенціалу філологів, рефлексію і 

саморефлексію із самовизначенням власних слабких і сильних сторін для 

подальшого усунення недоліків, креативний підхід в судженнях; прогнозування 

і моделювання акмеологічних векторів для поліпшення власної педагогічної 

діяльності з вибудовою конструктивних шляхів просування до поставленої 

мети й досягнення конкретних цілей; суб’єктивний контроль власних дій і 

вчинків; прагнення до конструктивної співпраці, прояви емпатії в різних 

ситуаціях педагогічної взаємодії. 

Застосування групи технологій імітаційних інтеракцій (технології 

експресивної психотехніки, технології ігрової діяльності, воркшопу з техніки 

сценічного мовлення) оптимізувало вільне самовираження вчителів зарубіжної 

літератури, спрямовувало їхні духовні сили у творче русло, гармонізувало 

внутрішній світ і їхні взаємини зі світом, надало можливість відчути себе 

літературними героями із сприйманням менталітету і світогляду інших культур 

і людей, відтворити їхню мову, інтонацію, вивільнити власні несвідомі 

переживання у метафори, фантазій і непомітно долучитися до нових видів 

діяльності. 

Означена діяльність представлена у схемі 26. 
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Схема 26  

Застосування комплексу навчальних технологій з розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури у 

післядипломній світі 

 

 

 

 

Аксіологічний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гносеологічний        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праксеологічний                                              

Активні 

інтеракції 

2 

3 

4 

5 

Інтерактивні  

інтеракції 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

17 

     Імітаційні 
інтеракції 

18 

19 

20 
 

Група технологій активних інтеракцій: 

1. Технологія проблемного навчання 

2. Технологія контекстного навчання  
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3. Технологія кооперативного навчання  

4. Технологія ситуативного навчання  

5. Технологія вітагенного навчання з голографічним підходом  

Група технологій інтерактивних інтеракцій 

6. Технологія навчання як дослідження  

7. Технології евристичного навчання  

8. Технології розвиваючого навчання  

9. Технології концентрованого навчання 

10. Технологія сегментарного навчання  

11. Технології укрупнення дидактичних  

12. Технологія критичного мислення 

13. Технологія «Розвиток критичного мислення через читання та письмо» 

14. Технологія проектної діяльності  

15. Фреймова технологія навчання 

16. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей 

навчального матеріалу  

17.Технологіярезультативного навчання за структурою моделі Колба 

Група технологій імітаційних інтеракцій 

18. Технологія експресивної психотехніки 

19. Технологія ігрової діяльності  

20. Воркшоп з техніки сценічного мовлення  

Джерело: складено автором 

 

Технологічний інструментарій і обрані методологічні підходи щодо 

вирішення означеної проблеми знайшли відображення у схемі моделі. 

Особливістю запропонованої моделі є відкритий, динамічний характер та 

орієнтація філологів на творчу співпрацю, що передбачає можливість її змін і 

варіювання в процесі взаємодії суб’єктів освітньої діяльності через їх 

індивідуальну мотивацію, та інтелектуальний і творчий діалог. 
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Реалізація комплексу навчальних технологій передбачає розширення 

технологічного інструментарію філологів, ознайомлення його з технологій, 

методів, педагогічних прийомів навчання, надати можливість учителям 

зарубіжної літератури підвищити рівень професійної майстерності за відносно 

короткий термін надати можливості для подальшого ініціювання інноваційних 

процесів у загальноосвітніх навчальних закладах. Його системне 

запровадженням пропонує педагогічні технології, методи і прийоми, що 

активізують не тільки отримання, а здобування, створення й конструювання 

знань шляхом постійного залучення філологів до активної навчально-

пізнавальної діяльності. При реалізації комплексу відбувається інтенсивна 

багатостороння комунікація суб’єктів діяльності (інтеракція), обмін 

інформацією та результатами діяльності курсантів між собою й викладачем, що 

спонукає фахівців до ініціативності, творчого підходу та активної дієвої позиції 

у навчанні. Результатами навчання у такий спосіб є поглиблене та усвідомлене 

розуміння вчителями зарубіжної літератури  сутності вивченого, удосконалення 

вмінь самостійно аналізувати й оцінювати навчальну й іншу інформацію, 

робити та характеризувати висновки, аргументувати власні погляди, слухати 

інших, поважати альтернативну думку, розширювати навички індивідуальної  

роботи та групової взаємодії із побудовою конструктивних стосунків з її 

членами та розумінням власного місця в ній, реалізувати ідею співпраці всіх 

учасників освітнього процесу із забезпеченням атмосфери психологічного 

комфорту. 

Згідно із схемою, удосконалення аксіологічного, гносеологічного та 

праксеологічного компонентів у системі післядипломної освіти різниться своєю 

специфікою як процес викладання, так і учіння, що зумовлено його метою і 

завданнями і спрямовується на інтенсифікацію світоглядних і моральних ідей 

вчителя зарубіжної літератури, оволодіння необхідним обсягом наукових знань 

та поглиблення його практичних умінь і навичок.  

Розвитку аксіологічного компонента професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури у післядипломній освіті допомагає також інтенсифікація 
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деяких особистісних та професійно-педагогічних аспектів його діяльності, а 

саме: активності, ініціативності, жаги діяння; акцентуації раніше визначених 

пріоритетів у вольовій сфері в межах від наполегливості до завзятості; 

мотиваційного поглиблення самосвідомості, сформованості механізмів 

самоорганізації; розвиненого творчого мислення; достатньої емоційності; 

реалістичності й критичності уяви; сталості моральної позиції; розуміння 

значення власного й соціального статусу; потреби у професійному 

самовизначенні як акме-вчителя. 

Успішній навчальній роботі викладача в системі післядипломної освіти 

також сприяли: висока майстерність, такт, інтелект, знання психології, 

ораторське мистецтво, засоби театральної педагогіки, здатність бути гнучким і 

реагувати на зміни. При сконцентрованості навчальної діяльності вчителя 

зарубіжної літератури на оптимізації викладання й засвоєння методології і 

методики навчальної дисципліни дороговказом фахівцю у джерелах знань у 

більшості випадків виступали програмовий матеріал, книги та методична 

взаємодія з викладачами і методистами. 

Отже, комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителя зарубіжної літератури у післядипломній освіті за 

стратегією інноваційного навчання активізував наукову, розумову й освітню 

діяльність вчителів (з конкретизацією, аналізом, порівнянням, синтезом, 

узагальненням навчального матеріалу) та спрямовував її на нестереотипне 

вирішення фахових завдань, що передбачали  удосконалення їх вмінь 

формувати нову інформацію, набувати досвід її практичного застосування, 

швидкою реагувати на нове, розвивати потреби подальшого пізнання та 

самостійності дії, конструктивно поєднувати широкий спектр сучасних 

педагогічних технологій, спрямованих на зацікавлення вчителів художньою 

літературою, удосконалення їх загальнолюдських та світоглядних позицій, 

активізацію заглиблення у власний внутрішній світ, осмислення власних 

морально-етичних установок та інтересів. 
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Внаслідок упровадження комплексу навчальних технологій з розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти отримано результати і проведено порівняльну 

характеристику динаміки зростання професійної майстерності філологів в 

експериментальних і контрольних групах після завершення курсової 

підготовки. Одержані результати відображено у таблиці 25. За показниками 

підсумкового контролю, приріст аксіологічного компонента розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти в експериментальних групах становив 12,9 %, у 

контрольних групах – 2,7 %. 

Таблиця 25 

Динаміка удосконалення аксіологічного компонента  

Групи,  

к-сть 

філологів  

ЕК Рівень сформованості аксіологічного компонента ПКГ 

Репродуктивний 

(задов. «D», «E») 

Реконструктив-

ний  

(добре «В», «С») 

Творчий 

(відмінно «А») 

N % N % N % % 

КГ (187) 
ВК 38 20,3 102 54,6 47 25,1 2,7 

ПК 31 16,6 104 55,6 52 27,8 

ЕГ (193) 
ВК 41 21,2 104 53,9 48 24,9 12,9 

ПК 29 15 91 47,2 73 37,8 
 

*Позначення до таблиці: 

КГ – контрольна група; ЕГ – експериментальна група; ЕК – етапи 

контролю; ВК – вхідний контроль; ПК – підсумковий контроль; N – кількість 

філологів у кожній із трьох типологічних групах; ПКГ – приріст компонента 

сформованості. 

Графічне представлення динаміки зміни даних відповідно до 

удосконалення аксіологічного компонента в системі післядипломної освіти у 

вчителів зарубіжної літератури контрольних і експериментальних груп (рис. 2) 

дають підстави стверджувати про ефективність впровадження технології 

активізації мотивації як аксіологічного компонента розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти за 
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комплексом навчальних технологій за зростанням показників творчого й 

реконструктивного рівнів, і відповідно зменшенням показників 

репродуктивного рівня. 

Збільшення показників рівнів сформованості аксіологічного компонента 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти в експериментальній групі пояснюємо застосуванням 

дидактичних прийомів збудження інтересу, психопедагогічних прийомів 

мотивації, психопедагогічного алгоритму планування й проведення лекційного 

заняття та ін., цікавих форм подання навчального матеріалу (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка показників рівнів сформованості аксіологічного компонента  

 

Успіх вирішення професійних завдань значною мірою залежав від рівня 

розвиненості у вчителів зарубіжної літератури гносеологічного компонента, 

знання методології, методики викладання зарубіжної літератури, вмінь 

аналізувати і інтерпретувати художні тексти, знань загальної педагогіки і 

вікової психології. 

Аналіз табличних даних дає підстави зробити висновок, що застосування 

технологій, розроблених для удосконалення гносеологічного компоненту 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, сприяє удосконаленню гносеологічного компонента 

означеного педагогічного конструкта. За показниками дослідження, приріст 
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гносеологічного компонента у філологів експериментальних груп становив 

15,6 %, у вчителів зарубіжної літератури контрольних груп – 3,8 %. 

Використання запропонованих технологій сприяє поглибленому усвідомленню 

вчителями зарубіжної літератур навчальної інформації, розвитку їх 

літературознавчої і культурологічної компетентності, вмінь інтерпретувати 

літературні твори з використанням розширеного методичного знання й 

значного технологічного інструментарію. Філологи контрольної групи, що 

навчалися за традиційними програмами, таких можливостей не мали (див. 

таблицю 26). 

Таблиця 26 

Динаміка розвитку гносеологічного компонента 

 

Групи,  

к-сть 

філологів 

ЕК Рівень сформованості гносеологічного компонента ПКГ 

Репродуктивний 

(задов. «D», «E») 

Реконструктив-

ний  

(добре «В», «С») 

Творчий 

(відмінно «А») 

N % N % N % % 

КГ (187) 
ВК 39 20,86 99 52,94 49 26,2 3,8 

ПК 34 18,1 97 51,87 56 30 

ЕГ (193) 
ВК 42 21,8 100 51,8 51 26,4 15,6 

ПК 30 15,54 82 42,5 81 41,96 
 

Графічне зображення змінюваності динаміки щодо удосконалення 

гносеологічного компонента професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти контрольних і експериментальних 

груп (рис. 2) наглядно відображує суттєве зростання показника 

реконструктивного рівня і зменшення показника репродуктивного рівня в 

експериментальній групі. Застосування технологічного інструментарію 

традиційного навчання філологів контрольної групи обумовило помірну 

динаміку показників означених рівнів розвитку їх професійної майстерності в 

системі післядипломної освіти (див. рис. 3) 
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Рис. 3. Динаміка показників рівнів сформованості гносеологічного компонента  

Багатоваріантності планування й прогнозування щодо інтенсифікації 

освітнього процесу філологів у курсовий період сприяло впровадження 

програми спецкурсу «Розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти». 

Результати удосконалення професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури за технологіями  різних видів навчання, розробленими для 

інтенсифікації праксеологічного компонента в системі післядипломної освіти 

відображено у таблиці 27. 

Таблиця 27 

Динаміка удосконалення праксеологічного компонента 

Групи,  

к-сть 

філологів 

ЕК Рівень удосконалення праксеологічного компонента ПКГ 

Репродуктивний 

(задов. «D», «E») 

Реконструктив-

ний  

(добре «В», «С») 

Творчий 

(відмінно «А») 

N % N % N % % 

КГ (187) 
ВК 38 20,3 104 55,6 45 24,1 3,2 

ПК 35 18,7 101 54 51 27,3 

ЕГ (193) 
ВК 41 21,2 103 53,4 49 25,4 11,9 

ПК 33 17,1 88 45,6 72 37,3 

 

Аналіз результатів підтверджує, що використання технологій  різних видів 

навчання, розроблених для інтенсифікації праксеологічного компонента 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти доводить ефективність застосування означеного 
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технологічного інструментарію. За показниками підсумкового контролю, 

приріст показників цього компонента у філологів експериментальних груп 

становив 11,9 %, у контрольних групах – 3,2 %. 

Графічне зображення змінюваності динаміки щодо удосконалення 

праксеологічного компонента професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти контрольних і експериментальних 

груп (рис. 3.2) наглядно відображує суттєве зростання показника 

реконструктивного рівня і зменшення показника репродуктивного рівня в 

експериментальній групі. Застосування технологічного інструментарію 

стратегії інноваційного навчання філологів свідчить, що в експериментальних 

групах спостерігається зростання показника реконструктивного й творчого 

рівнів за рахунок зменшення показника репродуктивного  рівня. У контрольній 

групі спостерігаються помірні зміни показників відповідних рівнів розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка показників рівнів сформованості праксеологічного 

компонента  

Як бачимо застосування технологій різних груп (групи активних 

інтеракцій, інтерактивних інтеракцій, імітаційних інтеракцій) протягом 

експериментальної роботи з філологами ЕГ сприяло розвитку різних типів і 

мислення (логічного, аналітичного, критичного, прогностичного та ін.) та 
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удосконаленню рефлексивних навичок, що дали можливість 

перевірити/оцінити рівень особистих знань, знайти прогалини в особистому 

когнітивному полі або у засвоєному матеріалі. Вчителі зарубіжної літератури 

КГ таких можливостей не мали. 

До того ж, значно оптимізували розвиток професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти усвідомлення 

потреби у знаннях, пізнавальна активність та самостійна діяльність філологів, 

що інтенсифікувалися при написанні курсових робіт, підготовці доповідей та 

виступах на науково-практичних і науково-методичних конференціях, 

написанні статей у методичних збірниках. 

Як бачимо, розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти за однойменним навчальним 

комплексом значно активізував інтерес до фахової діяльності, що 

відображувалося в аксіологічному компонентів; удосконалення положень 

методології, використання означених наукових підходів, методики викладання  

навчальної дисципліни та технологій поглиблення знань під час лекційної і 

практичної роботи, розвиток різних типів мислення (логічного, аналітичного, 

критичного мислення, прогностичного) – гносеологічний компонент, 

інтенсифікація психопедагогічного підходу, використання технологій різних 

типів навчанні та самостійна діяльність щодо вирішення фахових і загально 

педагогічних завдань  – праксеологічний компонент. 

Зведені результати змін в прирості показників рівнів сформованості 

компонентів розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти за навчальним комплексом за стратегією 

інноваційної навчання відображено у таблиці 28. 
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Таблиця 28 

Результати ефективності реалізації моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти 

Рівні 

сформованості 

Ефективність реалізації моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти у КГ та ЕГ (у%) 

аксіологічний 

компонент 

гносеологічний 

компонент 

праксеологічний 

компонент 

К
Г

 

у % Е
Г

 

у % К
Г

  

у % Е
Г

 

у % К
Г

 

у % Е
Г

 

у % 

Репродуктивн. 31 16,6 29 15 34 18,1 30 15,54 35 18,7 33 17,1 

Реконструктивн. 104 55,6 91 47,2 97 51,87 82 42,5 101 54 88 45,6 

Творчий 52 27,8 73 37,8 56 30 81 41,96 51 27,3 72 37,3 

Всього 187 100 193 100 187 100 193 100 187 100 193 100 

Приріст 

показника 
5 2,7 25 12,9 7 3,8 30 15,6 6 3,2 23 11,9 

 

Для узагальнення результатів підрахунку змін у розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

реалізовано підсумковий контроль щодо удосконалення професіоналізму 

філологів експериментальних і контрольних груп (результати наведено в 

таблиці 29). 

Таблиця 29 

Узагальнені результати удосконалення рівня професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 

Групи, 

к-сть 

філологі

в 

Е

К 

Результати успішності розвитку 

професійної майстерності вчителів 

СБ П

С

Б 

ЯЗ  

у % 

ПЯ

З у 

% Репродуктив

ний (задов. 

«D», «E») 

Реконструкти

в-ний (добре 

«В», «С») 

Творчий 

(відмінно 

«А») 

КС % КС % КС %     

КГ (187) В

К 

48 25,7 98 52,4 41 21,9 81 0,

7 

74,

3 

3,8 

П

К 

41 21,9 103 55,1 43 23 81,7 78,

1 

ЕГ (193) В

К 

51 26,42 97 50,3 45 23,3 81,1 4,

5 

73,

3 

10,

6 
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Групи, 

к-сть 

філологі

в 

Е

К 

Результати успішності розвитку 

професійної майстерності вчителів 

СБ П

С

Б 

ЯЗ  

у % 

ПЯ

З у 

% Репродуктив

ний (задов. 

«D», «E») 

Реконструкти

в-ний (добре 

«В», «С») 

Творчий 

(відмінно 

«А») 

КС % КС % КС %     

П

К 

31 16,1 73 37,8 89 46,1 85,6 83,

9 

 

Узагальнені результати удосконалення рівня професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти засвідчили 

суттєві зміни у відсоткових значеннях філологів з експериментальних груп на 

початку й після завершення дослідно-експериментальної роботи. Кількість 

філологів, які мали показники щодо репродуктивного і творчого рівнів 

розвиненості професіоналізму  збільшилася 10,3 %. При порівнянні результатів 

після завершення експерименту між експериментальними та контрольними 

групами різниця у прирості середнього балу становить 3,8 балу, прирості якості 

знань – 6,8 %. 

Перевірка результативності проведеної дослідно-експериментальної 

роботи здійснювалася на основі порівняльного аналізу кількісних та якісних 

змін у показниках рівнів розвиненості професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури експериментальної та контрольної груп на початку 

формувального етапу експерименту та після його завершення, які представлені 

на гістограмі (рис. 5).  
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Рис. 5. Динаміка рівнів розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури на початку формувального етапу експерименту та 

після його завершення. 
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На основі результатів педагогічного експерименту щодо розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти також було проведено розрахунок дисперсії і 

стандартного відхилення за формулою (3.3) і (3.4), результати яких 

відображують розміщення значень елементів сукупності близько його 

середнього арифметичного. 

  n

xx
n

i

i














 1

2

2
,    (3.3) 

 
2  ,                                                    (3.4) 

де xi – відповідний бал, 



x  – середнє арифметичне значення балів, 

n – число балів. 

У контрольній групі показники 1,882  , 38,92   , в 

експериментальній – 2,1012   відповідно 06,102   .  

Щільність розподілу балів вираховується за правилом трьох сигм (3.5): 

   )2()( 


xx – )2( 


x                                    (3.5) 

Ці розрахунки дали такі результати: у контрольній групі 52,37)( 


x , в 

експериментальній – 4,42)( 


x . 

Порівняні і підбиті підсумки щодо результатів статистичних обрахунків 

підсумкового контролю КГ та ЕГ відображено у таблиці 30. 
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Таблиця 30 

Характеристика статистичної обробки результатів підсумкового контролю 

Показник КГ (187) ЕГ (193) 

1 2 3 

середньоарифметичне 

значення балів (


x ) 
81,7 85,6 

дисперсія ( 2 ) 88,1 101,2 

стандартне відхилення ( ) 9,38 10,06 

щільність розподілу балів 

)(


x  
37,52 42,4 

 

Дані у таблиці 30, засвідчують, що результати впровадження моделі 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в освітній 

процес філологів, що відбуваються у закладах неперервної/післядипломної 

педагогічної освіти, зокрема показники середньоарифметичного балу 

успішності та приросту якості знань експериментальних груп значно вищі, ніж 

у представників контрольних груп. Менший показник дисперсії в 

експериментальній групі ілюструє меншу розсіяність балів філологів навколо 

середнього арифметичного значення. Інтенсифікація розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури з експериментальної групи 

впровадженням в їхній освітній процес розробленої моделі і навчального 

комплексу за стратегією інноваційного навчання підтверджується показником 

стандартного відхилення. Менший показник щільності розподілу балів в 

експериментальній групі засвідчує наявність процесу вирівнювання рівня знань 

(адже, чим менший інтервал оцінок, тим стабільніші знання). 

Для перевірки статистичної значущості результатів наукового дослідження 

визначено ефективність впровадження в освітній процес моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, реальне покращення успішності навчання філологів із 

рівнем значущості 1 %. 
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За теорією нульової гіпотези передбачається відсутність відмінностей у 

показниках середньоарифметичного: 210 : xxH  , де 1x  – середньоарифметичне 

значення балів у контрольній групі, 2x  – середньоарифметичне значення балів в 

експериментальній групі, тобто експериментальні та контрольні групи суттєво 

не відрізняються за успішністю. Альтернативна гіпотеза має такий вигляд: 

211 : xxH  . Рівень значущості для її перевірки α = 0,01. У такому випадку є 

Правосторонність критичної межі у цьому випадку обумовлює необхідність 

використання t-критерію Стьюдента для розв’язання вказаного завдання 

(Ковырялг, 1980).  

Формула для розрахунку t-критерію Стьюдента (3.6): 

2

2

2

1

12

MM

xx
t






,                                                 (3.6) 

де 1X  та 2X  – середнє арифметичне балів у контрольній та 

експериментальній групах, 

М1 і М2 – величини середніх похибок.  

Середні похибки визначали за формулою (3.7) 

N
M




,                                                       

(3.7) 

де  – середнє квадратичне відхилення,  

N – кількість учасників групи. 

Середнє квадратичне відхилення розраховували за формулою (3.8) 

 

N

xx
N

i

i




 1

2


,                                               (3.8) 

де xi – оцінка і-го студента, 

x – середнє арифметичне значення балів у групі. 

Розрахунки нульової гіпотези відображено у таблиці 31. 
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Таблиця 31 

Результати розрахунку нульової гіпотези 

Показник 
Групи 

КГ ЕГ 

Величини середніх 

похибок (М1 та М2) 
0,686 0,72 

Середні квадратичні 

відхилення ( 1  та 2 ) 
9,38 10,06 

 

Знаходження t-критерію Стьюдента (Кыверялг, 1980) здійснюється на 

основі розрахованих показників, зведених у таблицях 30 і 31. 

939,3
686,072,0

7,816,85

222

2

2

1

12 










MM

xx
t  

Табличне значення t-критерію Стьюдента для кількості вчителів 

зарубіжної літератури, які брали участь в експерименті (380) та рівні 

значущості 1 %, tтабл.= 0,0124 (Кыверялг, 1980, с. 181). Оскільки tрозр.= 3,939 

є більшим від табличного, то нульова гіпотеза не підтверджується. Як бачимо, 

різниця середніх балів між експериментальною та контрольною групами не 

тільки унеможливлює її пояснення випадковістю вибірки з імовірністю 99 %, а 

й підтверджує об’єктивно вищий рівень удосконалення в експериментальній 

групі. Одержані результати формувального етапу експерименту, достовірність 

яких підтверджено методами статистичного аналізу, засвідчують ефективність 

використання в закладах неперервної педагогічної освіти моделі розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в систем 

післядипломної освіти і навчального комплексу за стратегією інноваційного 

навчання для інтенсифікації означеного процесу.  

На завершенні формувального етапу здійснювалася обробка й аналіз 

отриманих результатів, узагальнювалися висновки дослідження, було написано 

монографію «Розвиток професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури у післядипломній освіті» та посібник «Викладання зарубіжної 

літератури в школі», здійснювалося оформлення дисертаційного дослідження. 
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Навчально-методичне забезпечення розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти створено на 

вищезазначених засадах і способи його реалізації можуть бути рекомендовані 

для впровадження в освітній процес закладів неперервної освіти за умови 

підтвердження його дієвості та ефективності. Запропонований комплекс 

навчальних технологій з розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти та значний обсяг 

теоретичної інформації на високому рівні складності сприяв фаховому 

зростанню, розвитку пізнавальних інтересів, мобілізував активність та 

ініціативність філологів, інтенсифікував інтерес до відтворення власної акме-

траєкторії. 

Отже, значущість розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти обумовлювалася як тривалістю й 

складністю означеного процесу, так затребуваністю і необхідністю 

інтенсифікації вказаного процесу. Впровадження комплексного педагогічного 

експерименту надало можливість виокремити і досягнення, і недоліки, 

визначити причинно-наслідкові зв’язки, висвітлити внутрішні джерела 

професійного зростання та змоделювати  відповідний прогноз.  

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Чумак, 2015e, Чумак, 2015b, Чумак, 2016e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

 

 

Висновки до розділу 5 

Методи дослідження визначалися за валідністю (для діагностики 

професійно актуальних якостей філологів); інформативністю (з охопленням 

значного кола досліджуваних питань); економічністю (із затратою мінімальною 

кількості часу і зусиль); доступністю (простота застосування). 

За результатами вхідного контролю рівня професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури середній бал КГ складав 81%, ЕГ – 81,1%. За 

показниками підсумкового контролю, приріст аксіологічного компонента 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури на 

навчальним комплексом за стратегією інноваційного навчання в системі 

післядипломної освіти в експериментальних групах становив 12,9 %, у 

контрольних групах – 2,7 %. 

За показниками дослідження, приріст гносеологічного компонента у 

філологів експериментальних груп становив 15,6 %, у вчителів зарубіжної 

літератури контрольних груп – 3,8 %. 

За показниками підсумкового контролю, приріст показників 

праксеологічного компонента у філологів експериментальних груп становив 

11,9 %, у контрольних групах – 3,2 %. 

Кількість філологів, які мали показники щодо репродуктивного і творчого 

рівнів розвиненості професіоналізму збільшилася 10,3 %. При порівнянні 

результатів після завершення експерименту між експериментальними та 

контрольними групами різниця у прирості середнього балу становить 3,8 балу, 

прирості якості знань – 6,8 %. 

На основі результатів педагогічного експерименту щодо розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти також було проведено розрахунок дисперсії і 

стандартного відхилення. Для перевірки статистичної значущості результатів 

наукового дослідження визначено ефективність впровадження в освітній процес 

моделі розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в 
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системі післядипломної освіти, реальне покращення успішності навчання 

філологів із рівнем значущості 1 %. 

Табличне значення t-критерію Стьюдента для кількості вчителів 

зарубіжної літератури, які брали участь в експерименті (380) та рівні 

значущості 1 %, tтабл.= 0,0124. Оскільки tрозр.= 3,939 є більшим від 

табличного, то нульова гіпотеза не підтверджується. Як бачимо, різниця 

середніх балів між експериментальною та контрольною групами не тільки 

унеможливлює її пояснення випадковістю вибірки з імовірністю 99 %, а й 

підтверджує об’єктивно вищий рівень удосконалення в експериментальній 

групі. Отримані показники засвідчують ефективність запропонованої моделі 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. 

Отже, навчальним комплексом за стратегією інноваційного навчання для 

практикоорієнтованого розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури в післядипломній освіті передбачається зміна акцентів у функціях 

викладача з трансляції знань, організації змісту й спрямування навчальної 

діяльності слухачів на побудову освітнього середовища шляхом системного 

застосування специфічних технологій, що реалізують вищевказані підходи та 

інтенсифікують досягнення передбачуваних навчальних результатів, 

спонукають на консультативну роботу в самостійній пошуковій навчальній 

діяльності тих, хто навчається. 

 

 

 

 

 

 

 



402 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено наукове обґрунтування й експериментальну 

перевірку теоретичних і методичних засад розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти. Проведене дослідження підтвердило основні положення і дозволило 

сформулювати висновки відповідно до поставлених завдань. 

1. Здійснений бібліографічний аналіз проблеми дослідження засвідчив, 

що у різних галузях наукового знання поняття «професійна майстерність 

вчителя» розглядається з позиції: філософії – як положення про особистість, її 

формування і розвиток, духовно-практичне освоєння дійсності; об’єктивну й 

суб’єктивну зумовленість педагогічної діяльності; соціології – в аспекті 

визначальної ролі учителя у забезпеченні навченості суспільства для 

подальшого вирішення державних завдань; педовтології – з позиції визначення 

соціальних, педагогічних функцій вчительської професії, діалектичного 

взаємозв’язку, взаємозумовленості і взаємовпливу підвищення кваліфікації 

вчителів; психології – як динамічна функціональна структура особистості, 

здатна до розвитку та саморозвитку впродовж життя; педагогіки – як 

особистість майстра, здатного на високому рівні здійснювати педагогічну дію; 

культурології – як здатність вчителя транслювати цінності світової і 

національної культурної спадщини, сприяти духовному збагаченню молодого 

покоління. Визначено, що професійна майстерність вчителя є інтегративним 

феноменом, що передбачає прояв досконалості в професійній діяльності, 

знання власних індивідуальних особливостей, вміння знайти оптимальну 

стратегію педагогічної дії, здатність до формування особистості, що 

орієнтується в суперечливому соціокультурному просторі на підґрунті 

духовних цінностей світової і національної культури та характеризується 

діалектичною єдністю неперервного розвитку, саморозвитку, вдосконалення. 

2. Здійснений аналіз базових понять дослідження («майстер», 

«майстерність», «професіоналізм», «професіонал», «професійна майстерність») 
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у 211 працях вітчизняних та зарубіжних вчених засвідчив різне їх трактування. 

З’ясовано, що розуміння поняття «професійна майстерність» здебільшого 

характеризується концептуально-структурним баченням як особливостей 

фахової діяльності вчителя, так і загалом педагогічної професії, місії вчителя в 

ній та вимог до особистості фахівця, що пов’язуються із соціумом, культурою, 

системою морально-ціннісних орієнтацій, рефлексією, психопедагогічними 

чинниками та спроможністю вчителя створювати власні психологічні 

новоутворення, які інтенсифікують реалізацію його потенціалу. 

Встановлено, що вчитель-майстер зарубіжної літератури – гармонійно 

розвинена, внутрішньо багата особистість, з фундаментальною фаховою й 

психолого-педагогічною підготовкою, концептуальним мислення, досвідом 

здійснення педагогічної дії, спроможного творчо вирішувати різноманітні 

педагогічні завдання, здійснювати рефлексивну та самоосвітню діяльність.  

3. Узагальнення досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених 

уможливило сформулювати дефініцію «професійна майстерність учителів 

зарубіжної літератури» як сукупність особистісних якостей, які мають 

практикоорієнтований характер (філософські, методологічні, літературознавчі, 

культурологічні аспекти); відтворюються у концептуальному мисленні та 

результативній внутрішньомотивованій науковій, фаховій і самоосвітній 

діяльності, спрямованій на розвиток творчого потенціалу особистості; 

потребують постійного вдосконалення, самовдосконалення. Професійна 

майстерність вчителів зарубіжної літератури має трикомпонентну структуру і 

складається з: аксіологічного компоненту (громадянська позиція; соціальна 

зрілість; моральні цінності; педагогічні здібності; деонтологічні якості; 

розвинені перцептивні здібності; позитивний світогляд); гносеологічного 

компоненту (компетентності (методологічна, літературознавча, 

культурологічна, методична); знання педагогіки та психології; епістемологічне 

пізнання; розвиток інтелектуальної сфери); праксеологічного компоненту 

(творча пізнавальна діяльність; рефлексивні уміння; здатність використовувати 
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конструктивні ідеї педагогічного досвіду; педагогічна техніка; акторська 

майстерність). 

4. В основу авторської концепції розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури покладено теоретико-методологічні і 

методичні ідеї, спрямовані на забезпечення результативності цього 

розвитку: концептуальні положення філософії освіти; провідні положення 

методологічних підходів (андрагогічного, компетентнісного, 

міждисциплінарного, системного); авторські ідеї щодо розуміння 

професійної майстерності учителя-філолога як багатоаспектного явища; 

усвідомлена мотивація, спрямована на досягнення акме-рівня; підготовка 

педагога нового типу зі сформованою методологічною компетентністю; 

пріоритетність провідної ролі особистості вчителя у його фаховому  

зростанню, самостійності у виборі форм підвищення кваліфікації; розвиток 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури на засадах 

«відкритої освіти»; перехід від репродуктивного типу післядипломної 

освіти до інноваційного й гуманістичного; проектування та організація 

розвивального освітньо-професійного середовища; усвідомлення 

основоположних аспектів шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна 

література» (естетичний, культурологічний, психолого-педагогічний). 

5. Укладено комплекс навчальних технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти, 

що складається з: групи технологій активних інтеракцій (проблемного 

навчання; контекстного навчання; кооперативного навчання; ситуативного 

навчання; вітагенного навчання з голографічним підходом); групи технологій 

інтерактивних інтеракцій (технології навчання як дослідження; евристичного 

навчання; розвиваючого навчання; концентрованого навчання; сегментарного 

навчання; укрупнення дидактичних одиниць; критичного мислення; технології 

«Розвиток критичного мислення через читання та письмо»; проектної 

діяльності; Фреймової технології навчання; інтенсифікації навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу; експресивної 
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психотехніки; технології результативного навчання за структурою моделі 

Колба); групи технологій імітаційних інтеракцій (технології ігрової діяльності; 

техніки воркшоп сценічного мовлення). 

6. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в систем післядипломної освіти й 

експериментально доведено її ефективність.  

Процес розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

змодельовано у сукупності: цільового (мета, завдання); методологічного 

(наукові підходи, принципи та закономірності розвитку); сутнісно-операційного 

(структурні компоненти професійної майстерності вчителя зарубіжної 

літератури та дидактичний інструментарій для його здійснення); 

результативний (критерії, рівні, очікуваний результат) блоків.  

Експериментальна перевірка ефективності розробленої і 

впровадженої в освітню практику моделі розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти засвідчила про зростання показників творчого рівня розвиненості 

професійної майстерності (з 23,3 % до 46,1%) та зменшення 

репродуктивного (з 26,42 % до 16,1 %) та реконструктивного (з 50,3 % до 

37,8 %) рівнів, тоді як в учителів контрольної групі статично значущих 

змін у рівнях розвиненості професійної майстерності під час формувальної 

дослідно-експериментальної роботи не відбулося (творчий (+1,1 %), 

реконструктивний (+2,7 %) та репродуктивний (-3,8 %). За допомогою t-

критерію Стьюдента доведено, що виявлені позитивні зміни є статистично 

значущими.  

7. З метою ефективності розвитку професійної майстерності вчителів 

зарубіжної літератури розроблено навчально-методичне забезпечення: 

навчально-методичний посібник «Викладання зарубіжної літератури в школі»; 

програма спецкурсу «Методика розвитку професійної майстерності учителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти»; методичні 

рекомендації «Особливості викладання зарубіжної літератури в сучасній 
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школі», «Види аналізу літературних творів»; комплекс навчальних технологій з 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти. Це сприяло забезпеченню цілісності розвитку 

професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури на основі активізації 

розумової й пошукової діяльності вчителів щодо нестереотипного виконання 

фахових завдань, удосконалення умінь знаходити інформацію, набувати досвід 

її практичного застосування, конструктивно використовувати інноваційні 

педагогічні технології. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. До 

перспективних напрямів наукового пошуку відносимо: вивчення досвіду 

розвитку педагогічного професіоналізму вчителів у вітчизняній та зарубіжних 

системах освіти; розроблення нових технологій з розвитку професійної 

майстерності вчителя-філолога в системі післядипломної педагогічної освіти; 

визначення теоретико-методичних основ професійного розвитку вчителів 

зарубіжної літератури в умовах формальної, неформальної та інформальної 

освіти.  
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Додаток А 

Звернення науково-педагогічної спільноти,  

представників громадськості та всіх небайдужих  

до міністра освіти і науки України Лілії Гриневич 

 

Вважаємо, що ідея інтеграції цих предметів, що видається як 

перспективна освітня новація з опорою на досвід європейської (зокрема, 

польської) школи фактично є нищенням національної системи мовно-літератур-

ної освіти. Українська мова, українська література та зарубіжна література 

безпосередньо формують світогляд національно свідомої особистості, її 

національну картину світу, сприяють вихованню патріотичних почуттів, дають 

відповідь на важливі екзистенційні питання, що мають характер пошуку сенсу. 

Усі три вищеназвані предмети є вельми важливими у вихованні 

української молодої генерації третього тисячоліття… оволодіння державною 

мовою на належному рівні сприяє вирішенню питання об’єднання країни… 

вивчення української літератури окремим предметом та у взаємозв’язку з 

курсом української мови посилює дієвість останнього в оволодінні учнів 

мовленнєвими навичками, грамотністю, творчим та аналітичним мисленням, до 

того ж, формує системне уявлення про рідну літературу та її вершинні 

здобутки, яскраво презентує духовний поступ нашого народу, значно посилює 

виховне спрямування освіти, зокрема любов до своєї національної культури, 

історії, характеру, плекає національну гідність, виступає оберегом 

споконвічних цінностей і звичаїв, важливим чинником в утвердженні 

національних інтересів. Предмет «Зарубіжна література» не тільки розширює 

обрії володіння рідною мовою (завдяки майстерним художнім перекладам 

творів, які в ньому запропоновані), але й дає можливість через «інше» («чужу 

культуру») глибше пізнати «своє» («рідну культуру»), побачити й осмислити її 

світовий контекст, відчути зв’язки з усім цивілізованим світом, усвідомити 

внесок свого народу в його розбудову. Усе це значно впливає на формування 

почуття національної гідності й долання комплексу меншовартості, що 

століттями нав’язувався українцям імперськими владами. Крім того, цей курс 

посилює націєтворчу функцію, яку на теренах України від княжої доби й до 

сьогодні виконує художній переклад. Твердження, що в жодній країні світу 

немає шкільного предмета «Зарубіжна література», у жодному разі не можемо 

вважати аргументом. Цей курс, справді, є унікальним, єдиним на всьому 

пострадянському просторі, він невипадково з’явився в роки, коли Україна 

здобула свою незалежність (його поява за інших умов була неможливою!). Він 

сприяє формуванню полікультурної особистості, яка живе у відкритому 

мультикультурному світі й має бути не лише толерантною до чужої культури, а 

й навчитися її поважати… 

Таким чином, курс зарубіжної літератури є своєрідним щепленням від 

ксенофобії, нацизму й сепаратизму. Отже, будь-який варіант об’єднання 

вищезазначених шкільних предметів, на наше глибоке переконання, є 

недоцільним, оскільки призведе до погіршення якості мовно-літературної 
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освіти, втрати цілої низки життєво важливих компетентностей учнів та зведе 

нанівець потужний потенціал цієї тріади у вирішенні суспільно важливих і 

вкрай актуальних для України завдань. Ми, українці, маємо дбайливо плекати 

справжні здобутки власної гуманітарної освіти, а не сліпо копіювати досвід 

навчальних систем інших країн.  

 

Джерело : («Звернення науково-педагогічної», 2016, с. 7-8)  
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Додаток Б 

Визначення понять 

Додаток Б-1 

Таблиця 1 

Визначення поняття «майстер» 

№ Дослідник 

(джерело) 

Сутність Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

Праксеологічний вектор 

1 Толковый 

словарь 

русского языка: 

80 000 слов и 

фразеологически

х выражений 

(1997)  

1) кваліфікований працівник в якій-

небудь виробничій сфері; 

2) керівник якогось виробничого 

цеху в окремій спеціальної галузі; 

3) людина, яка вміє добре, спритно 

що-небудь робити; 4) фахівець, що 

досяг високого  мистецтва в своїй 

справі 

Кваліфікація 

посада 

вміння 

 

мистецтво 

діяльності 

2 Новий 

тлумачний 

словник 

української мови 

у чотирьох 

томах 

 

 

Майстер – 1. Фахівець з якого-

небудь ремесла; митець, мастак, 

мистець. 2. Керівник окремої 

ділянки виробництва. Той, хто досяг 

високої майстерності, досконалості в 

своїй роботі, творчості; віртуоз, 

артист. Майстер своєї справи – той, 

хто досяг високої майстерності, 

досконалості  в чомусь  

вміння, 

діяльність 

3 І. Підласий 

 

Майстер – це вчитель, який 

досконало володіє сучасними 

методами навчання 

володіння 

методами  

навчання 

Мистецтво спілкування 

4 С. Волощина  Щоб стати справжнім майстром 

своєї справи, учитель літератури 

повинен оволодіти мистецтвом 

спілкування. Він має бути хорошим 

співрозмовником, вміти брати 

участь у бесіді, полеміці, дискусії, 

володіти даром мовлення. 

мистецьке 

спілкування, 

ораторське 

мистецтво 

Педагогічний артистизм, техніка, почуттєва сфера 

5 

 

 

 

 

А. Макаренко 

 

 

Педагог не може не грати. Не може 

бути педагога, який не вмів би грати. 

Не можна ж допустити, щоб наші 

нерви були педагогічним 

інструментом, не можна припустити,  

гра, 

техніка, 

почуття 

 



482 

 

 

1 2 3 4 

  що ми можемо виховувати дітей за 

допомогою наших сердечних мук, 

нашої душі. Адже ми люди. І якщо в 

усякій іншій спеціальності можна 

обійтися без душевних страждань, 

то варто і у нас це зробити. Але 

учневі треба іноді продемонструвати 

муки душі, а для цього треба вміти 

грати. Та не можна просто грати 

сценічно, зовнішньо. Є якийсь пас, 

який має поєднувати з цією грою 

вашу прекрасну особистість. Це не 

мертва гра, техніка, а справжнє 

відбиття тих процесів, які є в нашій 

душі. А для учня ці душевні процеси 

передаються як гнів, обурення і т.д. 

 

Творчий підхід до діяльності / творча особистість / творчий професіонал 

6 Ю. Бабанський  Вільно володіє професійною 

технологією, виявляє творчий підхід 

до справи та досягає високих 

результатів у навчанні і вихованні 

діяльність, 

творчий підхід 

високі 

результати 

7 В.  Ягупов  Погляд на вчителя як на митця 

достатньо поширений у світі: його 

діяльність уважається настільки 

складною, що взагалі не може 

систематизуватися; в учителя-

майстра переважає творчий підхід у 

навчальному процесі  

діяльність на 

основі творчого 

підходу 

8 С. Якушева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-майстер має бути творчою 

індивідуальністю, а також володіти 

педагогічною культурою, 

професійною компетентністю, 

психолого-педагогічними знаннями, 

педагогічними вміннями та 

здібностями, мовною культурою, 

здатністю до педагогічної взаємодії, 

вмінням керувати собою  

творча 

індивідуальність

, педагогічна 

культура, 

компетентність, 

знання,  

вміння,   

здібності,  

мовна культура, 

здатність до 

взаємодії, 

вміння керувати 

собою 

9 Н. Теличко Майстер несе в собі інтенцію 

гармонійної особистості, що  

інтенція 

гармонійної  
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  переходить в реальність у процесі її 

творчості 

особистості 

10 Л. Чумак Вчитель-майстер зарубіжної 

літератури – це гармонійно 

розвинена, внутрішньо багата 

особистість – творчий професіонал, 

який: а) має фундаментальну фахову 

й психолого-педагогічну підготовку, 

досвід та знає закономірності й 

механізми педагогічного процесу; б) 

вміє виявляти основне педагогічне 

завдання (проблему); в) правильно 

діагностує педагогічні ситуації з 

визначенням категорії їх психолого-

педагогічних понять; д) спроможний 

усвідомлено і самостійно діяти на 

основі аналізу педагогічних явищ з 

їх розподілом на складові й 

осмисленням зв’язків кожного 

елемента з цілим, знаходити в теорії 

педагогіки ідеї, принципи та 

обґрунтовувати висновки, адекватні 

логіці певного явища для  

конструктивного вирішення 

проблем; е) здійснює рефлексивну 

та самоосвітню діяльність 

підготовка,  

досвід,  

знання 

 спеціальні 

вміння, 

усвідомлена 

педагогічна, 

рефлексивна та 

самоосвітня 

діяльність 

Синтез гносеологічного і праксеологічного векторів 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Сластьонін,  

І. Ісаєв,  

А. Міщенко, 

Є. Шиянов   

Щоб стати вчителем-майстром, 

перетворювачем, творцем 

«необхідно опанувати 

закономірності і механізми 

педагогічного процесу. Це дасть 

змогу вчителю педагогічно мислити 

і діяти, тобто самостійно аналізувати 

педагогічні явища, розподіляти їх на 

складові, осмислювати кожну 

частину в зв’язку з цілим, знаходити 

в теорії навчання і виховання ідеї, 

висновки, принципи, адекватні 

логіці певного явища; правильно 

визначати, до якої категорії 

психолого-педагогічних понять воно 

належить; знаходити основну  

знання,  

діяльність, 

творчість 
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12 Педагогическая 

энциклопедия  

Педагог – майстер своєї справи – це 

фахівець високої культури, який  

глибоко знає свій предмет, добре 

ознайомлений з відповідними 

галузями науки, мистецтва, 

практично розбирається в питаннях 

загальної та, особливо, дитячої 

психології, досконало володіє 

методикою навчання і виховання 

культура,  

знання, 

володіння 

методикою 

 

Сукупність аксіологічного,  гносеологічного і праксеологічного компонентів 

13 К. Ушинський  Вихователь (викладання є тільки 

одним із засобів виховання), 

поставлений віч-на-віч з 

вихованцями, в самому собі містить 

всю можливість успіхів виховання 

… найголовнішою дорогою 

людського виховання є переконання, 

а на переконання можна тільки діяти 

переконанням… Вплив особистості 

вихователя на молоду душу 

становить ту виховну силу, якої не 

можна замінити ні підручниками, ні 

моральними сентенціями, ні 

системою покарань і заохочень…  

Особистість вихователя означає все 

в справі виховання. Тільки 

особистість може спливати на 

розвиток і визначення особистості, 

тільки характером можна виховати 

характер… 

Головне достоїнство ... викладача 

полягає в тому, щоб він умів 

виховувати учнів своїм предметом. 

Але для цього учні повинні бути 

цілком його вихованцями та він 

повинен знати їх і повинен сам вести 

їх до наміченої цілі 

особистісні 

якості, 

знання, 

переконання,  

вміння впливати 

на дитячі уми, 

вміння виховати 

своїм 

предметом,  

вивчення 

досвіду, 

самовдосконале

ння, створення 

власного стилю 

виховання  

14 

 

 

 

 

 

В. Сухомлинсь-

кий 

 

 

 

 

Хороший учитель – це: а) «людина, 

яка любить дітей, знаходить радість 

у спілкуванні з ними, вірить у те, що 

кожна дитина може стати доброю 

людиною, вміє дружити з дітьми, … 

знає душу дитини, ніколи не забуває,  

любов до дітей, 

глибокі знання з 

навчальної 

дисципліни, 

широкий 

кругозір,  
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що й сам він був дитиною»; 

б) «людина, яка добре знає науку, на 

основі якої побудований предмет, 

котрий вій викладає, закохана в цю 

науку, знає її горизонт – найновіші 

відкриття, дослідження, досягнення . 

Хороший учитель знає значно 

більше, ніж передбачає програма 

середньої школи. Навчальний 

предмет для нього – лише азбука 

науки. Глибокі знання, широкий 

кругозір, інтерес до проблем науки – 

усе це потрібне вчителеві для того, 

щоб розкривати перед вихованцями 

притягальну силу знань, предмета, 

науки, процесу навчання… Чим 

глибші знання, чим ширший 

кругозір, ширша всебічна наукова 

освіченість учителя, тим більшою 

мірою він не тільки викладач, а й 

вихователь»; в) «людина, яка знає 

психологію і педагогіку, розуміє і 

відчуває, що без знання науки про 

виховання працювати з дітьми 

неможливо»; г) «людина, яка 

досконало володіє вміннями в тій чи 

іншій трудовій діяльності, майстер 

своєї справи»; д) «найвищу оцінку 

даємо вчителям, в яких любов до 

дітей поєднується з творчим 

інтересом до проблем науки» 

творчий інтерес 

до проблем 

науки, знання 

психології і 

педагогіки, 

досконало 

володіє 

вміннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Зязюн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ученість», зазвичай – вітчизняна, 

за національністю її носія; 

доступність методів педагога для 

учнів, тобто «методичність» знань 

як здібність ці знання ефективно 

викладати; розуміння натури 

дитини, бачення в ній задатків 

майбутніх здібностей як придатність 

для певного виду майбутньої 

діяльності; моральність педагога як 

зразок поведінки для вихованців, 

хоча в цілому роль, що відводилася 

йому, була незначною – він лише  

знання, 

діяльність, 

педагогічні 

якості, 

моральність 
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  передавач знань шляхом 

використання правильної методики; 

естетичність як необхідне постійне 

вміння вчителя включати до процесу 

педагогічної дії позитивні почуття 

прекрасного і піднесеного, рідше – 

комічного, наповнюючи дію 

потребою-спонукою кожного учня 

до набування статусу суб’єкта 

педагогічної дії 

 

 

 

16 Ф. Бугайко, 

Т. Бугайко 

 

 

 

 

 

 

 

Вдасться йому закласти у своїх 

учнях глибокі почуття патріотизму і 

свідомості громадських обов’язків, 

дасть він дітям міцні знання, 

розбудить у них невгамовне 

прагнення до праці, до подальшого 

зростання і внутрішнього 

збагачення, полюблять вони його на 

все життя, – значить, перед нами 

справжній майстер, учитель в 

найповнішому розумінні слова 

аксіологічні 

цінності,  

знання,  

праця 

 

 

 

 

 

 

17 Н. Рерих 

 

 

 

 

Майстер – це його «печатка» в праці. 

Людина, яка поєднує в собі 

найвищий рівень органічності праці, 

синтезуючої всі види «начал»: 

духовного, природного, 

професійного 

найвищий рівень 

органічності 

праці 

18 І. Колесников  

 

 

 

Щоб бути майстром, необхідно 

володіти особистісною професійною 

неповторністю й унікальністю, своїм 

стилем діяльності, концептуальнісно 

професійним мисленням 

високий рівень 

досконалості і 

творчості 

 Оцінний напрям 

19 Толковый 

словарь живого 

великорусскаго 

языка (1905)   

Особливо обізнаний або майстерний 

у своїй справі 

рівень 

обізнаності /  

якість діяльності 

20 Н. Кухарев  «Майстер» (в перекладі з лат. – 

начальник, учитель) – це людина, 

яка досягла високого рівня 

досконалості і творчості в справі 

оцінка 

досконалості 

творчість 
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Петров (Ред.), 1965, с. 739); К. Ушинський (1948, с. 26, 28, 29, 31, 66), 

В. Сухомлинський (1977, с. 49-50), І. Зязюн (2010b, с. 11), Ф. Бугайко, 

Т.Бугайко (1958, с. 30, 33), Н. Рерих (1990, с. 276,  297), І. Колесникова (1996, 
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Додаток Б-2 

Таблиця 3 

Визначення поняття «майстерність» 

№ Дослідник 

(джерело) 

Визначення поняття Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

 Уміння 

1 І. Підласий Майстерність учителя виражається 

передусім в умінні так організувати 

навчальний процес, щоб при всіх, навіть 

найнесприятливіших умовах досягати 

потрібного рівня вихованості, розвитку і 

знань учнів 

організаторські 

уміння 

Синтез знань, освіченості, умінь, досконалості 

2 Великий 

тлумачний 

словник 

сучасної 

української 

мови 

Майстерність … як майстерний, який 

досконало знає свою справу; умілий, 

досвідчений. // Який усе вміє робити. 

// Який відзначається вправністю. // 

Зроблений, виконаний дуже вміло; 

досконалий 

знання, уміння, 

освіченість, 

досконалість 

 

3 Толковый 

словарь 

русского 

языка: 

80 000 слов 

и 

фразеологи

ческих 

выражений  

1. Уміння, володіння професією, трудовими 

навичками; 2. Високе мистецтво в будь-якій 

галузі. Тобто такий рівень виконання 

діяльності, який веде до високих 

результатів у цій сфері» 

уміння,  

мистецтво, 

діяльність 

4 В. 

Сухомлин-

ський 

 

 

Основою майстерності вчителя є «здатність 

розуміти дитячу душу, бачити й відчувати її 

індивідуальний світ», а головною шкільною 

дисципліною – людинознавство» 

здатність 

розуміти 

дитину, 

людинознав-

ство 

5 П. 

Матвієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 Майстерність – це високе мистецтво 

виховання, що постійно вдосконалюється, 

доступне кожному педагогу, що працює за 

покликанням і любить дітей. Щоб дійсно 

оволодіти педагогічною майстерністю, 

необхідно досконало володіти ефективними 

технологіями навчально-виховного 

процесу, правильно вибрати їх для кожної 

конкретної ситуації, діагностувати, прогноз 

мистецтво 

виховання, 

досконале 

володіння 

ефективними 

технологіями 

діагностування, 

прогнозування 

проектування  
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  прогнозувати та проектувати процес 

заданого рівня і якості 

 

6 М. Палти-

шев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошуки педагогічної гармонії в роботі, 

уміння створити певний стан уроку, 

інтерпретувати знання, імпровізувати в ході 

уроку, знаходити гармонію у формуванні 

фактичних та узагальнених знань – велика 

Майстерність учителя. 

педагогічна 

гармонія,  

організаторські 

уміння, 

інтерпретація 

знань,  

імпровізація у 

формуванні 

фактичних та 

узагальнених 

знань  

7 Н. 

Волошина 

 

 

 

Майстерність словесника полягає в тому, 

щоб найбільш оптимально визначити зміст 

уроків і позакласних заходів, системну 

послідовність своїх дій та дій учнів у 

процесі вивчення літературного твору. 

змістовність і 

послідовність 

діяльності 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Є. Пасічник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Майстерність здобувається наполегливою 

працею, а не залежить лише від задатків 

педагога. 

Фахова підготовка і широта ерудиції 

створюють необхідні передумови для 

високої культури педагогічної праці. Не 

можна, наприклад, забезпечити належну 

педагогічну результативність уроків мови і 

літератури без таких професійних якостей, 

як вільне оперування навчальним 

матеріалом, докладне знання текстів 

художніх творів, розуміння вчителем 

психолого-педагогічних основ навчання і 

виховання учнів, специфіки мистецтва і 

особливостей сприймання його дітьми 

різного віку, досконале володіння 

сучасними технічними засобами навчання. 

… вчитель літератури повинен мати і 

певні артистичні здібності,без яких не 

можливий його вплив на школярів. Звідси – 

необхідність володіти словом, дикцією, 

виразністю мовлення, його змістовністю, 

яскравістю, образністю і переконливістю. 

Учитель-словесник – це знавець 

літературної мови. 

наполеглива 

праця, 

її високий 

рівень 

культури, 

артистичні 

здібності, 

знання 

літературної 

мови, 

спеціальні 

педагогічні 

здібності, 

комунікацій-

ність, 

емційно-

почуттєва 

сфера 
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Крім належної фахової підготовки, потрібні 

також і спеціальні педагогічні здібності. 

Духовне спілкування вчителя і учнів може 

успішно здійснюватися за умови дружнього 

контакту, необхідного для спільних дій. А 

тому вчитель повинен бути емоційно 

чутливим, справедливим до учнів, розуміти 

їхній настрій, психологічний стан, діяти 

залежно від ситуації, не допускати фальші. 

 

 

 Категорія психології діяльності 

9 К. Плато-

нов  

Категорія, що «належить психології праці й 

акмеології, та характеризує властивість 

особистості, придбану з досвідом як вищий 

рівень професійних умінь у певній галузі, 

досягнутий на основі гнучких навичок і 

творчого підходу»  

категорія 

психології 

праці, досвід, 

творчий підхід 

10 

 

 

 

 

А. Деркач, 

В. Зазикін  

Психологічна категорія «майстерність» за 

своїм змістом близька до акмеологічної 

категорії «професіоналізм діяльності» 

акмеологічна 

категорія 

«професіона-

лізм 

діяльності»  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Л. Чумак Майстерність учителя зарубіжної 

літератури – це категорія психології 

педагогічної праці, що зумовлюється 

пізнавальною активністю, ґрунтовною 

підготовкою фахівця, досягненням 

високого рівня виконання роботи у своїй 

галузі (через володіння сукупністю якостей, 

необхідних для здійснення обраної 

діяльності; знання закономірностей і 

механізмів педагогічного процесу, вміння 

виявляти основне педагогічне завдання 

(проблему) і правильно діагностувати 

педагогічні ситуації з визначенням 

психолого-педагогічних категорій; 

спроможність усвідомлено і самостійно 

діяти на основі аналізу педагогічних явищ з 

розподілом їх на складові й осмисленням 

зв’язків кожного елемента з цілим, 

знаходити в теорії педагогіки ідеї, 

принципи та обґрунтовувати висновки, 

адекватні логіці певного явища; здатність 

знаходити способи конструктивного 

категорія 

психології 

педагогічної 

праці 
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   вирішення проблем, його широким 

кругозором і творчим підходом 

 

Якість/рівень педагогічної діяльності 

12 Н. Теличко Майстерність є проявом якості людини, що 

з одного боку відображається в якості її 

праці, її діяльності, а з іншого – якість 

праці, якість творчості людини знаходить 

«відбиток» на якості людини. Завдяки 

взаємним переходам потенційної і реальної 

якості відбувається або звеличення якості 

людини, її професіоналізму, майстерності, 

або ж спостерігається зворотне явище – 

деградація якості, втрата потенціалу… 

Розуміння педагогічної майстерності 

включає взаємозв’язок і взаємозалежність 

між креатологією, акмеологією та 

квалітологією 

прояв якості 

людини 

13 Л. Губер-

ський, 

В. Андру-

щенко  

 

Більш правильно було б розкривати 

сутність майстерності не через властивості 

особистості вчителя, а через його 

педагогічну діяльність, якість якої вона 

характеризує 

якість 

педагогічної 

діяльності 

14 Н. 

Кузьміна, 

Н. Кухарев 

Вищий рівень педагогічної діяльності ... 

виявляється в тому, що у відведений час 

педагог досягає оптимальних результатів 

вищий рівень 

організованої 

результативної 

педагогічної 

діяльності 

15 Д. Пенько-

вець  

 

 

Найвищий рівень педагогічної діяльності, 

вияв творчої активності особистості … 

вчителя 

найвищий 

рівень 

діяльності, 

творча 

активність 

16 А. 

Макаренко 

Майстерність … справжнє знання 

виховного процесу, … виховне уміння… 

майстерність основана на умінні, на 

кваліфікації 

знання, 

уміння 

кваліфікація 

17 

 

 

 

 

 

Л. Загород-

ня, 

С. Тітаренко 

Майстерність педагога – це вищий рівень 

його професійної діяльності, який 

виявляється в тому, що у відведений час він 

досягає оптимальних результатів. Ззовні 

майстерність полягає в успішному 

розв’язанні різноманітних педагогічних 

завдань, у високому рівні організації 

вищий рівень 

діяльності 
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   навчально-виховного процесу. А її суть – в 

особистісних якостях, які забезпечують 

успіх діяльності. Ці якості виявляються не 

лише в уміннях, а й у сукупності 

властивостей педагога, його педагогічній 

позиції, які й визначають продуктивність і 

творчий характер професійної діяльності. 

Отже, майстерність виявляється в 

діяльності і характеризується високим 

рівнем розвитку педагогічної інтуїції, 

спеціальних та загальних умінь педагога. 

Педагогічну майстерність слід розглядати 

як прояв «Я» в професії, як самореалізацію 

особистості в професійній педагогічній 

діяльності, яка покликана сприяти 

гармонійному і максимальному 

саморозвиткові особистості дитини. 

 

18 Є. Рапаце-

вич  

 

 

 

Для майстерності у будь-якій сфері 

діяльності характерна висока пластичність, 

тобто здатність переключатися з одних 

умов на інші, прилаштовуватися до нових 

вимог і перебудовувати сам характер 

діяльності відповідно до змінних умов. 

Майстерність є важливою якістю вчителя. 

пластичність 

діяльності, 

якість 

Компетентність 

19 А. Субетто 

 

 

 

Майстерність можна трактувати як форму 

прояву компетенцій і водночас форму 

формування компетентності. Майстерність 

є вища форма вираження компетентності. 

«Акме» у русі компетентності людини 

являє собою майстерність 

форми прояву 

компетенцій і 

формування 

компетентності 

Активність 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Стасюк  Майстерність – вияв найвищої форми 

активності особистості у професійній 

діяльності та розкривається в доцільному 

використанні методів і засобів педагогічної 

взаємодії у кожній конкретній ситуації 

навчання і виховання. Майстерність 

розкривається в діяльності, причому в 

діяльності ефективній. Проте вона не 

зводиться до неї. Не можна обмежити її 

лише високим рівнем розвитку спеціальних 

узагальнених умінь. Сутність майстерності  

вияв найвищої 

форми 

активності 
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  – в особистості вчителя, в його позиції, 

здатності виявляти творчу ініціативу на 

підставі реалізації власної системи 

цінностей. Творча активність є одним із 

найважливіших чинників педагогічної 

майстерності, професійного зростання 

особистості вчителя. 

 

21 Н. Теличко 

 

 

 

 

 

 

 

Хоча педагогічна майстерність виявляється 

в діяльності, проте вона не зводиться до неї 

і не обмежується лише високим рівнем 

розвитку спеціальних узагальнених умінь. 

Майстерність є виявом найвищої форми 

активності особистості вчителя у 

професійній діяльності, в його позиції, 

здатності виявляти творчу ініціативу на 

підставі реалізації власної системи 

цінностей, в активності, що ґрунтується на 

гуманізмі і розкривається в доцільному 

використанні методів і засобів педагогічної 

взаємодії у кожній конкретній ситуації 

навчання і виховання 

вияв найвищої 

форми 

активності, 

високий рівень 

умінь 

Вищий рівень розвитку 

22 Акмеологи-

ческий 

словарь 

Майстерність – вищий рівень розвитку 

особистості, сукупності здібностей і 

узагальненого позитивного досвіду, вищий 

рівень професійних умінь у певній 

діяльності, досягнутий на основі рефлексії 

та творчого підходу. Поняття майстерності 

близьке до категорії професіоналізму 

діяльності 

вищий рівень 

розвитку 

 

Філософія праці 

23 Н. Кузьміна

М. Кухарев 

Майстерність педагога – складна справа, але 

оволодіти нею доступно кожному вчителю, 

який вдумливо працює, якщо він прагне всією 

душею і діями до нього. 

вдумлива 

праця, 

гуманізм 

24 

 

 

 

А. Субетто 

 

 

 

1. Майстерність є вищим рівнем прояву 

професіоналізму особистості, вищим рівнем її 

творчості.  

2. Майстерність є вищим рівнем вияву якості 

праці й відповідно є якісною характеристикою 

людини.  

3. Майстерність – вершина творчості, вершина 

професійної зрілості, що несе в собі смисл  

вищий 

рівень: 

професіона

лізму; 

якості 

праці; 

творчості; 

гармонії; 



494 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«акме» – вершини творчості і професіоналізму.  

4. Майстерність є проявом гармонії та 

досконалості в діяльності людини.  

5. Майстерність – це прояв відповідальності 

людини за свою працю.  

6. Майстерність є вищим проявом духовності й 

духу людини … одухотворена праця. Зводити 

майстерність тільки до професіоналізму, тільки 

до вищої форми оволодіння «технікою» 

роботи, до вищої форми володіння певними 

функціональними операціями праці – означає 

звужувати розуміння майстерності до 

механістичного смислу 

7. Майстерність є професіоналізмом у вищій 

формі і водночас вона є вищою формою 

реалізації знань. Майстерність не тільки 

реалізує знання людини, але й інтегрує їх. Тому 

майстерність є цілісним проявом особистості – 

професіонала у своїй праці. Майстерність 

завжди у своїй інтенції спрямована на 

подолання «вузькості» спеціалізації праці, 

завжди виходить за межі «вузької» 

спеціалізації.  

8. Майстерність є діалектичною єдністю 

постійного навчання, вдосконалення й 

учительства, тому імпліцитно виконує 

культурно-педагогічну функцію. Майстерність 

– це не тільки вершина, а й постійний рух від 

однієї вершини до іншої. Майстерність постає 

як діалектична єдність вершини в 

професіоналізмі і його безмежності, оскільки 

немає меж досконалості. Майстер завжди 

перебуває на шляху вдосконалення, його 

діяльність завжди є сходженням щаблями 

досконалості. Тому майстерність є подоланням 

меж досконалості у професіоналізмі. 

Механізмом подолання означених меж 

виступає творчість.  

9. Майстерність є проявом культури 

особистості.  

10. Майстерність є школою, оскільки майстер 

завжди виконує функцію вчителя, якщо навіть 

не в прямому смислі, то завжди в 

опосередкованому. 

відповідаль

ності за 

свою 

працю; 

духовності 

й духу 

людини; 

форма 

реалізації 

знань; 

діалектична 

єдність 

постійного 

навчання, 

вдосконале

ння й 

учительства

; 

прояв 

культури 

особистості; 

школа   
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Додаток Б-3 

Таблиця 5 

Визначення поняття «педагогічна майстерність» 

№ Джерело 

(дослідник) 

Визначення поняття Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

Властивості 

1 К. 

Щедроло-

сєва  
 

 

Інтегративна властивість особистості, яка 

має узагальнену професійну еталонну 

модель, що спирається на філософсько-

історичні й соціально-педагогічні корені 

гуманістичного, людиноорієнтованого 

підходу до системи навчання й виховання, у 

центрі якої має бути Вчитель-гуманіст. 

Комплекс художньо-педагогічних 

властивостей особистості, що формується у 

процесі професійної підготовки, носить 

творчий характер та орієнтується на 

соціокультурний діяльнісний кінцевий 

результат – сформовану на високому рівні 

готовність до художньо-педагогічної 

діяльності, а також відбиває унікальний для 

майбутнього фахівця взаємозв’язок і 

змістове інтегративне наповнення складових 

художньо-естетичних і психолого-

педагогічних компонентів на рефлексивній 

основі. До таких важливих художньо-

педагогічних властивостей ми відносимо: 

гуманістичну спрямованість як головний 

стрижень, навколо якого формується 

професійна майстерність; професійно-

педагогічну компетентність, яка включає три 

складові: психолого-педагогічну, фахову 

(музичну), культурологічну; художньо-

педагогічні здібності, що представляють 

собою нерозривну єдність загально-

педагогічних і спеціально-художніх 

здібностей; педагогічну і психономічну 

техніку, що має індивідуально-

психофізіологічним підґрунтям особливість 

емоційної сфери музикантів. 

інтегративна 

властивість, 

комплекс 

художньо-

педагогічних 

властивостей 

2 І. Зязюн, 

І.Кривонос  

Комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує високий рівень самоорганізації  

комплекс 

властивостей 
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 Н. 

Тарасевич  

професійної педагогічної діяльності  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Зязюн, 

Л. Караму-

щенко, 

І. Кривонос 

та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність – це комплекс 

властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної 

діяльності на рефлексивній основі. Елементи 

педагогічної майстерності: а) гуманістична 

спрямованість (домінанта на розвитку учнів; 

бачити особистість, відчувати, розуміти й 

допомагати; у кожній малій справі бачити 

велику мету; «вирощувати особистість через 

відкриття, а не через насаджування; 

відповідати за свій вплив; відчувати 

моральне задоволення від розвитку учнів); б) 

професійна компетентність (комплексність 

знань (предмета, педагогіки, психології, 

методик); особистісна забарвленість знань: 

постійне оновлення знань); в) педагогічні 

здібності (комунікативність, перцептивні, 

динамізм, емоційна стабільність; 

оптимістичне прогнозування; креативність); 

педагогічна техніка (зовнішня; внутрішня). 

комплекс 

властивостей 

особистості, 

що 

забезпечує 

ефективну 

діяльність 

4 Г. 

Єльникова, 

О. Зайченко, 

В. Маслов  

Комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію. До таких 

важливих властивостей належать: 

гуманістична спрямованість діяльності 

(ідеали, інтереси, цінності, орієнтації); 

професійна компетентність – обізнаність, 

володіння інформацією; професійні здібності 

(комунікативність, перцептивні здібності, 

динамізм особистості, емоційна стабільність, 

оптимістичне прогнозування, креативність); 

педагогічна техніка – це прийоми володіння 

собою (своїм організмом, настроєм, 

мовленням, увагою, уявою) і прийоми 

впливу на інших вербальними і 

невербальними засобами. 

комплекс 

властивостей 

5 О. Семеног 

 

Комплекс властивостей особистості, які 

забезпечують самоорганізацію високого 

рівня професійної діяльності на 

рефлексивній основі 

комплекс 

властивостей 

рефлексія 

6 Б. Андрієв-

ський,  

Комплекс властивостей особистості вчителя, 

що забезпечує високий рівень  

комплекс 

властивостей  
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 Л. Перміно-

ва  

самоорганізації професійної педагогічної 

діяльності, її високу якість 

особистості 

вчителя 

7 Н. 

Мікляєва, 

Ю. Мікля-

єва 

Комплекс властивостей особистості, який 

забезпечує прагнення до постійного 

саморозвитку та самоосвіти, високий рівень 

самоорганізації професійної діяльності і 

вихід на рівень педагогічного мистецтва 

комплекс 

властивостей 

8 В. 

Федорчук 

 

Комплекс властивостей особистості, що 

забезпечує самоорганізацію високого рівня 

професійної діяльності на рефлексивній 

основі 

комплекс 

властивостей 

Якості  

9 І. Підласий Інтегральна якість, своєрідний сплав 

особистої культури, знань і кругозору 

вчителя, його всебічної теоретичної 

підготовки з досконалим володінням 

методами і прийомами навчання і виховання, 

педагогічною технікою і передовим досвідом 

інтегральна 

якість 

10 Н. Кузьміна  Особлива системна якість учителя, що 

інтегрує в своєму складі окремі структурні 

елементи, між якими не тільки виникають 

системні зв’язки, а й народжуються нові 

системні якості 

системна 

якість 

11 М. Кухарев Найважливіша якість особистості викладача якість 

12 М. Кухарєв 

 

сукупність певних якостей особистості 

вчителя, які обумовлюються високим рівнем 

його психолого-педагогічної 

підготовленості, здатність оптимально 

вирішувати педагогічні завдання 

сукупність 

особистісних 

якостей 

 

13 

 

 

 

 

 

М. Фіцула  Сукупність якостей особистості, які 

забезпечують високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності педагога, складовими 

якої є професійні знання, педагогічна 

техніка, педагогічні здібності, педагогічна 

моральність, професійно значущі якості 

(доброзичливість, об’єктивність, 

вимогливість, порядність, оптимізм, 

самоконтроль) та зовнішня культура, що 

створюють для перетворення педагогічної 

діяльності на мистецтво 

сукупність 

якостей 

особистості 

14 О. Отич Комплекс якостей і властивостей педагога, 

що забезпечує високий рівень 

самоорганізації його професійної діяльності 

комплекс 

якостей і 

властивостей 
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 на рефлексивній основі (характерологічні і 

соціальні якості особистості  вчителя, які 

сприяють його ефективній соціалізації й 

професіоналізації і дозволяють йому якісно 

виконувати свою суспільну місію: а) сутнісні 

особистісні якості (особистісна 

спрямованість, ціннісні орієнтації 

(моральність, загальна культура, 

інтелігентність); б) інструментальні 

(емоційність (емоційна заразливість у 

поєднанні з емоційною стабільністю, 

емоційна врівноваженість, атрактивність) і 

естетичність); в) творча індивідуальність як 

інтегративна якість 

Педагога 

15 В. Сластьо-

нін, І. Ісаєв, 

А. Міщенко

Е. Шиянов  

 

Синтез особистісно-ділових якостей і 

властивостей особистості, що визначає 

високу ефективність педагогічного процесу 

…,забезпечуючи високий рівень розвитку 

педагогічної діяльності, володіння 

педагогічною технологією,  водночас 

виражає і особистість педагога в цілому, її 

досвід, громадянську і професійну позицію 

синтез 

особистісно-

ділових 

якостей і 

властивостей 

особистості 

16 С. Сафарян 

 

 

 

 

Комплекс особистісно-ділових якостей 

педагога, що гарантує продуктивність його 

діяльності та забезпечує ефективність 

взаємодії з усіма суб’єктами процесу освіти 

(дітьми, колегами, батьками). Головними 

ознаками майстерності є бездоганне вміння 

навчати учнів, формувати в них особистісні 

риси, розвивати творчі здібності та 

схильності 

комплекс 

особистісно-

ділових 

якостей 

17 О. 

Кіліченко, 

І. Кланічна  

 

Педагогічна майстерність – це сукупність 

певних професійних якостей особистості 

вчителя, що зумовлені високим рівнем його 

підготовленості, здатності оптимально 

вирішувати педагогічні задачі (навчання, 

виховання і розвиток школярів). 

сукупність 

певних 

професійних 

якостей 

18 

 

 

 

 

 

О. Булатова 

 

 

 

 

 

Під педагогічною майстерністю ми 

розуміємо вираження підвищеного рівня тих 

якостей, якими має володіти педагог 

відповідно до професіограми, комплекс 

якостей особистості, що забезпечують 

високий рівень самоорганізації професійної  

якості 
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діяльності, а також наслідок підвищеного 

рівня розвитку деяких педагогічних якостей; 

фундаментом цієї майстерності є загальна 

культура педагога, його теоретичні знання і 

володіння педагогічною технікою, зокрема 

вміння педагогічного спілкування, техніка і 

культура мовлення, виразний показ почуттів 

і ставлення, саморегуляція психічного стану 

 

 

19 

 

 

 

 

 

К. 

Старченко  

Педагогічна майстерність – комплекс 

якостей педагогічного працівника, що 

забезпечує високий рівень самоорганізації 

професійної діяльності та її результатів. Це 

характеристика високого рівня педагогічної 

діяльності. 

комплекс 

якостей 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Гребен-

ніков, 

Л. Байкова  

 

Педагогічна майстерність, перш за все, 

пов’язана з особистістю педагога, з 

комплексом якостей, які сприяють 

забезпеченню високого рівня самоорганізації 

професійної діяльності. … Система 

професійних знань, вмінь (філософські, 

соціальні, психолого-педагогічні, спеціальні; 

вміння – діагностичні, комунікативні, 

організаторські, дослідницькі, 

проектувальні); творчість і педагогічні 

здібності (дидактичні, конструктивні, 

перцептивні; експресивні; організаторські, 

творчі, емоційно-ціннісні)» … Набір якостей 

вчителя-професіонала, що допомагає йому 

забезпечувати навчально-виховний процес 

на високому творчому рівні досить 

великий... Головні якості педагога-майстра – 

людинолюбство і вміння спілкуватися з 

людьми. Педагогічна майстерність з 

технологічної точки зору – це система, 

основними компонентами якої є: високий 

рівень загальної та педагогічної культури 

(основа педагогічної майстерності, умова 

педагогічної творчості, умова ефективності і 

якості навчально-виховного процесу, засоби 

успішної самореалізації педагога); 

гуманістична спрямованість (людина – 

абсолютна цінність, ідеали, інтереси, 

система цінностей, гуманістичний стиль,  

система 

професійних 

знань, вмінь, 

технологічна 

система, 

творчість, 

комплекс 

педагогічних 

здібностей 
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гуманістичні відносини); професійні якості 

(громадянськість, патріотизм, 

інтелігентність, духовно-моральна культура, 

любов до дітей, працьовитість і 

працездатність, відповідальність, 

технологічна компетентність) 

 

21 В.  Ягупов  В Європі під педагогічною майстерністю 

мається на увазі практичне розгортання і 

втілення вчителем у професійну діяльність 

сукупності інтелектуальних, психологічних і 

духовних якостей 

розгортання і 

втілення 

сукупності 

якості 

Вміння 

22 А. Деркач, 

А. Ісаєв 

 

 

Педагогічна майстерність – це комплекс 

умінь, необхідних для продуктивного 

вирішення педагогічних завдань. Педагогічні 

вміння – це спосіб дій, який спирається на 

сукупність знань, навичок, задатків та 

здібностей і свідомо реалізується в 

педагогічній ситуації 

комплекс 

умінь 

 

 

23 І. Харламов  Доведена до високого ступеня досконалості 

навчальна і виховна вмілість учителя, яка 

проявляється в особливій відшлифованості 

методів і прийомів застосування психолого-

педагогічної теорії на практиці, завдяки чому 

забезпечується висока ефективність 

навчально-виховного процесу 

Умілість 

24 

 

 

 

 

 

 

В. Міжері-

ков, 

М. Єрмо-

ленко 

Вміння правильно спрямувати процес 

розвитку підростаючого покоління, … 

організувати всю діяльність учнів, … 

цілеспрямована робота над собою з 

урахуванням власного практичного досвіду. 

.. праця, осмислена з точки зору  сутності, 

цілей і технологій діяльності, … сплав 

особистісно-ділових якостей та професійної 

компетентності педагога 

вміння 

спрямову-

вати 

розвиток і 

діяльність, 

робота над 

собою, сплав 

особистісно-

ділових 

якостей та 

професійної 

компетент-

ності  

25 

 

 

С. Якушева Педагогічна майстерність – це професійне 

вміння вчителя оптимізувати всі види 

навчально-виховної діяльності 

цілеспрямоване на всебічний розвиток і  

вміння 

поліпшити 

діяльність 
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вдосконалення особистості, формування її 

світогляду, здібностей 

 

26 

 

І. Синиця 

 

 

 

Педагогічна майстерність учителя 

української літератури – це уміння 

працювати так, щоб «кожне слово дійшло до 

учнів, було повністю ними сприйняте, 

пережите й засвоєне 

уміння 

працювати 

27 А. 

Макаренко  

Педагогічна майстерність може бути 

доведена до великої досконалості, майже до 

ступенів техніки; педагогічна майстерність 

полягає і в постановці голосу, і в умінні 

керувати своїм обличчям 

уміння 

технічні, 

уміння 

сценічні 

Технологія  

28 

 

 

 

 

 

В. 

Сластьонін,  

І. Ісаєв,  

Є.Шиянов  

 

 

Досконале володіння педагогічною 

технологією і є майстерність. Педагогічна 

майстерність, з іншого боку, – вищий рівень 

володіння педагогічною технологією, хоча і 

не обмежується тільки операційним 

компонентом 

педагогічна 

технологія, 

не обмежена 

операційним 

компонентом 

Діяльність  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Кузьміна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система і послідовність, високі результати 

діяльності вчителя, перевірені педагогічним 

колективом, визнання впливу вчителя на 

себе самими учнями – ось критерії визнання 

рівня його майстерності. Про рівень 

педагогічної майстерності вчителя можна 

судити за тим, якою мірою рішення 

практичних педагогічних завдань 

ґрунтується на теоретичному осмисленні 

власної діяльності. 

рішення 

практичних 

педагогічних 

завдань, 

теоретичне 

осмислення 

власної 

діяльності 

30 

 

 

 

 

С. Гонча-

ренко  

Характеристика високого рівня педагогічної 

діяльності, …  що ґрунтується на 

гуманістичній позиції, професійно значимих 

особистісних якостях, високому фаховому 

рівні, загальній культурі та педагогічному 

досвіді, має такі ознаки: гуманність, 

науковість, педагогічна доцільність, 

оптимальний характер, результативність, 

демократичність, творчість (оригінальність) 

високий 

рівень 

діяльності 

31 

 

І. Зязюн  

 

Високий рівень професійної діяльності 

викладача. Зовні вона проявляється в 

успішному творчому вирішенні 

найрізноманітніших педагогічних завдань, в 

високий 

рівень 

діяльності 
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ефективному досягненні цілей навчально-

виховної роботи. З внутрішньої сторони 

педагогічна майстерність – це функціонуюча 

система знань, умінь і навичок, 

психологічних процесів, властивостей 

особистості, що забезпечує виконання 

педагогічних завдань 

 

 

 

 

32 Ю. 

Бабанський  

 

 

Типові риси майстерності педагогічної 

праці: правильний аналіз педагогічної 

ситуації; вибір оптимального педагогічного 

рішення; творчий стиль діяльності; повага до 

особистості учня 

аналіз 

ситуації; 

вибір 

рішення; 

творча 

діяльність; 

повага  

33 

 

 

Є. Барбіна  

 

На післявузівському етапі (у системі 

післядипломної освіти) педагогічна 

майстерність наповнює реальною якістю 

педагогічну діяльність, яка безпосередньо 

реалізується, окреслює перспективи, шляхи 

й етапи самовдосконалення. 

якість 

педагогічної 

діяльності 

34 

 

 

 

 

 

Г. Хозяїнов 

 

 

 

 

Високий рівень здійснення вчителем 

педагогічної діяльності, що ґрунтується на 

творчому поєднанні вихідних складових і 

призводить до досягнення необхідних 

результатів у конкретних умовах навчання. 

Фундаментом педагогічної майстерності 

виступає система професійно-педагогічних 

знань (застосування вчителем знань у новій 

ситуації), система професійно-педагогічних 

навичок і вмінь (застосування способів 

професійно-педагогічної діяльності у новій 

ситуації), досвід творчої педагогічної 

діяльності (вироблення вміння виявляти та 

формулювати проблеми, частково-пошукова, 

пошукова або дослідницька діяльність), 

сформовані особистісні професійно значущі 

якості педагога (професійно-педагогічна 

поведінка на основі сформованої 

внутрішньої моделі поведінки).  

високий 

рівень 

педагогічної 

діяльності 

 

 

 

35 А. Маркова 

 

Виконання вчителем своєї праці на рівні 

зразків і еталонів, відпрацьованих в практиці 

і вже описаних в методичних розробках і 

рекомендаціях.  

Діяльність на 

рівні зразків, 

володіння 

основами 
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 Проявами педагогічної майстерності є 

високий рівень володіння основами професії 

та успішне застосування вчителем вже 

відомих в науці і практиці прийомів 

професії, 

застосування 

прийомів 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Теличко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність є вищим рівнем 

якості педагогічної діяльності й відповідно 

якості викладача, вчителя, педагога. Вона 

акумулює в собі не лише якість 

професіоналізму (функціональна якість), але 

й якість особистості, тобто системно-

соціальну якість людини. Внутрішня 

обумовленість педагогічної майстерності як 

функціональної і системно-соціальної якості 

визначається внутрішнім розвитком 

особистості педагога, акумулюючим 

ефектом онтогенезу особистості, системою її 

ціннісних орієнтацій, системою здібностей, 

антропотипом людини, а зовнішня 

обумовленість – освітнім середовищем, 

соціумом, економікою, культурою, духовним 

простором, менталітетом, етносом. 

Педагогічна майстерність виявляється 

«вкоріненою» в культурі і постає як феномен 

культури, її «відбиток». Діалектика 

зовнішніх і внутрішніх планів педагогічної 

майстерності відображає діалектику 

зовнішньої та внутрішньої обумовленості 

педагогічної майстерності як якості. 

Категорія педагогічної майстерності 

розглядається крізь категорію якості як 

категорію, що відображає вищу, креативну 

форму прояву педагогічної діяльності. 

вищий рівень 

якості 

педагогічної 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

37 Г. Коджас-

пірова  

Рівень досконалого володіння педагогічною 

діяльністю  

рівень 

діяльності 

38 

 

 

 

 

М. 

Дьяченко, 

Л. Канди-

бовіч  

Високий рівень професійної діяльності 

викладача: зовнішній прояв – успішне 

вирішення педагогічних завдань, досягнення 

способів і цілей навчально-виховної роботи; 

внутрішня сторона – функціонуюча система 

знань, вмінь і навичок, психологічних 

процесів, властивостей особистості, що 

забезпечує виконання педагогічного 

завдання 

високий 

рівень 
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39 Л. Гребен-

ніков,      

Л. Байкова 

Вищий рівень педагогічної діяльності, що 

виявляється в творчості вчителя, в 

постійному вдосконаленні мистецтва 

навчання, виховання і розвитку  

вищий рівень 

діяльності 

40 В.Гриньова Педагогічна майстерність учителя 

виявляється … у професійній діяльності й 

оцінюється через відношення, наприклад, 

інших суб’єктів педагогічного процесу 

(суб’єктивні відчуття), через результати 

впливів виконаної роботи на якість 

діяльності інших, наприклад, учнів (рівень 

навченості, вихованості й ін.) 

діяльність 

41 А. Орлов  

 

 

Без опанування необхідним і достатнім 

рівнем майстерності спеціалісту важко 

втілювати в життя особисті творчі задуми, 

але й навіть при майстерному оволодінню 

ефективними й відпрацьованими 

методиками без прагнення фахівця збагатити 

їх власними професійними знахідками, 

реалізація власного творчого потенціалу 

унеможливлюється  

оволодіння 

методиками, 

прагнення, 

реалізація 

42 Є. Рапаце-

вич  

Майстерність педагогічна – високий і 

постійно вдосконалюваний ступінь 

оволодіння певними видами діяльності. 

ступінь 

оволодіння 

діяльності 

43 

 

 

 

 

 

 

В. Мижери-

ков, 

Т. Юзефа-

вичус 

Коли ми говоримо про педагогічну 

майстерність, ми маємо на увазі здійснення 

педагогічної діяльності на високому рівні, 

засновану на творчому поєднанні вихідних 

складових і провідну для досягнення 

необхідних результатів в конкретних умовах 

навчання. Оволодіння педагогічною 

майстерністю доступно кожному педагогу 

тільки за умови цілеспрямованої роботи над 

собою з урахуванням власного практичного 

досвіду. Саме праця, осмислена з точки зору 

його сутності, цілей і технологій діяльності 

стає джерелом педагогічної майстерності. 

діяльність 

високого 

рівня 

 

Соціальний контекст 

44 

 

 

Б. 

Буяльский 

Одна річ – коли вчитель обмежується 

ефектним здійсненням уроку, а інша – коли 

він піклується прагненням формувати 

особистість свідомого добродія-громадянина 

формування 

свідомого 

добродія-

громадянина 
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Формування інтересу  (до читання) 

45 

 

Л. 

Мірошни-

ченко  

Свідченням найвищої майстерності вчителя 

літератури є, безперечно, сталий інтерес його 

вихованців до серйозного читання 

інтерес 

вихованців 

до читання 

Досвід, досконалість,  розвиток 

46 С. 

Вишнякова 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність – 1) вид 

передового досвіду, що полягає в 

раціональному використанні рекомендацій 

науки; 2) високий рівень досконалості 

педагога в його навчально-виховній 

діяльності.  

передовий 

досвід, 

рівень 

досконалості 

47 І. Колесни-

кова, 

О. Титова 

Педагогічна майстерність указує на 

специфіку суб’єкта педагогічної діяльності,  

на унікальність його внеску у розвиток 

професійної сфери. Саме в поняттях 

«педагогічна культура» і «педагогічна 

майстерність» знаходить відображення 

якісна специфіка спеціаліста. Педагогічна 

майстерність виступає як своєрідний 

підсумок розвитку спеціаліста. Воно виражає 

досягнення повноти професійної якості і 

водночас здатність до творчого подолання 

нормативних меж діяльності. Відмінною 

рисою майстра є усвідомлення механізмів 

успішності своєї праці і джерел унікальності 

свого досвіду, що породжує здатність 

ставити і вирішувати (у межах своєї 

компетенції) професійні завдання будь-якого 

рівня складності, від прикладних до 

методологічних, а також передавати свою 

майстерність іншій людині (особисто, «із рук 

в руки» шляхом створення наукових і 

методичних праць, літературного 

представлення досвіду). 

підсумок 

розвитку 

48 

 

 

 

 

 

 

О. 

Лавріненко 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність є підсумком 

розвитку людини, що включає усвідомлення 

механізмів успішності власної професійної 

діяльності, індивідуальної педагогічної 

культури, якості навчально-виховної роботи, 

здатність підняти себе до рівня творчої 

досконалості 

підсумок 

розвитку 

49 

 

В. Ягупов Оволодіння педагогічним досвідом людства, 

ступінь досконалості в педагогічній 

ступінь 

досконалості 
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діяльності, досягнутий рівень розвитку 

особистості, педагогічна спрямованість; 

психолого-педагогічна ерудиція; гармонія 

розвинутих інтелектуальних і моральних 

якостей; висока педагогічна культура і 

організованість; уміння продуктивно 

поєднувати навчально-виховну і науково-

дослідницьку діяльність; сукупність 

професійно важливих якостей; педагогічно 

спрямоване спілкування і поведінка; 

постійне самовдосконалення 

рівень 

розвитку, 

педагогічне 

спілкування і 

поведінка, 

ерудиція,      

гармонія 

якостей, 

педагогічна 

культура, 

самовдос-

коналення 

 Виконання функцій 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Сисоєва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність – це досконале, 

творче виконання вчителем професійних 

функцій на рівні мистецтва, результатом 

чого є створення оптимальних соціально-

психологічних умов для становлення 

особистості кожного учня, забезпечення 

високого рівня інтелектуального розвитку, 

виховання кращих моральних якостей, 

духовного збагачення школярів. Творчість є 

обов’язковою умовою майстерності, 

необхідною умовою руху до педагогічної 

майстерності, оскільки майстерність 

формується і вдосконалюється на основі 

творчої активності, пошуково-

перетворювальної діяльності. Педагогічна 

майстерність набувається обов’язково за 

рахунок сумлінності, завзятості, 

працелюбності, подолання труднощів, 

перетворення вміння на навички, тобто при 

накопиченні досвіду, з часом. 

творча 

професійна 

функціональ-

ність 

учителя, 

сумлінність, 

завзятість, 

працелюбніс

ть, 

подолання 

труднощів, 

перетворення 

вмінь на 

навички 

Творча активність 

51 Є. Барбіна 

 

Вища, творча активність учителя, яка 

проявляється в доцільному використанні 

методів і засобів педагогічної взаємодії у 

кожній конкретній ситуації навчання і 

виховання. Доцільність вибору цих засобів 

визначається двома змінними. Перша – це 

система знань і уявлень про закони 

навчання, розвитку дитини і, відповідно, про 

технології та прийоми, які можуть  

активність у 

діяльності, 

знання, 

індивідуальн

і особливості 
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  забезпечити цей розвиток. Друга включає 

індивідуальні особливості педагога: його 

спрямованість, досвід, здібності та 

психофізичні дані. 

 

Результат 

52 Н. 

Кузьміна, 

М. Кухарев  

 

Педагогічна майстерність – результат праці і 

натхнення. Педагогічна майстерність 

символізує собою наявність необхідної 

професійної культури вчителя і прагнення до 

неї. Сутність педагогічної майстерності 

включає в себе і психолого-педагогічну 

інтуїцію, і професійні особливості, і вміння в 

галузі педагогічної техніки… Педагогічна 

майстерність формується в процесі самої 

діяльності на основі досягнення науки і 

передового досвіду. Система і послідовність 

дій – необхідна умова ефективного 

вирішення проблеми професійної 

майстерності вчителя. 

результат 

праці і 

натхнення 

53 

 

О. 

Первухіна 

Результати педагогічної майстерності  … 

являють собою зміни, що відбулися не 

тільки з самими вихованцями, а й у 

відносинах між ними 

зміни з 

вихованцями 

54 

 

 

 

 

 

В. Пєшкова Результат процесів самовдосконалення і 

самопізнання …, пов’язаних з особистісним 

досвідом педагогічної роботи, де 

накопичуються або відшліфовуються ті чи 

інші засоби професійної діяльності. Окремі 

компоненти або їх синтез (педагогічні 

знання, вміння, здібності, педагогічна 

техніка) відрізняються підвищеним рівнем 

освоєння професіоналізму педагога, що 

досягається за допомогою рефлексії, 

самоосвіти і самовиховання. 

результат 

самовдоско-

налення і 

самопізнання 

Синтез 

55 В. Жабаков, 

Т. Жабакова 

Будучи синтезом теоретичних знань і високо 

розвинених практичних умінь, майстерність 

педагога виражається через творчість і 

втілюється в ній 

синтез знань 

і умінь 

56 А. Беляєв Майстерність проявляється у синтезі 

розвинутого психолого-педагогічного 

мислення, професійно-педагогічних знань, 

навичок, умінь і емоційно-вольових засобів 

синтез 

мислення, 

знань, 

навичок, 
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  виразності, які у взаємозв’язку з якостями 

особистості педагога дають йому змогу 

успішно вирішувати різноманітні навчально-

виховні завдання 

умінь, 

засобів 

виразності, 

якостей 

57 В. Кузовлєв  Синтез теоретичних знань і 

високорозвинених практичних умінь, … 

затверджується через творчість і втілюється 

в ній 

синтез знань, 

умінь 

58 О. 

Щербаков  

Синтез наукових знань, умінь, навичок 

методичного мистецтва і особистих якостей 

учителя…, що … може проявитися тільки в 

творчій діяльності, так як методичне 

мистецтво не може бути проявлено яким-

небудь іншим способом 

синтез знань, 

умінь, 

навичок, 

особистісних 

якостей  

59 

 

 

 

В.  Ягупов 

 

 

 

Педагогічна майстерність передбачає синтез 

розвинутого психолого-педагогічного 

мислення, професійно-педагогічних знань, 

навичок і вмінь, емоційно-вольових засобів 

виразності, що дають змогу педагогові 

успішно вирішувати завдання 

синтез 

мислення, 

знань, 

навичок і 

вмінь, 

засобів 

виразності 

60 Є. Барбіна Педагогічна майстерність – це процес і 

результат творчої професійної діяльності, 

інтеграція особистісних рис конкретного 

виконавця з діяльною сутністю відповідної 

професії, інтегрований показник ступеня 

готовності конкретної людини до виконання 

професійних обов’язків учителя і 

вихователя, технічне і технологічне 

забезпечення реалізації в справі його 

гуманістичної спрямованості 

процес і 

результат 

діяльності, 

інтеграція 

рис з 

сутністю 

професії,  

показник 

готовності  

до виконання 

обов’язків, 

реалізація 

гуманіс-

тичної 

спрямова-

ності 

61 Х. Гафуров 

 

Педагогічна майстерність є синтезом 

розвинутого психолого-педагогічного 

мислення, системи педагогічних знань, 

навичок, умінь, емоційно-вольових засобів 

виразності, які у сполученні з високо 

розвинутими якостями особистості педагога 

синтез 

мислення, 

системи 

знань, 

навичок, 

умінь, 
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дозволяють йому успішно вирішувати 

навчально-виховні завдання. Педагогічна 

майстерність формується на основі досвіду, 

творчого осмислення засобів навчально- 

виховної роботи і виражається у 

застосуванні систем ефективних методів для 

вирішення професійних завдань, у високій 

якості їх виконання. 

засобів 

виразності, 

якостей 

62 

 

 

 

 

 

 

Ю. Завалев-

ський 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність – … є синтезом 

знань концептуальних положень особистісно 

орієнтованої освіти і виховання, умінь і 

навичок побудови суб’єкт-суб’єктної 

особистісної взаємодії та інтимно-

особистісного спілкування, прагнення до 

інноваційної творчої діяльності, а також 

особистісних якостей педагога. 

знання, 

уміння і 

навички 

побудови 

взаємодії та 

спілкування, 

прагнення до 

інноваційної 

творчої 

діяльності, 

особистісні  

якості 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

Кузьмінсь-

кий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність передбачає 

застосування педагогічних і психологічних 

знань у певній галузі, у межах власного 

фаху, … особисті риси, вміння (проективні 

вміння –  «в мене є ідея»; конструкторські –  

«я знаю, як це зробити, я створю зазначені 

умови»; організаторські – «я зроблю 

заплановане обов’язково, не зважаючи на 

певні труднощі»; комунікативні – «я вмію 

формувати доцільні для навчання 

відносини»). Педагогічна майстерність як 

характеристика фахівця не зростає сама по 

собі, вона ґрунтується на досконалому знанні 

педагогіки, її законів, закономірностей і 

принципів… Високі вимоги до власної 

діяльності, креативність, критичність 

мислення і відрізняють викладача з високим 

рівнем педагогічної майстерності 

педагогічні і 

психологічні 

знання у 

певній 

галузі, у 

межах 

власного 

фаху, 

особисті 

риси, вміння, 

високі 

вимоги до 

власної 

діяльності, 

креативність, 

критичність 

мислення 

64 

 

 

 

Л. Чумак Педагогічна майстерність вчителя 

зарубіжної літератури – це синтез, що 

включає: фахові знання, вміння, рівень 

культури діяльності/педагогічної 

культури(при характеристиці якості  

рівень 

педагогічної 

діяльності, 

вияв творчої 

активності,  
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 результату); вияв творчої активності 

особистості вчителя (при визначенні 

психологічного механізму успішної 

діяльності); здатність реалізовувати власний 

потенціал через дієвість самоосвіти і 

комплексу особистісних якостей, 

властивостей, ознак і цінностей (при 

характеристиці відповідності 

індивідуального професійного розвитку, 

певній сукупності вимог, що висуваються 

перед учителем національною системою 

освіти і суспільством) 

здатність 

реалізову-

вати власний 

потенціал 

 

 

Система 

65 

 

В. 

Сидоренко 

 

Педагогічну майстерність учителя української 

мови і літератури визначаємо як інтегративну 

систему, що проявляється у виробленій з 

досвідом новій якості професійно-педагогічної 

дії, у найвищому рівні оволодіння професійно- 

педагогічною діяльністю; набутому 

компетентнісному досвіді (соціальному, 

особистісному, професійному); особистості 

вчителя-словесника, його акмеологічних 

інваріантах, тобто професійно-особистісних 

якостях, здібностях, властивостях, 

потенційних ресурсах, професійно-

педагогічних ціннісних орієнтаціях; 

організації гармонійного комунікативно-

ситуативного простору, що полягає в 

професіонально-педагогічній взаємодії з усіма 

суб’єктами навчально-виховного процесу; 

акмеологічній спрямованості професійно-

особистісного самотворення, самоактуалізації 

і самовдосконалення. Цілісність, 

взаємозалежність виділених структурно-

змістових параметрів інтегративної 

акмеологічної системи властива професійно-

педагогічній діяльності словесника-майстра і 

спрямовує на неперервний творчий розвиток 

системоутворювальних складових протягом 

усього андрагогічного циклу. 

інтегративна 

система 

 

Конструкт 

66 О. Тунік Педагогічний конструкт з чотирьох 

складових: а) знання предмета (професійна 

педагогічний 

конструкт 
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компетентність; висока спеціально-

практична підготовленість; досвід в навчанні 

вихованні; наукова кваліфікація); 

педагогічний стиль (педагогічна 

спрямованість і переконаність; вміння 

адекватно сприймати і оцінювати свою і 

чужу діяльність; б) педагогічна технологія 

(техніка і експресія мови; ясність і логічність 

думки, переконливість міркування; 

виразність міміки і жесту; вміння вибирати 

необхідні засоби і методи навчання й 

виховання; володіння зразковим показом 

прийому, дії); в) педагогічна творчість 

(творча уява; нестандартне мислення; 

потреба в пошуку нової інформації; постійне 

прагнення до досконалості; уміння 

продуктивно поєднувати форми, засоби та 

методи); г) педагогічно спрямоване 

спілкування і поведінка (рефлексія, 

атракція); педагогічний такт і етика; 

повсякденний інтерес до внутрішнього світу 

вихованця (емпатія); вміння слухати і чути 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утворення 

67 Т. Сорочан 

 

Педагогічна майстерність розуміється як 

складне діалектичне утворення, яке включає 

гуманістичну спрямованість особистості, 

педагогічні здібності, педагогічні та 

психологічні знання, професійні знання та 

педагогічну техніку. Результатом здійснення 

педагогічної діяльності на високому рівні 

майстерності досить часто є новий, 

оригінальний продукт 

складне 

діалектичне 

утворення 

68 

 

 

 

Л. 

Решетняк 

Педагогічна майстерність учителя 

літератури являє собою складне духовно-

практичне утворення…. Являючи собою 

системоутворювальне явище, педагогічна 

майстерність вчителя літератури засвідчує не 

лише про наявність окремих духовно-

практичних властивостей особистості, але й 

їх взаємозалежність, функціональність та 

єдність особистісно-діяльнісного вияву 

педагога. З урахуванням необхідності 

системного розгляду цього питання були  

духовно-

практичне 

утворення, 

явище 



513 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

виділені наступні складові педагогічної 

майстерності: ціннісно-орієнтаційна, 

комунікативно-психологічна, інформаційно-

дидактична та організаційно-креативна. 

…педагогічна майстерність належить до 

складних соціально-психологічних явищ, 

має об’єктивно-суб’єктивну природу, 

знаходиться під впливом зовнішніх і 

внутрішніх чинників, характеризується 

певною цілісністю, системністю, 

функціональністю та динамічністю. 

 

 

Характеристика 

69 К. Романова Педагогічну майстерність викладача можна 

визначити як інтегративну характеристику 

 його високої професійно-педагогічної 

підготовленості і вмілості у здійсненні 

педагогічної діяльності, внутрішньо 

обумовлених високорозвиненими 

особистісними якостями (інтелектуальною 

культурою, особистісною зрілістю, 

індивідуальним педагогічним стилем, 

самоактуалізацією) і проявляються в 

діяльності, що відрізняється високою 

професійною компетентністю, педагогічним 

досвідом і творчістю, розвиненою 

антиципацією. 

інтегративна 

характерис- 

тика 

Стан  

70 І. Зязюн  Основний стан педагога, який забезпечує 

йому рівень професійної свободи, робить 

його вільним за рахунок осмисленого 

оволодіння технологіями, вмінням вибору 

адекватних цілям стратегій та їх успішної 

реалізації 

основний 

стан 

71 

 

Ю. Львова Визначальний чинник – робоче самопочуття 

вчителя на уроці як особливий стан (природа 

якого бадьорий робочий стан, породжений 

усвідомленням завдання і надзавдання 

уроку, що мобілізує духовні й фізичні сили 

вчителя, контакт із класом, тверезий 

самоконтроль учителя, що забезпечує 

необхідну перебудову методичних прийомів 

на уроці). Елементи робочого самопочуття 

учителя: 1. Захопленість завданням уроку 

робоче 

самопочуття 

як особливий 

стан 
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(здатність компактно, раціонально 

організувати роботу учнівського колективу); 

2. Бачення усіх учнів і кожного зокрема 

(професійна здатність стежити за процесом 

мислення учнів, користуватися різними 

варіантами розумових операцій, 

уповільнювати або прискорювати їхній 

темп, повертатися назад, повторювати хід 

міркувань  зберігаючи канву уроку, робити 

нові, потрібні стібки); 3. Педагогічна 

пильність як здатність контролювати себе,  

орієнтуватися в ситуації. Основа провідних 

критеріїв педагогічної майстерності вчителя 

– особистісні і професійні риси людини, яка 

здійснює, керує процесом навчання і 

виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

72 І. Зязюн 

 

 

 

Педагогічна майстерність є індивідуальним 

внеском у педагогічну культуру суспільства, 

і лише повне усвідомлення механізмів 

власної діяльності уможливлює передачу 

майстерності іншим. Тому у справжнього 

майстра-педагога з’являється своя авторська 

система, своя школа, свої послідовники 

внесок у 

культуру 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. 

Губерський 

В. Андру-

щенко  

 

 

 

 

 

 

Педагогічна майстерність постає як висока 

культура організаторської, управлінської, 

виховної, навчальної, трудової, ігрової і 

громадської діяльності… Базові засади 

педагогічної майстерності …: соціальна 

спрямованість (інтереси, соціальні цінності, 

ідеали); професійні знання (вікової 

фізіології, психології, педагогіки, свого 

предмета й методики його викладання); 

педагогічні здібності та вміння 

(комунікативні, перцептивні, емоційність, 

оптимізм, оптимістичне прогнозування, 

креативність, когнітивність та ін.); 

педагогічна техніка (зовнішність, 

керівництво своїм тілом, емоціями, жести, 

міміка, мовленнєва культура); психотехніка 

(здатність застосовувати знання із психології 

у практичній діяльності); педагогічна 

технологія (організація й побудова  

культура 

діяльності; 

соціальна 

спрямова-

ність, 

професійні 

знання, 

педагогічні 

здібності та 

вміння, 

техніка, 

психотехніка

, технологія;  

єдність 

педагогічної 

спрямовано-

сті, 

професій-

ного 



515 

 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 навчально-виховного процесу з 

використанням засобів, методів та прийомів 

у логічно обумовленій послідовності) … 

Проявляється у єдності: педагогічної 

спрямованості особистості; професійного 

знання; здібностях до педагогічної 

діяльності; педагогічної техніки; різних сфер 

діяльності вчителя, що передбачає 

формування відповідної тактики поведінки 

вчителя. 

знання, 

здібностей, 

педагогічної 

техніки, 

різних сфер 

діяльності 

вчителя 

 Мистецтво 

74 

 

В. Давидов  

 

Майстерність педагогічна – високе  

мистецтво виховання і навчання, що  

постійно вдосконалюється, доступне 

кожному педагогу, який працює за 

покликанням і любить дітей 

мистецтво 

 

 

75 

 

 

Ю. Азаров  

 

Педагогічна майстерність транцендентальна 

за суттю … завжди прорив у сферу духовно-

вищого, у сферу нікому не відомої 

універсальності, … ідеал виховання і освіти, 

що досягається за допомогою педагогічного 

мистецтва; шлях до ідеалу за допомогою 

знань, досвіду), … синонім  педагогічного 

мистецтва, педагогіки вищих цінностей, 

педагогіки любові і свободи, творчості 

транценден-

тальність по 

суті, ідеал, 

мистецтво 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Якушева 

 

Педагогічна майстерність – це мистецтво 

навчання і виховання, яке доступне кожному 

викладачу і майстру виробничої справи, але 

вимагає постійного вдосконалення. Це 

професійне вміння спрямовувати всі види 

навчально-виховної роботи на всебічний 

розвиток учнів, включаючи його світогляд і 

здібності. Сутність педагогічної 

майстерності полягає в якостях особистості 

самого педагога, який, здійснюючи цю 

роботу, забезпечує її успішність. 

Педагогічна майстерність проявляється в 

діяльності, проте але до неї не зводиться. 

Воно характеризується високим рівнем 

розвитку спеціальних умінь, але і це не 

головне. Головне – у позиції педагога, 

здатності віртуозно керувати діяльністю 

своїх учнів. Складові педагогічної 

мистецтво 

навчання і 

виховання 
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 майстерності: педагогічна культура, 

професійна компетентність, педагогічні 

вміння і здібності, мовленнєва культура, 

педагогічна взаємодія, уміння керувати 

собою, педагогічне спілкування і етика, 

психолого-педагогічні знання. 

 

 

 

Професійна свобода 

77 О. 

Лавріненко 

Майстерність педагога – це певний рівень 

його професійної свободи, що здійснюється 

за рахунок здатності обирати стратегію 

виховного впливу на учня, наявності волі, 

сили духу, осмисленого володіння засобами 

і прийомами педагогічної взаємодії. 

рівень 

професійної 

свободи  

 

Творчість 

78 Б. 

Буяльський 

Професія учителя – творча, вона здатна 

підтримувати його у прагненні до 

майстерності і вимагати від нього 

майстерності 

творчість як 

основа 

майстерності 

Ідеал 

79 Т. 

Нуржанова  

Ідеал педагогічної роботи, що спонукає 

педагогів до самовдосконалення / еталон, що 

містить оцінку ефективності педагогічної 

діяльності 

ідеал 

педагогічної 

роботи 

 Вершина 

80 Б. 

Нурмухам-

бетова, 

Е. Клісаріді  

 

 

 

На питання про сутність поняття 

«педагогічна майстерність» кожен учитель-

практик і кожен науковець дасть відповідь 

на підставі власного досвіду. «Хто тільки 

починає свій педагогічний шлях, для нього 

майстерність – поняття більш абстрактне, а 

для тих, хто не перший рік працює в системі 

освіти, майстерність сприймається більш 

конкретно... В цілому, для кожного педагога 

майстерність – це певна педагогічна 

вершина, до якої він прагне 

особиста 

педагогічна 

вершина 

Показник 

81 

 

Ю. 

Завалевсь-

кий 

Педагогічна майстерність – це інтегративний 

показник ступеня готовності до побудови 

особистісно зорієнтованих навчально-

виховних технологій. 

інтегратив-

ний показник  

Прояв професіоналізму 

82 Г. Хозяїнов  Основи педагогічної майстерності, що 

реалізуються в діяльності, є проявом  

прояв  
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  професіоналізму, про рівень якого можна 

судити з того, як вирішуються педагогічні 

задачі, які результати досягнуті 

професіо-

налізму 
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О. Щербаков (1971, с. 83), В. Ягупов (2002, с. 79), Є. Барбіна (Барбина, 1997, 

с. 37), Х. Гафуров (2008), Ю. Завалевський (2010, с. 19-20), А. Кузьмінський 

(2010), Л. Чумак (2017, с. 228), В. Сидоренко (2010, с. 71), О. Тунік (Туник, 
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Додаток Б-4 

Таблиця  7 

Визначення поняття «професіоналізм» 

№ Дослідник 

(джерело) 

Визначення поняття Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

Соціально-педагогічне явище 

1 Н. Гузій  Соціально-педагогічне явище (що 

охоплює соціально обумовлену систему 

загальнопрофесійних і спеціально-

предметних вимог, які відображають 

норми й цінності культури професійно-

педагогічного середовища); психолого-

педагогічний феномен (складне динамічне 

багатоступеневе інтегративне утворення, 

що передбачає індивідуальну проекцію 

еталонів і норм педагогічної культури 

суспільства); продуктивна практична й 

психічна (зовнішньою та внутрішньою 

ознакою) активність спеціаліста, що 

характеризується рефлексивністю 

керування педагогічними процесами, 

поліфункціональністю педагогічної 

діяльності, цілісністю та повнотою її 

психологічної структури як єдності 

мотиваційно-орієнтаційного (культура 

педагогічного цілевизначення), змістово-

ставленнєвого (культура суб’єкт-об’єктної 

педагогічної взаємодії), технолого-

виконавчого (культура здійснення) та 

результативно-коригуючого (культура 

оцінювання) компонентів 

соціально-

педагогічне 

явище, 

психолого-

педагогічний 

феномен, 

продуктивна 

практична й 

психічна 

активність 

2 В. Сластьо-

нін  

 

 

 

 

 

 

 

А) суспільна спрямованість: науковий 

світогляд та соціальні потреби передової 

людини; загальнолюдські моральні риси 

та якості, ціннісні орієнтації, усвідомлення 

громадянського обов’язку; суспільна 

активність та обізнаність із подіями 

світового і місцевого життя; прагнення до 

вершин своєї професії; Б) професійно-

педагогічна спрямованість: інтерес і 

любов до дітей; захопленість 

педагогічною працею; психолого- 

суспільна 

спрямованість

, професійно-

педагогічна 

спрямованість 

синтез 

ділових 

якостей і 

властивостей, 

майстерність 

організатора  
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   педагогічне вміння спостерігати за 

дітьми; педагогічна уява; педагогічний 

такт; організаторські здібності, почуття 

справедливості; вимогливість; 

комунікативність; врівноваженість, 

витриманість, самооцінка і самокри-

тичність; висока професійна 

працездатність»; синтез особистісно 

ділових якостей і властивостей 

особистості, що визначають ефективність 

педагогічного процесу, і включає: 

майстерність організатора колективної та 

індивідуальної діяльності дітей; вміння 

переконувати; майстерність у передачі 

знань і формуванні досвіду діяльності; … 

володіння педагогічною технікою 

колективної та 

індивідуально

ї діяльності 

дітей, вміння 

переконувати, 

майстерність 

у передачі 

знань і 

формуванні 

досвіду 

діяльності, 

володіння 

педагогічною 

технікою 

Стандарти, норми 

3 А. Шулдик  Професіоналізм особистості повинен 

включати в себе професійні стандарти, які 

орієнтують на високу якість діяльності – 

«професіонал своєї справи», систему 

моральних норм, які роблять 

професіоналів певною мірою 

непересічними особистостями 

професійні 

стандарти, 

система 

моральних 

норм 

Сукупність змін 

4 Є. Рогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сукупність психофізіологічних і 

особистісних змін людини, що 

відбуваються в процесі оволодіння й 

тривалого виконання професійної 

діяльності, що забезпечує досягнення 

якісно нового, більш ефективного рівня 

вирішення складних професійних завдань, 

а саме: 1) зміна всієї системи діяльності, її 

функцій і ієрархічної будови; 2) зміна 

особистості суб’єкта; 3) зміна компонентів 

установки суб’єкта по відношенню до 

об’єкта діяльності. 

сукупність 

психофізіоло-

гічних і 

особистісних 

змін 

 

 

 

 

 

 

Сукупність  умінь 

5 Т. Сорочан  

 

Професіоналізм педагога є не чим іншим, 

як сукупністю педагогічних умінь, 

сформованих на рівні майстерності і 

творчого застосування в конкретній 

педагогічній взаємодії 

сукупність 

педагогічних  

умінь 
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Характеристика  

6 А. Деркач  Інтегральна характеристика людини праці, 

що включає: її сформованість як суб’єкта 

професійної діяльності, професійного 

спілкування; зрілість особистості як 

професіонала 

інтегральна 

характерис-

тика людини 

праці 

7 А. Деркач,  

В. Зазикін,  

Якісна характеристика суб’єкта праці, «що 

відображає високий рівень професійно 

важливих або особистісно-ділових якостей, 

акмеологічних інваріантів професіоналізму, 

креативності, адекватний рівень домагань, 

мотиваційну сферу і ціннісні орієнтації, 

спрямовані на прогресивний розвиток 

якісна 

характери-

тика суб’єкта 

праці 

Стан 

8 А. 

Маркова 

Стан мотиваційної та операційної сфери 

індивіда, його готовність до професійної 

діяльності 

стан, 

готовність до 

діяльності 

Система 

9 А. Деркач, 

В. Зазикін,  

А. 

Маркова  

Система, що формується в процесі 

професійної освіти й складається з 

професіоналізму особистості та 

професіоналізму діяльності, в якій реалізація 

акмеологічних резервів проходить як 

особистісно-професійний розвиток, а його 

результатом є досягнення професіоналізму 

система:  

професіона-

лізм 

особистості; 

професіона-

лізм 

діяльності 

Процес 

10 І. Зязюн  

 

 

Оволодіння професіоналізмом – це складний 

динамічний процес поступового формування 

педагогічних умінь. Розпочинається з вияву 

елементарних гностичних умінь і навичок, 

які, розвиваючись, дають змогу учням, 

студентам, слухачам закладів 

післядипломної освіти встановлювати 

внутрішні зв’язки і відношення між фактами 

і поняттями, розмовами і діями, поняттями і 

іншими об’єктами дійсності. При вивченні 

навчальних дисциплін у суб’єктів освітньої 

діяльності різних рівнів формуються, 

розвиваються, удосконалюються предметні 

уміння. Учіння іноді моделює майбутню 

професійну діяльність, а педагогічна 

практика безпосередньо включає суб’єкт 

учіння в педагогічну діяльність із значною  

динамічний 

процес 

формування 

педагогічних 

умінь 
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  долею самостійності  

11 Б. Нурму-

хамбетова 

Є. 

Клисаріді  

Цілісний процес, що динамічно 

розгортається в часі від формування 

професійних намірів до повної реалізації 

себе у творчій педагогічній діяльності 

динамічний 

цілісний 

процес, 

формування 

професійних 

намірів, 

реалізація 

себе  

12 О. 

Потрікеєва 

Оволодіння професіоналізмом – процес для 

педагога складний, безперервний як в 

становленні, так і в розвитку професійних 

якостей, що відповідають вимогам часу, 

тому значна роль у цьому відводиться як 

міським, регіональним, міжнародним 

інститутам підвищення кваліфікації та 

організаціям, так і самоосвіти й автономній 

освіті вчителя 

складний, 

безперервни

й процес 

становлення 

і  розвитку 

професійних 

якостей 

Якість 

13 Е. Зеєр  

 

 

 

 

 

 

Інтегральна якість суб’єкта праці, котра 

характеризує продуктивне виконання 

професійних завдань, обумовлена творчою 

самодіяльністю та високим рівнем 

професійної самоактуалізації … вищий 

рівень психофізіологічних, психічних і 

особистісних змін, що відбуваються у ході 

тривалого виконання людиною посадових 

обов’язків, які забезпечують вирішення 

складних професійних завдань на якісно 

новому й ефективнішому рівні 

інтегральна 

якість 

суб’єкта, 

вищий рівень 

психофізіо-

логічних, 

психічних і 

особистісних 

змін 

Комплексне поняття  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. 

Кремень  

Сукупність знань, навичок, поведінки та дій, 

що свідчать про професійну підготовку, 

навченість, придатність людини до 

виконання професійних функцій; 

сформована в процесі навчання та 

практичної діяльності готовність до 

компетентнісного виконання 

функціональних обов’язків, що оплачуються; 

рівень майстерності у професійній діяльності 

сукупність 

знань, 

навичок, 

поведінки та 

дій; 

виконання 

обов’язків;  

рівень 

майстерності 

15 

 

Н. Бугай Комплексне поняття, що характеризується 

цілим рядом взаємодоповнюючих аспектів, а 

саме: особистісних (якості, необхідні для  

професіо-

налізм  
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  даної професії) – професіоналізм 

особистості; функціональних (фахові 

функції, їх суспільне значення) – 

професіоналізм діяльності; предметних 

(рівень засвоєння предмета своєї діяльності) 

– професіоналізм компетентності; 

технологічних (володіння технологіями) – 

професійна майстерність; соціальних (якість 

результату діяльності, статус) – соціальний 

статус працівника 

особистості,

професіо-

налізм 

діяльності, 

професіо-

налізм 

компетент-

ності, 

професійна 

майстерність  

соціальний 

статус 

16 І. Зязюн  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявляється в уміннях (уміння вибудовувати 

діалог згідно з дидактичними цілями 

навчального заняття («при всій 

різноманітності методичного стилю вчителя 

– чи то використання «опорних сигналів» 

В. Ф. Шагалова, чи аналіз літературного 

твору з огляду на  художні деталі, що є 

основою для його розуміння, як у Є. М. 

Ільїна, – найважливішим для них є побудова 

діалогу на уроці. У цьому випадку урок стає 

результатом співтворчості педагога і учнів»),   

уміння бачити й формулювати педагогічні 

завдання на основі аналізу педагогічних 

ситуацій, знаходити оптимальні способи їх 

виконання) і у творчості (однією з важливих 

характеристик педагогічної діяльності є її 

творчий характер, зумовлений   рівнем 

розвитку). 

уміння, 

творчість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 І. Зязюн, 

Л. Краму-

щенко,  

І. 

Кривонос 

Складниками професіоналізму в будь-якій 

професії є компетентність та озброєність 

системою вмінь. Однак у педагогічній 

діяльності для професіоналізму замало лише 

цих двох компонентів. Необхідні певні 

особистісні якості, адже сам педагог є 

інструментом впливу на учня 

компетент-

ність, 

вміння,  

особистісні 

якості 

18 Н. 

Кузьміна 

Оволодіння професійними знаннями, 

уміннями і навичками, що дають змогу 

фахівцеві успішно досліджувати ситуацію 

(об’єкт і умови діяльності), формулювати 

професійні завдання, виходячи з ситуації, і 

успішно їх вирішувати відповідно до цілей,  

професійні 

знання, 

уміння, 

навички 
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  що стоять перед наукою чи виробництвом  

19 В. Сухом-

линський 

Виховання людини є професією – це 

кваліфікована, цілеспрямована, планомірна й 

систематична праця, що має низку 

специфічних властивостей і якостей: вміння, 

майстерність, мистецтво, мудрість; дії, 

слова, цінності; переборювання негативних 

впливів і надання простору позитивним; 

розумне, уміле виховання дитини, яка 

повсякчас змінюється; духовне формування 

(розуму, почуттів, волі, переконань, 

самосвідомості); вплив на емоційний 

діапазон людських відносин; творчість, 

відповідальність 

праця із 

специфічни-

ми 

властивос-

тями і 

якостями  

 

20 В. 

Вакуленко  

Знання, необхідні для виконання 

професійної діяльності, специфічне 

ставлення учителя до об’єкта, процес, умови 

професійної діяльності, самовдосконалення 

вчителя, кінцевий результат професійної 

діяльності,  

знання,   

ставлення, 

процес,  

умови, 

самовдос-

коналення, 

результат 

діяльності  

21 В. 

Гриньова  

Компетентність, майстерність, ініціативність 

та моральність 

компетен-

тність, 

майстерність 

ініціатив-

ність, 

моральність 

22 Т. 

Сорочан  

 

Високий рівень готовності до педагогічної 

діяльності, здатність педагога на високому 

рівні здійснювати педагогічну діяльність, 

виявляючи свій особистісний 

інтелектуальний і творчий потенціал 

готовність до 

діяльності, 

здатність 

використо-

вувати 

потенціал 

23 

 

 

М. Вовк 

 

 

Професіоналізм особистості майбутнього 

учителя-філолога, фольклориста включає 

такі складові, як: високий рівень 

особистісно-ділових і професійно важливих 

якостей (науково-дослідницькі уміння щодо 

інтерпретації фольклорних текстів, 

педагогічна майстерність у ретрансляції 

фольклористичного досвіду у педагогічній 

діяльності, емоційність сприйняття 

професійні 

якості, 

акмеологічні 

інваріанти 

професіоналі 

про, ціннісні 

орієнтації 
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  фольклорного твору тощо); акмеологічні 

інваріанти професіоналізму (проміжні 

результати фольклористичної (наукової чи 

педагогічної) діяльності: успішне 

проходження філологічної практики, 

підгот1овка наукової доповіді, курсової 

роботи тощо); ціннісні орієнтації і мотиви, 

спрямовані на самовдосконалення 

(світоглядні цінності, мотивація щодо 

необхідності засвоєння і осмислення 

літературної, лінгвістичної та 

фольклористичної інформації, визнання 

пріоритетом фольклористичну діяльність) 

 

 

 

 

 

24 Л. Чумак  Професіоналізм вчителя зарубіжної 

літератури  –  це: соціально-педагогічне 

явище; продуктивна практична й психічна 

активність, яка виявляється у навчанні на 

рівні майстерності, постійному поліпшенні 

рівня якості викладання та виховання, що 

досягається удосконаленням комплексу із 

взаємодоповнюючих аспектів (розширення і 

поглиблення фахових знань, удосконалення 

вмінь, навичок, рефлексії, саморозвиток), що 

сприяє підвищенню престижу й поваги до 

педагогічної професії.  

соціально-

педагогічне 

явище, 

продуктивна 

практична  й 

психічна 

активність 

Творчість 

25 І. Зязюн  Творчість – це характерна ознака 

професіоналізму педагога вищої школи і … 

вчителя  

творчість 

Поетапне удосконалення 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Рибалка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійний розвиток – процес формування 

суб’єкта професійної діяльності, тобто 

системи певних властивостей умовах 

неперервної професійної освіти, 

самовиховання та здійснення професійної 

діяльності. У процесі професійного розвитку 

особистість оволодіває системою професійно 

важливих якостей, до якої входять 

комунікативні, мотиваційні, 

характерологічні, рефлексивні, освітні, 

інтелектуальні, психофізіологічні 

властивості людини. У ході професійного 

розвитку формуються світоглядні, етичні 

поетапне 

удоскона-

лення 

системи 

професійно 

важливих, 

світоглядних 

та етичних 

якостей, 

спеціальних 

наукових, 

технічних, 

технологіч- 



525 

 

 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 якості, спеціальні наукові, технічні, 

технологічні знання, вміння, навички, 

здібності особистості фахівця… можна 

виокремити кілька етапів і результатів 

професійного розвитку або професіогенезу 

особистості: професійне самовизначення і 

вибір професії; професійна підготовка і 

формування особистісної готовності 

оволодіння професією; професійна 

освіченість; компетентність; майстерність; 

культура фахівця 

них знань, 

умінь, 

навичок і 

здібностей 

особистості 

фахівця 

 

 

 

 

 

27 І. Соло- 

вйов  

Поетапне фахове зростання за рівнями 

«а) рівень спеціаліста…; б) рівень 

професіонала…; в) рівень професіонала як 

суб’єкта праці на етапі «самоактуалізації» 

…; г) рівень «суперпрофесіоналізм»… 

поетапне 

зростання 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Павлен-

ко 

П’ять ступенів досягнення вершин 

професіоналізму: а) оптація – формування 

особистих намірів, усвідомлений вибір 

професії з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей; б) професійна 

підготовка – формування професійної 

спрямованості та системи професійних 

знань, умінь та навичок, набуття досвіду 

теоретичного та практичного розв’язання 

професійних завдань; в) професійна 

адаптація – входження в професію, освоєння 

нової соціальної ролі, професійне 

самовизначення, формування особистісних і 

професійних якостей, набуття досвіду 

самостійної професійної діяльності; 

г) професіоналізація – формування 

професійної позиції, інтеграція особистісних 

і професійно важливих якостей та умінь у 

відносно стійкі професійно значущі 

утворення, кваліфіковане виконання 

професійної діяльності; д) професійна 

майстерність – повна реалізація, 

самоздійснення особистості в професійній 

діяльності (творчо-креативний принцип) на 

основі рухомих інтегральних психологічних 

новоутворень 

 

поетапне 

професійне 

зростання 
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29 Є. Клімов  

 

 

Сім етапів на шляху до професіоналізму, 

кожному з яких властивий певний статус 

спеціаліста, а саме: а) оптант (час 

професійного вибору); б) адепт (період 

опанування професії у спеціальному 

навчальному закладі); в) адаптант (перші 3 – 

5 років роботи входження у професію 

молодого спеціаліста); г) інтернал 

(професіонал з досвідом роботи, 

спроможний успішно самостійно 

справлятися з професійними функціями); 

д) майстер (універсал з широкою 

орієнтацією в професійній сфері, 

удосконаленими фаховими вміннями, 

спеціальними якостями, постійними 

досягненнями, який вважає себе 

незамінним); е) авторитет (широко відомий у 

своїй галузі й поза нею майстер своєї справи 

з широким колом помічників, який вміє 

організувати працю); є) наставник 

(авторитетний майстер-професіонал із 

широким колом однодумців, помічників, 

послідовників, який передає досвід молодим, 

надихає й керує їх подальшим зростанням 

поетапне 

зростання 

спеціаліста 

30 Г. 

Балахни-

чева, 

Л. Заремба 

 А. Цьось  

 

 

 

 

 

 

Професіоналізм до вчителя-майстра 

приходить поступово – у перші чотири-п’ять 

років роботи. Передусім відбувається 

найбільш інтенсивне формування 

педагогічних здібностей, а в подальші роки 

спостерігається певне уповільнення. 

Зазвичай однією з умов підвищення 

професійної майстерності вчителя фізичного 

виховання повинні стати орієнтація на 

кінцевий результат і розв’язання освітніх та 

методичних завдань 

поступове 

удоскона-

лення 

Дослідницька позиція 

31 А. Бізяєва 

 

 

 

Здатність зайняти дослідницьку позицію по 

відношенню до своєї практичної діяльності 

та до самого себе як її суб’єкту, засновану на 

рефлексивних властивостях свідомості, може 

служити критерієм у визначенні рівня 

професіоналізму вчителя 

 

здатність 

зайняти 

дослідницьку 

позицію 
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Польська наукова школа 

Створення  власних наукових концепцій 

32 

 

 

 

 

 

 

 

З. Ратаєк Професіоналізм учителя – це надзвичайно 

актуальна проблема, що ставиться в різних 

контекстах… слід розширювати знання щодо 

дій і вмінь, пов’язаних із виконанням педаго-

гічних завдань ... суспільні до вимоги до 

вчителя ідуть далі й вище, ніж 

інструментальні чинники, охоплюють його 

особистість, суб’єктивну значущість його 

розуму і характеру… Важливими 

залишаються й особистісні цінності… 

Проблемні питання щодо професійності 

 вчителя потрібно розв’язувати постійно, а 

відповіді трактувати як підстави для 

творення постійно змінюваної компетенції 

професійності вчителя в сучасних 

суспільних і цивілізаційних умовах. Це 

важливо у період упровадження в Польщі 

освітньої реформи, оскільки необхідно заве-

ршити основну модифікацію існуючої 

моделі навчання вчителів 

знання, 

інструмент-

тальні 

чинники, 

суб’єктивна 

значущість 

розуму і 

характеру, 

особистісні 

цінності 

 

33 А. 

Ціхоцькі  

 

 

 

 

 

Педагогічні концепції, що використовуються 

у сучасній польській педагогіці як  

методологічні інструменти для вирішення 

проблеми підвищення професіоналізму 

сучасного педагога: а) вчитель як спеціаліст 

– нериторичний професіоналізм (істотний); 

б) учитель як менеджер – організаційний 

професіоналізм (компетенції у створенні 

технічних і організаційних умов 

ефективного навчання); в) учитель як 

інспіратор – методичний професіоналізм 

(компетенції у створенні клімату щодо 

емоційно-мотивуючого навчання й 

активності учнів); г) учитель як інтегратор – 

психологічний і виховний професіоналізм 

(компетенції у досягненні порозуміння з 

учнями, рівноваги і взаємної поваги між 

об’єктами освіти) 

професіо-

налізм 

(істотний, 

організацій-

ний, 

методичний, 

психологіч-

ний, 

виховний)  

 

 

 

 

 

 

Соціологія праці 

34 

 

M. Сноек П’ять підходів, що розвиваються на ґрунті 

соціології праці: а) класичне розуміння – 

класичне 

розуміння,  
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  порівнюється з архетипами справжніх  

традиційних професій; б) проект 

професіоналізації – акцентує на якості 

професійної дії і включення в дебати щодо 

ролі й автономії професії в суспільстві та 

юрисдикції; в) колективний (демократичний) 

професіоналізм – відноситься до очікувань 

нинішнього конкурентоспроможного 

суспільства, де концепція освіти протягом 

життя повсюдно приймається і стає істотною 

для розвитку професіоналів; 

г) організаційний професіоналізм – 

зосереджується на основних відмінностях   

між логістикою і управлінням професійного 

ринку; д) етично-альтруїстична перспектива 

– наголошує на етичному та 

альтруїстичному характері професії 

проект 

професіо-

налізації, 

колективний 

професіо-

налізм, 

організацій-

ний 

професіо-

налізм, 

етично-

альтруїс-  

тична 

перспектива 

Майстерність, практика 

35 Л. Драбік,  

О. Кубяк-

Сокол, 

Е. Соболь, 

Л. Вішня-

ковська 

Чиясь велика майстерність і високий рівень 

роботи … професійна практика мистецтва, 

спорту і т. д. 

майстерність 

рівень 

роботи, 

практика 

Компетентність, досвід 

36 К. 

Перщиняк  

 

 

 

 

 

 

Відповідний рівень професійної 

компетентності, що включає наявність 

загальних і спеціальних знань (які дають 

можливість ефективно виконувати завдання 

в рамках мети) і досвід, набутий у процесі 

професійної практики і психологічної 

схильності до вирішення завдань, пов’язаних 

з типом роботи 

компетент-

ність, 

досвід 

 

Підготовка, компетентність, досвід, навички, професійна динаміка 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Гола, 

Д. Павлик 

Джерелами професіоналізму вчителя 

науковці називають його професійну 

підготовку (придбану освіту), набутий досвід 

і навички … передачі знань… Людина … 

повинна змінити/покращити свою 

професійну компетентність. У той же час 

придбання особою під час роботи (часто 

протягом більш тривалого періоду часу) 

наступного досвіду підвищить професійну 

професійна 

підготовка, 

професійна 

компетент-

ність, 

досвід,  

навички, 

професійна 

динаміка 
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    компетентність. Ці фактори надають 

професіоналізму професійної динаміки 

  

Автономія, компетенція, довіра 

38 Б. Голеб-

няк, 

Б. Заморсь

ка  

Акцентують на тісному зв’язку між 

автономією, компетенцією та довірою, 

підкреслюють точність і адекватність такої 

пропозиції 

зв’язок між 

автономією, 

компетенціє

ю та довірою 

Підготовка, знання, пробудження особистості, збагачення культурних 

ресурсів, активність духовного життя 

39 

 

 

 

 

 

 

 

С. 

Волошин 

 

 

 

 

 

ВНЗ, який сьогодні готує вчителів, має бути 

не лише навчальним закладом, який дає 

знання й елементи професійної підготовки, а 

й середовищем справжнього пробудження 

 особистості майбутнього вчителя, нагодою 

для поглиблення їх автентичного життя і 

праці, а також для збагачення культурних 

ресурсів і посилення активності духовного 

життя 

знання, 

поглиблення 

духовності, 

автентичного  

 життя і 

праці, 

збагачення 

культурних 

ресурсів,  

Ступеневий розвиток  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. 

Берлінер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ять ступенів розвитку професіоналізму 

вчителя: а) новачок (Nоvісе) – стадія 

накопичення досвіду, за якої практика 

виявляється важливішою, ніж здобути 

теоретичні знання у виші – фахівець 

характеризується негнучкою, раціональною 

поведінкою, засвоєнням перевірених на 

практиці правил, повторенням раніше 

отриманих інструкції,  відсутністю 

практичних педагогічних навичок; 

б) просунутий новачок (аdvаnсеd bеgіnnеr) – 

стадія з’єднання досвіду зі знанням, появи 

бажання експериментувати і вносити свою 

лепту в розвиток педагогічної науки – 

спеціаліст вирізняється дієвими знаннями й 

розвиненими вміннями, ситуативним 

дотриманням правил, здебільшого 

відсутністю почуття відповідальності за 

власні вчинки, нездатністю до самостійного 

прийняття рішень; в) компетентний 

виконавець (соmреtеnt) – здатність до 

самостійного прийняття виважених рішень, 

побудови планів, визначення й досягнення 

цілей, внесення коректив у програму 

ступені 

розвитку: 

новачок; 

просунутий 

новачок; 

компетент-

ний 

виконавець; 

професіонал; 

експерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



530 

 

 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 навчання, але часто спостерігається 

відсутність швидкої реакції, мобільності, 

гнучкості у прийнятті рішень і виконанні 

дій,  необхідних у конкретній навчальній 

ситуації; г) професіонал (рrоfеssionаl) – 

розвинене «інтуїтивне відчуття» ситуації, 

знаходження явних аналогії між 

непорівнянними фактами,  володіння 

прогностичними вміннями щодо подальшого 

розвитку навчальної ситуації, однак властиві 

прояви обережності й обачності у власних 

вчинках; д) експерт (ехреrt) – усвідомлена 

діяльність, раціональність і органічна 

 природність вчинків, чуйна реакція на 

настрій вихованців, залучає їх у навчальний 

процес якісно іншим способом, невимушене 

цілеспрямоване перетворення навчально-

виховної діяльності у мобільну структуру, 

позначену позитивністю освоєння нової 

інформації та позитивними 

взаємовідносинами, які фахівець здатний 

свідомо створювати у процесі комунікації  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело : складено автором за Н. Гузій (2004, с. 222), В. Сластьонін 

(2004, с. 23-24); А. Шулдик (2014); Є. Рогов (1998, с. 95-98); Т. Сорочан (2005, 

с.  96);  А. Деркач (2004b, с. 124), А. Деркач та В. Зазикін (2003, с. 42); А. 

Маркова (1996, с. 82-84); А. Деркач, В. Зазикін і А. Маркова (2000, с. 62-63); І. 

Зязюн (2010b, с. 10), Б. Нурмухамбетова та Є. Клісаріді (2014, с. 339), 

О. Потрікеєва (2015, с. 161); Е. Зеєр (2009, с. 62); В. Кремень (2008, с. 742), Н. 

Бугай (2009, с. 32), І. Зязюн (2014b, с. 23), І. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос 

(1997, с. 14), Н. Кузьміна (1993, с. 33), В. Сухомлинський (1976а, с. 420-421), 

В. Вакуленко (2006, с. 129-130), В. Гриньова (2005, с. 35), Т. Сорочан (2005, 

с. 17), М. Вовк (2014, с. 7), Л. Чумак (2017, с. 242); І. Зязюн (2010b, с. 7); В. 

Рибалка (2008, с. 733), І. Соловйов (2011, с. 7), П. Павленко (2001, с. 325), Є. 

Клімов (1996, с. 59-60), Г. Балахничева, Л. Заремба і А. Цьось (2013, с. 15-16); 

А. Бізяєва (2004, с. 61); З. Ратаєк (2005, с. 202), А. Ціхоцкі (Cichocki, 1998, с. 74-

76); M. Сноек (Snoek, 2010); Л. Драбік, О. Кубяк-Сокол, Е. Соболь, 

Л. Вішняковська (Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., & Wiśniakowska, 2016, 

с. 742); К. Перщиняк (Pierścieniak, 1994, с. 169); Б. Гола і Д. Павлик (Gola, & 

Pauluk, 2015, с. 30); Б. Голебняк, Б. Заморська (Gołębniak, & Zamorska, 2014, 

с. 37-38); С. Волошин (Woloszyn, 1986, с. 95); Д. Берлінер (Berliner, 2004, 

с. 211). 
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Додаток Б-5 

Таблиця 9 

Визначення поняття «професіонал» 

№ Дослідник 

(джерело) 

Визначення поняття Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

Людина, що готує члена суспільства  

1 А. Маркова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успішно вирішує  завдання навчання 

й виховання, готує для суспільства 

потрібний соціальний продукт – 

випускника з бажаними якостями; 

особистісно тяжіє до професії, 

мотивований до праці в ній, 

задоволений нею; досягає бажаних 

суспільством результатів у розвитку 

учнів; використовує способи й 

технології, притаманні 

демократичному суспільству; освоює 

норми та еталони професії, досягає в 

ній майстерності; прагне 

індивідуалізувати власну працю, 

усвідомлено розвивається засобами 

професії; досягаючи необхідного 

рівня професійних якостей, знань і 

умінь, усвідомлює перспективу, зону 

свого найближчого професійного 

розвитку та робить все можливе для її 

реалізації; відкритий для постійного 

професійного навчання, накопичення 

досвіду, збагачує досвід професії за 

рахунок особистого творчого внеску; 

соціально активний, в ході суспільних 

обговорень порушує питання про 

потреби й досягнення професії, шукає 

резерви вирішення проблем в 

серединні професії, не боїться 

потрапляти в умови конкуренції 

освітніх послуг; відданий 

педагогічній професії, прагне 

підтримувати її честь і гідність у 

складних умовах; налаштований на 

якісне та кількісне диференційоване 

оцінювання своєї професійної 

діяльності в балах, категоріях та вміє  

людина, що готує 

випускника як 

потрібний для 

суспільства 

соціальний 

продукт, 

опанував високий 

рівень 

професійної 

діяльності, 

спроможний 

свідомо 

змінювати і 

розвивати себе,  

вносить 

індивідуальний 

творчий внесок у 

професію 
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сам це робити, спокійно ставиться до 

участі в професійних змаганнях… 

характеризується високим рівнем 

професійної діяльності, спроможний 

свідомо змінювати і розвивати себе в 

процесі праці, робить свій 

індивідуальний творчий внесок у 

професію 

 

Фахівець, здатний генерувати і втілювати в життя нові ідеї 

2 І. Соловйов  

 

Діапазон трактування акмеологічного 

розвитку професіонала – від здатності 

генерувати нові ідеї та вміння 

втілювати нове в життя до розуміння 

складності його інтегративного 

феномена, що охоплює різноманіття 

характеристик аж до самореалізації 

інтегративність 

феномена, 

здатність 

генерувати нові 

ідеї, 

вміння втілювати 

нове в життя 

Суб’єкт професійної діяльності 

3 А. Деркач, 

В. Зазикін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володіє високими показниками 

особистісного професіоналізму та 

діяльності, самоефективності, має 

високий професійний і соціальний 

статус, систему власної та діяльнісної 

нормативної регуляції, що динамічно 

розвивається, постійно націлений на 

саморозвиток і самовдосконалення, 

на особистісні та професійні 

досягнення, які мають соціально-

позитивне значення  

суб’єкт 

діяльності 

4 І. Васильєв  Людина, котра: «виступає як в ролі 

об’єкта, так і в ролі суб’єкта 

професійної діяльності; має необхідні 

знання в сфері обраної професії; 

бездоганно володіє практичними 

вміннями, професійними навичками 

та, пропустивши все це крізь власні 

креативні здібності, створює нові 

способи професійної діяльності 

об’єкт і суб’єкт 

діяльності, 

знання, вміння, 

творчість 

 Людина, що володіє комплексом  із взаємодоповнюючих аспектів 

 акме-напряму 

5 В. 

Максимова 

Здатність до досягнення вершин у 

своїй діяльності; відкритість для 

освоєння нового; системний спосіб 

мислення при виробленні  

досягнення 

вершин, освоєння 

нового, системне 

мислення, 
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   оптимальних моделей професійної 

діяльності; здатність до об’єктивної 

самооцінки своєї професійної 

поведінки; високу мотивацію 

досягнень у праці, більш високу 

якість розвитку людини (цілісність, 

індивідуальність, саморозвиток, 

самореалізацію, креативність, 

зрілість, стійкість, успішність, 

здоров’я) та ін. 

вироблення 

моделей,  

самооцінка, 

мотивація, 

розвиток, 

саморозвиток, 

самореалізація, 

креативність 

6 

 

 

 

 

 

 

О. 

Потрікеєва 

 

 

 

 

 

Володіння професійними навичками, 

до яких слід віднести бажання 

вчитися все життя, працювати над 

своїми особистісними якостями, 

прагнути до професіоналізму, 

докладаючи певних зусиль кожного 

дня  

професійні 

навички, 

бажання вчитися, 

особистісні 

якості, 

прагнення, 

щоденні зусилля 

7 Л. Чумак  

 

 

 

 

 

Вчитель-професіонал зарубіжної 

літератури – це фахівець, який готує 

майбутнього члена суспільства і має 

певні характерні риси, які відрізняють 

його від пересічного  вчителя, а саме: 

система високих морально-етичних 

якостей; наявність специфічного 

психологічного утворення, що 

відтворюється у результативності 

педагогічної діяльності та 

визначається особливостями дій, 

вчинків і поведінки, які відображають 

характерологічну сутність 

професійної майстерності філолога; 

прогресивність і націленість думок на 

майбутнє, здатність генерувати і 

втілювати в життя нові ідеї, вміння 

реалізувати у навчально-виховній 

роботі власний потенціал. 

морально-етичні 

якості;  

специфічне 

психологічне 

утворення; 

особливості 

поведінки, дій та 

вчинків; 

прогресивність 

мислення, 

реалізація 

власного 

потенціалу 

  

Польська наукова школа 

Людина, яка добре знає професію/роботу 

8 

 

М. Шимчак Людина, яка добре знає свою 

професію 

знання професії 

9 К. Чарнець-

кий, 

П. Коволік  

Експерт в тій чи іншій галузі, людина, 

яка добре знає свою роботу 

знання роботи 
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Людина, що добре виконує  роботу  

10 Б. Дунай  Людина, що виконує свою роботу 

дуже добре як спеціаліст і фахівець 

добре виконання 

фахової роботи 

11 З. Квецінскі  Сучасний професійний учитель – це 

не гончар, а учні – не глина, яку 

обробляємо згідно з власними 

уподобаннями, не майстер, якого 

наслідують і яким захоплюються, не 

городник і не медсестра, а мудрий 

спеціаліст і критичний провідник і 

перекладач 

мудрий 

спеціаліст, 

критичний 

провідник, 

перекладач 

Людина, що володіє знаннями, осмислено практикує, дотримується 

етичного коду, має конструктивну систему особистих рис 

12 

 

 

 

 

 

В. Гаррегг, 

К. Боулз 

Три напрями розвитку феномена 

професіонала: 1. Професіонал, 

схильний до тривалого періоду 

підготовки й кар’єрного зростання у 

сфері теорій та абстрактних знань 

(володіє часткою досвіду в сфері 

педагогічної професії); 2. Професіонал, 

який вибудовує власну модель 

поведінки відповідно до морального 

кодексу суспільства і професійних 

цінностей; 3. Професіонал відданий 

головній меті педагогічної діяльності – 

підвищенню якості знань молоді 

розвиток знань, 

якостей, 

особистості 

педагога 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З. Ратаєк  

 

Від простих запитань (що повинен 

знати вчитель, який обсяг наукових 

дисциплін пізнати) прямуємо до більш 

важливих: як співпрацювати у творенні 

нових цінностей, у найважливіших 

справах, як створити інтелектуальні та 

культурні умови для особистісного 

розвитку компетентного вчителя. 

Суспільство потребує вчителя-

професіонала, це означає, що не 

виправдає його очікувань той, хто 

лише майстерно оволодів виховними 

технологіями або хто в цій сфері 

викликав захоплення спостерігачів. 

Водночас це не може бути й особа з 

винятковими рисами характеру, яка 

випромінює добро й емоційне тепло,  

майстерне 

володіння 

виховними 

технологіями,  

творення нових 

цінностей, 

розвиток  

компетентності, 

виняткові риси 

характеру 
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але професійно малокомпетентна. 

Важливе і перше, і друге. 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

Т. Морріс 

 

 

 

 

 

Складові структури взаємодії 

педагогів-професіоналів із учнями, 

їхніми батьками колегами, 

адміністрацією та громадськістю: 

«професійна компетентність;  

відповідність високим педагогічним 

стандартам; дотримання 

загальноприйнятого етичного коду». 

професійна 

компетентність; 

відповідність 

стандартам; 

дотримання  

етичного коду 

 

 

15 М. Моррісон «Готовність до самоврядування» є 

пріоритетною у взаємодії педагогів-

професіоналів із учнями,  їхніми 

батьками, громадськістю 

готовність до 

самоврядування 

16 Л. Столлл 

Д. Фінк 

Характерною рисою педагога-

професіонала є «осмислена практика». 

осмислена 

практика 

 

Джерело : складено автором за : А. Маркова (1992, с. 57); І. Соловйов 

(2011, с. 4); А. Деркач і В. Зазикін (2003, с. 42), І. Васильєв (2004, с. 57); 

В. Максимова (2004, с. 9), О. Потрікеєва (2015, с. 161), Л. Чумак (2017, с. 246); 

М. Шимчак (Szymczak, 1988, с. 929), К. Чарнецький і П. Коволік (Czarnecki, & 

Kowolik, 2005, с. 936); Б. Дунай (Dunaj, 1996, с. 854), 3. Квецінскі (Kwieciński, 

1998, с. 95); В. Гаррегг і К. Боулз  (Garrett, & Bowles, 1997, с. 27), З. Ратаєк 

(2005, с. 203), Т. Морріс (Morris, 1995, с. 343), М. Моррісон (Morrison, 1996, 

с. 43), Л. Столлл і Д. Фінк (Stoll, & Fink, 1996, с. 111). 
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Додаток Б-6 

Таблиця 11 

Визначення поняття «професійна майстерність» 

 Дослідник 

(джерело) 

Визначення поняття Характерна 

ознака 

1 2 3 4 

Психічне / соціально-психологічне утворення 

1 Акмеоло-

гический 

словарь 

 

Майстерність професійна – психічне 

новоутворення, що виявляється у високому 

рівні розвитку знань, навичок, умінь, 

професійно важливих якостей особистості, 

забезпечують її успіх у даній професійній 

діяльності. Необхідний компонент 

професійного акме особистості. Майстерність 

професійна виражається в стабільному 

досягненні високої продуктивності праці, в 

отриманні продукту праці відповідно до 

вимог професії і соціуму; означає засвоєння 

працівником стандартів професії, відтворення 

створених у професії рекомендацій, 

інструкцій. 

психічне 

ново-

утворення 

2 В. Бондар  

 

 

Соціально-психологічне утворення,  властиве 

особистості педагога 

соціально-

психоло-

гічне 

утворення 

3 

 

 

 

Л. Карпова Соціально-психологічне утворення,  яке 

властиве особистості педагога 

соціально-

психоло-

гічне 

утворення 

Здібності  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акмеоло-

гический 

словарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щоб досягти професійної майстерності, 

необхідно володіти «стартовими 

можливостями» – здібностями, базовими 

знаннями, на основі яких розвиваються 

оперативні вміння, технічні навички, творчі 

здібності, мистецтво виділяти і здійснювати 

істотні ланки будь-якої діяльності мотивацією 

досягнення, певним рівнем кваліфікації. 

Набуття майстерності є етапом руху до акме – 

вищого рівня професіоналізму особистості. 

Співвіднесення майстерності і 

професіоналізму діяльності та особистості 

дозволяє запропонувати систему 

акмеологічних показників професіоналізму; її  

здібності, 

знання 
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  характеристики: висока продуктивність або 

ефективність діяльності; високий рівень 

кваліфікації і професійної компетентності; 

оптимальна інтенсивність і напруженість 

праці; висока точність і надійність діяльності; 

висока  

організованість; низька опосередкованість, 

залежність від зовнішніх факторів; володіння 

сучасним змістом і сучасними засобами 

вирішення професійних завдань; стабільність 

високих показників діяльності; можливість 

розвитку суб’єкта праці як особистості; 

спрямованість на досягнення позитивних 

соціально значущих цілей. 

 

5 

 

 

 

 

 

В. 

Крутець-

кий 

 

 

 

 

 

 

Професійна майстерність вчителя … багато в 

чому визначається його здібностями до 

педагогічної діяльності, які поділяються на 

такі групи: 1. Дидактичні здібності; 

2. Академічні здібності; 3. Перцептивні 

здібності; 4. Мовні здібності; 

5. Організаторські здібності; 6. Авторитарні 

здібності; 7. Комунікативні здібності; 

8. Педагогічна уява; 9. Аттенційні здібності. 

здібності до 

педагогічної 

діяльності 

Якості 

6 Н. 

Ничкало 

Професійна майстерність – сукупність 

професійно значущих якостей. Професійна 

майстерність робітника, спеціаліста 

характеризується якістю роботи, 

продуктивністю праці, застосуванням 

передових методів праці, сучасної техніки і 

технології, виробничою самостійністю. 

свідомим виконанням робіт, творчим 

ставленням до праці, культурою праці. 

Робітник, який досяг професійної 

майстерності досконало володіє навичками та 

уміннями, потрібними для трудових 

…операцій, уміє визначати дефекти “на око”, 

легко читати робочі креслення, складати 

ескізи майбутньої роботи, планувати 

виробничий процес, знає раціональні прийоми 

організації робочого місця, принципи 

госпрозрахунку, добре розбирається в 

нормуванні роботи. 

сукупність 

професійно 

значущих 

якостей 
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7 

 

 

 

Л. Жадан, 

В. Жадан  

Професійна майстерність – сукупність 

професійно значущих якостей 

сукупність 

професійно 

значущих 

якостей 

8 Д. Пенько-

вець 

 

 

 

Професійна майстерність як складова частина 

професійності в роботі учителя є сукупністю 

таких якостей фахівця, котрі відображають 

ступінь його кваліфікації, рівень знань та 

навичок у професійній діяльності 

сукупність 

якостей 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Л. Чумак 

 

 

 

 

Професійна майстерність вчителя зарубіжної 

літератури – це сукупність особистісних 

якостей, які мають практикоорієнтований 

характер (філософські, методологічні, 

літературознавчі, культурологічні аспекти); 

відтворюються у концептуальному мисленні 

та результативній внутрішньо мотивованій 

 науковій, фаховій і самоосвітній діяльності, 

спрямованій на розвиток творчого потенціалу 

особистості; потребують постійного 

вдосконалення, самовдосконалення. 

сукупність 

особистіс-

них  

якостей  

 

 

 

Уміння 

10 Н. Кузь-

міна, 

М. Куха-

рев  

Професійна майстерність учителя тісно 

пов’язана з його характером і ставлення до 

педагогічної професії, з умінням впливати на 

психіку іншої людини потрібному напрямку і 

з уміннями управляти розгортанням 

позитивних характеристик і якостей 

особистості учня. 

психолого-

педагогічні 

уміння 

11 О. Перву-

хіна 

 Професійна майстерність вчителя … полягає 

в його умінні максимально використовувати 

свої творчі та теоретичні можливості для 

найбільш успішного виховання і освіти учнів 

уміння 

використо-

вувати власні 

можливості  

Діяльність 

12 Н.  

Кузьміна,  

М. 

Кухарев  

Вищий рівень педагогічної діяльності ..., який 

виявляється в тому, що у відведений час 

педагог досягає оптимальних результатів 

результа-

тивна 

діяльність 

13 

 

 

І. 

Петраше-

вич 

Ефективна викладацька й виховна діяльність, 

спрямована на формування духовно-

моральних особистісних якостей учнів, 

організація якої заснована на взаємозв’язку 

загальнопедагогічного чинника, що «дістав 

вираження у знанні індивідуальних  

викладацька 

і виховна 

діяльність 
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  особливостей учнів, застосуванні новітніх 

досягнень методики і педагогічної науки на 

основі історико-педагогічної наступності» та 

національного чинника, вираженого у проявах 

національної специфіки, яким є володіння … 

мовою, знання історичних культурних і 

національно-культурних особливостей… 

народу, спрямованих на формування духовно-

моральних особистісних якостей учнів…; 

наявність комплексу професійно-значущих 

якостей особистості педагога; педагогічна 

освіта й вміле використання методики 

навчання навчальної дисципліни; педагогічна 

культура і самостійна діяльність з планування 

й проведення уроків; усвідомлення вчителем 

необхідності в самоосвіті і самовдосконаленні 

 

Результат взаємозв’язку теорії і практики 

14 

 

 

 

 

 

 

В. 

Сластьо-

нін,  

І. Ісаєв, 

А. Міщен-

ко, 

Є. Шиянов 

 

 

 

 

Професійна майстерність приходить до того 

вчителя, який у своїй діяльності спирається на 

наукову теорію. «По-перше, наукова теорія  це 

впорядкована сукупність загальних законів, 

принципів і правил, а практика завжди 

конкретна і ситуативна... По-друге, 

педагогічна діяльність – це цілісний процес, 

що спирається на синтез знань (з філософії, 

педагогіки, психології, методики та ін.), тоді як  

знання вчителя часто ніби розкладені «по 

поличках», тобто не доведені до рівня 

узагальнених умінь, необхідних для керування 

педагогічним процесом. 

наукова 

теорія,  

діяльність 

Розвиток 

15 Е. 

Харгрівз, 

М. Фуллан 

 

Вектори професійної майстерності: 

а) розвиток професійних знань педагога; 

б) розвиток особистісно-значущих якостей 

педагога; в) розвиток педагога відповідно до 

потреб оточення 

розвиток 

знань, 

якостей,  

особистості 

16 

 

 

 

 

 

 

Л. 

Савенкова 

Інтегроване викладання ... дозволяє вчителю 

рости як фахівцю, сприяє перебудові 

свідомості вчителя і учня, навчає вмінню 

переносити знання, досвід однієї творчої 

діяльності на другу, робить вибірковою 

змістовну частину, заняття стають більш 

розвиток 

фахівця у 

процесі 

інтегрова-

ного 

викладання  
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   насиченими … і різноманітними за видами 

уключеності в процес творчості 

 

Зв’язок компетентності й  творчості 

17 С.  

Сафарян 

Професійна майстерність тісно пов’язана із 

педагогічною творчістю; народжується 

 означене явище в результаті удосконалення 

професійної компетентності фахівця  

компетент-

ність,  

творчість 

Цілісність професійно-значущих аспектів 

18 

 

 

 

 

Р. 

Шакуров  

 

 

 

Професійна майстерність має базуватися на 

високій духовності, загальній культурі, 

педагогічному досвіді та притаманних 

педагогові особистісних якостях, що мають 

професійне значення 

духовність , 

культура,  

досвід,   

якості 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.  

Соколова, 

С. Юревич 

Професійна майстерність педагога потребує 

постійного вдосконалення. Фактором її 

розвитку виступає професійна діяльність 

педагога; основою … майстерності є сплав 

знань і професійної спрямованості, умовою 

успішності – педагогічні здібності, засобом, 

що додає цілісності професійній діяльності – 

вміння в галузі педагогічній техніки… 

педагогічними умовами розвитку професійної 

майстерності педагогів є: а) включення 

фахівців у творчу діяльність, що забезпечує 

розвиток і саморозвиток професійної  

спрямованості; б) вдосконалення професійних 

знань і умінь педагогів через різноманітні 

форми методичної роботи; в) вдосконалення 

вмінь у галузі педагогічної техніки; 

г) стимулювання педагогів до розвитку їх 

педагогічних здібностей 

знання,  

професійна 

спрямова-

ність, 

(основа), 

діяльність 

(фактор 

розвитку),  

здібності 

(умова 

успішності), 

володіння  

технікою 

(засіб, що 

додає 

цілісності 

діяльності) 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. 

Ситніков 

 

Професійна майстерність – це володіння 

комплексом продуктивних технологій 

професійної діяльності на основі оволодіння 

професійно важливими особистісними 

якостями, що забезпечують здатність 

особистості до здійснення продуктивної 

професійної діяльності і прагнення до 

професійного самовдосконалення ... 

володіння спеціальними знаннями про цілі, 

зміст, об’єкти і засоби праці; володіння 

спеціальними вміннями, необхідними на 

різних етапах діяльності; оволодіння  

володіння  

знаннями, 

технологіями

, особистісні  

якості,  

вміння,  

здатність до 

продуктивної 

діяльності,  

прагнення до  

самовдос-

коналення 
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1 2 3 4 

 

 

 

 спеціальними властивостями і характером, що 

дають змогу здійснювати діяльність і 

одержувати очікуваний результат. 

 

21 О.  

Радомська  

Вміння правильно і результативно 

організувати і проводити навчальний процес; 

досконале володіння сучасними методами й 

технологіями викладання; володіння широким 

кругозором; здатність до вдосконалення й 

саморозвитку 

вміння, 

володіння  

технологіями 

кругозір; 

вдоскона-

лення,  

само-

розвиток 

22 Н. Подлев-

ська  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахова майстерність учителя-філолога 

формується та вдосконалюється у процесі 

постійного саморозвитку і залежить від знань, 

умінь, навичок, професійних здібностей, що 

допомагають творчо, майстерно і якісно 

виконувати педагогічні завдання …, 

забезпечувати високий рівень організації 

професійної діяльності відповідно до 

сучасних інноваційних аспектів мовного 

навчання… Говорити про професійну 

майстерність учителя можна тоді, коли він 

поєднує у собі риси, вміння і навички: 

теоретика і практика,  учителя і вихователя, 

науковця  і дослідника, мислителя і 

просвітителя, лідера і новатора, гуманіста і 

патріота. Такі складники утворюють модель 

 безперервної педагогічної освіти й 

самоосвіти учителя, яка розвиває найвагоміші 

засадничі науково-теоретичні та практично-

зорієнтовані аспекти розвитку 

професіоналізму і майстерності учителя-

філолога в сучасній … школі, формує систему 

характерних етапів професійного зростання 

філолога в умовах… навчання української 

мови 

саморозви-

ток; знання;  

здібності; 

поєднання 

рис, умінь і 

навичок  

(теоретика, 

практика,  

учителя, 

вихователя, 

науковця, 

дослідника, 

мислителя, 

просвітителя, 

лідера, 

новатора, 

гуманіста, 

патріота) 

діяльність, 

само органі-

зація 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

Н. 

Гагаріна  

 

 

 

Зміст професійної майстерності передбачає 

наявність психолого-педагогічної ерудиції, 

професійних здібностей, умінь 

використовувати педагогічну техніку. … 

Професійна майстерність педагога тісно 

пов’язана з умінням впливати на психіку 

іншої людині в потрібному напрямі, уміло 

ерудиція, 

здібності,  

педагогічна 

техніка, 

психолого-

педагогічні і  
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керувати процесом розвитку позитивних рис і 

якостей особистості дитини  

організаційні 

уміння  

24 

 

 

 

С.  

Гаркуша  

 

Професійна майстерність … вчителя … 

повинна базуватись на чотирьох компонентах: 

педагогічній спрямованості, знаннях, уміннях, 

професійно важливих якостях, а також на 

інтегральній характеристиці цих компонентів 

– авторитетові 

педагогічна 

спрямова-

ність, 

 знання,  

уміння,  

якості 

Синтез 

25 А.  

Щербаков  

 

Синтез наукових знань, умінь і навичок 

методичного мистецтва і особистих 

якостей учителя 

 

знання, 

уміння, 

навички, 

якості 

Складова професійної культури 

26 Я. 

Черньон-

ков 

Професійна майстерність як складова 

професійної культури … вчителя … – це: 

а) результат всіх оцінних дій та вчинків, які 

переводять будь-яку діяльність у професійну; 

б) якість людини, набута нею протягом 

багатьох років кропіткої праці, що 

характеризує весь педагогічно – професійно – 

життєвий досвід особистості; в сукупності з 

талантом і геніальною жилкою вона визначає 

характер людини; в) стан «задоволення» … 

учителя результатами своєї професійної 

діяльності 

дії,  

вчинки, 

якість, 

стан 

задоволення  

Самореалізація  

27 П. Павлен-

ко  

 

 

Повна реалізація, самоздійснення особистості 

в професійній діяльності (творчо-креативний 

принцип) на основі рухомих інтегральних 

психологічних новоутворень 

самореалі-

зація  

Рефлексивна основа професійної діяльності 

28 Дж. 

Познер 

 

Ключем до розвитку професійної 

майстерності є саме поєднання досвіду 

професіонала і його рефлексії: «досвід + 

рефлексія = розвиток» 

Досвід, 

рефлексія 

 Т. Рейган, 

К. Касе, 

Дж. Бруба

шер 

Оволодіння різними видами рефлексивного 

аналізу і володіння рефлексією-в-дії, що 

відображає здатність фахівця включатися у 

всі аспекти й моменти уроку 

рефлексив-

ний аналіз, 

рефлексія-в-

дії 
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Джерело : складено автором за: А. Деркач (А. Деркач (Ред.), 2004, с. 60), 

В. Бондар (2006, с. 22), Л. Карпова (2004, с. 12), А. Деркач (А. Деркач (Ред.), 

2004, с. 59), В. Крутецький (1976, с. 104-106), Н. Ничкало (2000, с. 272), 

Л. Жадан і В. Жадан (2008, с. 66), Д. Пеньковець (2013, с. 261), Л. Чумак, (2017, 

с. 253-254), Н. Кузьміна, М. Кухарев (Кузьмина, 1976, с. 32), О. Первухіна (2014, 

с. 563); Н. Кузьміна та Н. Кухарев (1976, с. 39), І. Петрашевич (2012, с. 19); 

В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко, Є. Шиянов (1997, с. 111-112); Е. Харгрівз і 

М. Фуллан (Hargreaves, & Fullan, 1992, с. 2); Л. Савенкова (2001, с. 132-133), 

С. Сафарян (2009, с. 3), Р. Шакуров (1985, с. 31), О. Соколова і С. Юревич 

(2014, с. 5), А. Ситніков (1996, с. 61-63), О. Радомська (2004, с. 3), 

Н. Подлевська (2015, с. 82), Н. Гагаріна (2011, с. 35),  С. Гаркуша (2013, с. 26),  

А. Щербаков  (1968, с. 21), Я. Черньонков (2001, с. 103); П. Павленко (2001, 

с. 325); Дж. Познер (Posner, 1996, с. 19); Т. Рейган, К. Касе і Дж. Брубашер 

(Reagan, Case, & Brubacher, 2000, с. 33). 
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Додаток В 

Контент-аналіз понять 

Додаток В-1 

Таблиця 2 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «майстер» 

№
 

Д
ж
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а 
 

П
р
ак

се
о

л
о
гі

ч
н

и
й

  

н
ап

р
я
м

 

М
и
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о
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у
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я
 

П
ед
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о
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ч
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и

й
 

ар
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и
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, 
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х
н

ік
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п
о
ч

у
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єв
а 
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а 

Т
в
о
р

ч
и

й
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х

ід
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о
 

д
ія

л
ьн

о
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і 
/ 

Т
в
о
р
ч

а 

о
со

б
и

ст
іс

ть
 /

 Т
в
о
р

ч
и

й
 

п
р
о

ф
ес

іо
н

ал
  
 

С
и

н
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з 
гн

о
се

о
л
о

гі
ч
н

о
го

 

і 
п

р
ак

се
о

л
о

гі
ч

н
о

го
 

н
ап

р
я
м

ів
 

С
у

к
у

п
н

іс
ть
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сі

о
л
о
гі

ч
н

о
го

, 

гн
о
се

о
л
о

гі
ч
н

о
го

 і
 

п
р

ак
се

о
л
о

гі
ч
н

о
го

  

н
ап

р
я
м

ів
 

О
ц

ін
н

и
й

 н
ап

р
я
м

  

К
іл

ьк
іс

ть
 п

о
си

л
ан

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 С. Ожегов та Н. Шведова (1997, с. 345) +       3 

2 В. Яременко, О. Сліпушко (2000, с. 552) +       

3 І. Підласий (Подласый, 1999, с. 266) +       

4 С. Волошина (Волошина (Ред.), 2002b, с. 241)  +      1 

5 А. Макаренко (1954, с. 215)   +     1 

6 Ю. Бабанський (1988, с. 111)    +    5 

7 В.  Ягупов (2002, с. 132)    +    

8 С. Якушева (2010, с. 5-6)    +    

9 Н. Теличко (2014, с. 31)    +    

10 Л. Чумак (2017, с. 208)    +    

11 В. Сластьонін, І. Ісаєв, А. Міщенко, 

Є. Шиянов (1997, с. 51) 

    +   2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 І. Каїров, Ф. Петров (1965, с. 739)     +   

13 К. Ушинський (1948, с. 26, 28, 29, 31, 66)      +  6 

 14 В. Сухомлинський (1977, с. 49-50)      +  

15 І. Зязюн (2010b, с. 11)      +  

16 Ф. Бугайко, Т. Бугайко (1958, с. 30, 33)      +  

17 Н. Рерих (1990, с. 276,  297)      +  

18 І. Колесникова (1996, с. 7-9)      +  

19 В. Даль (1905, с. 398-399),        + 2 

20 Н. Кухарев (1986, с. 3),        + 

 Всього – 20 джерел 
 

 

Джерело : складено автором* 
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Додаток В-2 

 Таблиця 4 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «майстерність» 

№
 

Д
ж

ер
ел

а 

У
м

ін
н

я
  

С
и

н
те

з 
зн

ан
ь,

 

о
св

іч
ен

о
ст

і,
 

у
м

ін
ь,

 

д
о
ск

о
н
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о

ст
і 

К
ат

ег
о
р
ія

  

п
си

х
о

л
о

гі
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

Я
к
іс

ть
 /
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ів

ен
ь
 

п
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о
гі

ч
н

о
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

К
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
  

А
к
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в
н

іс
ть

 

В
и

щ
и

й
 р

ів
ен

ь 

р
о

зв
и

тк
у

 

Ф
іл

о
со

ф
ія

 п
р

ац
і 

К
іл

ьк
іс

ть
 

п
о

си
л
ан

ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 І. Підласий (Подласый, 1999, с. 266) +        1 

2 В. Бусел (2005, с. 637)  +       7 

3 С. Ожегов і Н. Шведова (1997, с. 345)  +       

4 В. Сухомлинський (1976а, с. 421-422)  +       

5 П. Матвієнко (Матвієнко, 2006, с. 13)  +       

6 М. Палтишев (Палтышев, 2000, с. 104)  +       

7 С. Волошина (Волошина (Ред.), 2002b, 

с. 240) 

 +       

8 Є. Пасічник (2000, с. 45)  +       

9 К. Платонов (1981, с. 111)   +      3 

10 А. Деркач і В. Зазикін  (2003, с. 223)   +      

11 Л. Чумак (2017, с. 211)   +      

12 Н. Теличко (2014, с. 24-25)    +     7 

13 Л. Губерський і В. Андрущенко (2008, 

с. 470-471) 

   +     

14 Н. Кузьміна, Н. Кухарев (1976, с. 20)    +     

15 Д. Пеньковець (2013, с. 261)    +      

16 А. Макаренко (1954, с. 215)    +      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 Л. Загородня, С. Тітаренко (2010, с. 26-

27) 

   +      

18 Є. Рапацевич (2001, с. 393)    +      

19 А. Субетто (2006. – С. 12-13)     +    1 

20 М. Стасюк (2007, с. 52-53)      +   2 

21 Н. Теличко (2014, с. 7)      +   

22 А. Деркач (А. Деркач (Ред.), 2004, с. 59)       +  1 

23 Н. Кузьміна, М. Кухарев (Кузьмина, 

1976, с. 20) 

       + 2 

24 Субетто, А. И. (1999, с. 10-11)        + 

Всього – 24 джерела 

 

Джерело : складено автором* 
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Додаток В-3 

Таблиця 6 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «педагогічна майстерність» 

№
 

Д
ж
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а 
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в
о
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і 
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       В
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ч
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В
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к
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к
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

28 

1 К. Щедролосєва 

(2005, с. 8-10, 16) 

+                         8 

 

 

 

 

 

 

2 І. Зязюн, І.Кривонос, 

Н. Тарасевич та ін.  

(Зязюн (Ред.), 1989, 

с. 10) 

+                         

3 

 

 

 

І. Зязюн, 

Л. Карамущенко, 

І. Кривонос та ін. 

(Зязюн (Ред.), (2008a), 

форзац) 

+                         

4 

 

Г. Єльникова, 

О. Зайченко, 

В.Маслов (2010, с. 42) 

+ 
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1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

28 

 

5 О.Семеног  

(2013, с. 3) 

+                          

6 Б.Андрієвський  

Л. Пермінова  

(2005, с. 10) 

+                         

7 Н. Мікляєва, 

Ю. Мікляєва  

(2008, с. 50) 

+                         

8 В. Федорчук     

(2008, с. 11) 

+                         

9 І. Підласий 

(2010, с. 267) 

 +                        13 

10 Н. Кузьміна  

(1967, с. 13) 

 +                        

11 Н. Кухарев  

(1986, с.3)  

 +                        

12 Н. Кухарев  

(1990, с. 7-15) 

 +                        

13 М. Фіцула  

(2006, с. 57-58) 

 +                        

14 О. Отич  

(2011, с. 53-54) 

 +                        

15 

 

 

 

 

В. Сластьонін 

І. Ісаєв, А.Міщенко і 

Є. Шиянов  

(1997, с. 114-116) 

 +                        
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1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1
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1
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1
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1

5 

1
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1
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1

8 

1
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2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

28 

 

16 С. Сафарян  

(2009, с. 3) 

 +                         

17 О. Кіліченко, 

І. Кланічна  

(2005, с. 16) 

 +                        

18 О. Булатова  

(2001, с. 47) 

 +                        

19 К. Старченко   

(2010, с. 318) 

 +                        

20 Л.Гребенніков, 

 Л. Байкова  

(2000, с. 12-14) 

 +                        

21 

 

В. Ягупов  

(2002, с. 132) 

 +                        

22 А. Деркач, А. Ісаєв  

(Деркач, 1981, с. 6) 

  +                       6 

23 І. Харламов  

(2000, с. 121) 

  +                       

24 В. Міжеріков , 

М. Єрмоленко  

(2002, с. 33, 221) 

  +                       

25 С. Якушева  

(2010, с. 5-6) 

  +                       

26 

 

І. Синиця  

(1981, с. 19) 

  +                       

27 А. Макаренко  

(1954, с. 269,  247) 

  +                       
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1
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1
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2

1 

2
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2
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2

5 

2
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2

7 

28 

 

28 В. Сластьонін 

І. Ісаєв, Є.Шиянов 

(2002, с. 411) 

   +                      1 

29 Н. Кузьміна 

(Кузьмина, 1967, 

с. 14, 57, 62) 

    +                     15 

30 С.Гончаренко  

(2011, с. 349) 

    +                     

31 І. Зязюн (2010b, с. 8)     +                     

32 

 

Ю. Бабанський  

(1988, с. 111) 

    +                     

33 Є. Барбіна (Барбина, 

1997, с. 154), 

    +                     

34 Г. Хозяїнов 

(Хозяинов, 1988, 

с. 71, 73, 74-78) 

    +                     

35 А. Маркова 

 (1996, с. 292) 

    +                     

36 

 

Н. Теличко  

(2014, с. 25) 

    +                     

37 Г. Коджаспірова 

(2004, с. 137) 

    +                     

38 М. Дьяченко і 

Л. Кандибовіч  

(1978, с. 256) 

    +                     

39 Л. Гребенніков, Л. Бай-

кова (2000, с. 12-14) 

    +                     
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2
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2
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2
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2
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2

5 

2

6 

2

7 

28 

 

40 В. Гриньова  

(2005, с. 35) 

    +                      

41 А. Орлов  

(2002, с. 81) 

    +                     

42 

 

Є. Рапацевич  

(2001, с. 393) 

    +                     

43 В. Мижериков,  

Т. Юзефавичус  

(2005, с. 145-146, 156) 

    +                     

44 Б.Буяльський  

(1990a, арк. 5) 

     +                    1 

45 

 

Л. Мірошниченко  

(2014b, с. 15) 

      +                   1 

46 С. Вишнякова  

(1999, с. 229) 

       +                  4 

47 І. Колесникова,  

О. Титова 

(Колесникова, 2005, 

с. 230) 

       +                  

48 О. Лавріненко  

(2009, с. 297 

       +                  

49 В. Ягупов  

(2002, с. 79) 

       +                  

50 С. Сисоєва  

(2006, с. 99); 

        +                 1 

51 

 

Є. Барбіна (Барбина, 

1997, с. 35) 

         +                1 
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2
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2

7 

28 

 

52 Н. Кузьміна,  

М. Кухарев 

(Кузьмина, 1976,  

с. 4-5, 20, 56) 

          +               3 

53 О. Первухіна  

(2014, с. 563) 

          +               

54 В. Пешкова  

(2015, с. 57) 

          +               

55 В. Жабаков і 

Т. Жабакова  

(2016, с. 17) 

           +               9 

56 А. Беляєв  

(2005, с. 272) 

           +              

57 В. Кузовлев  

(2000, с. 54-55) 

           +              

58 О. Щербаков  

(1971, с. 83) 

           +              

59 В.Ягупов  

(2002, с. 79) 

           +              

60 

 

Є.Барбіна (Барбина, 

1997, с. 37) 

           +              

61 Х. Гафуров  

(2008) 

           +              

62 Ю. Завалевський 

(2010, с. 19-20) 

           +              

63 

 

А. Кузьмінський 

(2010) 

           +              
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7 

28 

 

64 Л. Чумак (2017, 

с. 228) 

           +              1 

65 В. Сидоренко 

(2010, с. 71) 

            +             2 

66 

 

О. Тунік (Туник, 

2008, с. 47-48) 

             +            

67 Т. Сорочан  

(2005, с. 93) 

              +           2 

68 

 

Л. Решетняк  

(2006, с. 4, 10, 17) 

              +           

69 К. Романова (Рома-

нова, 2010, с. 19, 41) 

               +          1 

70 Зязюн (2010b, с. 8)                 +         2 

71 Ю. Львова  

(1972, с. 8-12) 

                +         

72 І. Зязюн (2006b, с. 10)                  +        2 

73 Л. Губерський , 

В. Андрущенко  

(2008, с. 471-472) 

                 +        

74 В. Давидов 

(1993, с. 421)  

                  +       3 

75 

 

Ю. Азаров  

(2004, с. 50-51) 

                  +       

76 С. Якушева  

(2008, с. 5-6) 

                  +       

77 

 

О. Лавріненко  

(2009, с. 7) 

                   +      1 
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28 

 

78 Б. Буяльський 

(1990a, арк. 5) 

                    +     1 

79 Т. Нуржанова  

(2014, с. 365) 

                     +    1 

80 Б. Нурмухамбетова, 

Е. Клісаріді  

(2014, с. 338) 

                      +   1 

81 Ю. Завалевський 

(2010, с. 19) 

                       +  1 

82 Г. Хозяїнов (Хозяи-

нов, 1988, с. 82) 

                        +  

Всього – 82 джерела 

Джерело : складено автором* 
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Додаток В-4 

Таблиця 8 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «професіоналізм» 

№
 

Д
ж

ер
ел

а 

С
о

ц
іа

л
ьн

о
-п

ед
аг

о
гі

ч
н

е 
я
в
и

щ
е,

 

п
си

х
о

л
о

го
-п

ед
аг

о
гі

ч
н

и
й

 

ф
ен

о
м

ен
, 

 а
к
ти

в
н

іс
ть

 

С
та

н
д

ар
ти

, 
н

о
р

м
и

 

С
у

к
у

п
н

іс
ть

  
зм

ін
 

С
у

к
у

п
н

іс
ть

  
у

м
ін

ь 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

 

С
та

н
  

С
и

ст
ем

а 
 

П
р
о
ц

ес
  

Я
к
іс

ть
  

К
о

м
п

л
ек

сн
е 

 п
о

н
я
тт

я
 

Т
в
о
р

ч
іс

ть
  

П
о
ет

ап
н

е 
 у

д
о

ск
о
н

ал
ен

н
я
 

Д
о

сл
ід

н
и

ц
ьк

а 
 п

о
зи

ц
ія

 

П
О

Л
Ь

С
К

А
 Н

А
У

К
О

В
А

 Ш
К

О
Л

А
 

С
тв

о
р
ен

н
я
  

в
л
ас

н
и

х
 н

ау
к
о
в
и

х
 

к
о
н

ц
еп

ц
ій

 

С
о

ц
іо

л
о

гі
я
 п

р
ац

і 

М
ай

ст
ер

н
іс

ть
, 
 п

р
ак

ти
к
а 

К
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
, 
д

о
св

ід
 

П
ід

го
то

в
к
а,

 к
о

м
п

ет
ен

тн
іс

ть
, 

д
о
св

ід
, 
н

ав
и

ч
к
и

, 
д

и
н

ам
ік

а 

А
в
то

н
о

м
ія

, 
к
о
м

п
ет

ен
ц

ія
, 

д
о

в
ір

а 

П
ід

го
то

в
к
а,

 з
н

ан
н

я
, 

зб
аг

ач
ен

н
я
 

к
у

л
ьт

у
р

н
и

х
 р

ес
у
р

сі
в
, 

ак
ти

в
н

іс
ть

 д
у
х
о

в
н

о
го

 ж
и

тт
я
 

С
ту

п
ен

ев
и

й
  
р

о
зв

и
то

к
 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ж
ер

ел
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

25 

1 Н. Гузій 

(2004, с. 222) 

+                      2 

2 В. Сластьонін 

(2004, с. 23-

24) 

+                     

3 А. Шулдик 

(2014) 

 +                    1 

4 Є. Рогов 

(1998, с. 95-

98) 

  +                   1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

25 

5 Т. Сорочан 

(2005, с.  96); 

   +                  1 

6 А. Деркач 

(2004b, с. 124) 

    +                 2 

7 А. Деркач і  

В. Зазикін 

(2003, с. 42) 

    +                 

 

8 А.Маркова 

(1996, с. 82-

84) 

     +                1 

9 А. Деркач, 

В. Зазикін і  

А. Маркова 

(2000, с. 62-63) 

      +               1 

10 І. Зязюн 

(2010b, с. 10) 

       +              3 

11 Б. Нурмухам-

бетова і 

Є. Клісаріді 

(2014, с. 339) 

       +              

12 О. Потрікеєва 

(2015, с. 161) 

       +               

13 Е. Зеєр (2009, 

с. 62) 

        +             1 

14 

 

 

В.Кремень 

(2008, с. 742) 

         +            11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

15 Н. Бугай 

(2009, с. 32) 

         +            

16 І. Зязюн 

(2014b, с. 23) 

         +            

17 І. Зязюн, 

Л. Крамущен-

ко, 

І. Кривонос 

(1997, с. 14) 

         +            

18 Н. Кузьміна 

(1993, с. 33) 

         +            

  

19 В. Сухомлин-

ський (1976а, 

с. 420-421) 

         +            

20 В. Вакуленко 

(2006, с. 129-

130) 

         +            

21 В. Гриньова 

(2005, с. 35) 

         +            

22 Т.Сорочан 

(2005, с. 17) 

         +            

23 М. Вовк 

(2014, с. 7) 

         +            

24 Л. Чумак 

(2017, с. 242) 

         +            

25 

 

І. Зязюн 

(2010b, с. 7) 

          +           1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

25 

26 В. Рибалка 

(2008, с. 733) 

           +          5 

27 І. Соловйов 

(2011, с. 7) 

           +          

28 П. Павленко 

(с. 2001, 

с. 325) 

           +          

29 Є. Клімов 

(1996, с. 59-

60) 

           +          

30 Г. Балахничев

а, Л. Заремба і 

А. Цьось 

(2013, с. 15-

16) 

           +          

31 А. Бізяєва 

(2004,  

с. 61) 

            +          1 

32 З. Ратаєк  

 (2005, с. 202) 

              +        2 

33 А. Ціхоцкі 

(Cichocki, 

1998, с. 74-76) 

             +        

34 

 

 

 

M. Сноек 

(Snoek, 2010) 

              +       1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

25 

35 Л. Драбік,  

О. Кубяк-

Сокол, 

Е. Соболь, 

Л. Вішняков-

ська (Drabik, 

L., Kubiak-

Sokół, A., 

Sobol, E., & 

Wiśniakowska, 

2016, с. 742) 

                +      1 

36 К. Перщиняк 

(Pierścieniak, 

1994, с. 169) 

                 +     1 

37 Б. Гола і Д. 

Павлик (Gola, 

& Pauluk, 

2015, с. 30) 

                  +    1 

38 Б. Голебняк, 

Б. Заморська 

(Gołębniak, & 

Zamorska, 

2014, с. 37-38) 

                   +   1 

39 

 

 

С. Волошин 

(Woloszyn, 

1986, с. 95) 

                    +  1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

23 2

4 

15 

40 Д. Берлінер 

(Berliner, 

2004, с. 211) 

                     + 1 

Всього – 40 

 

Джерело : складено автором* 
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Додаток В-5 
Таблиця 10 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «професіонал» 

№
 

Д
ж

ер
ел

а 

Л
ю

д
и

н
а,

 щ
о

 г
о

ту
є 

ч
л
ен

а 

су
сп

іл
ьс

тв
а 

Ф
ах

ів
ец

ь,
 з

д
ат

н
и

й
 

ге
н

ер
у

в
ат

и
 і

 в
ті

л
ю

в
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и
 в

 

ж
и

тт
я
 н

о
в
і 

ід
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С
у

б
’є

к
т 

п
р
о

ф
ес

ій
н

о
ї 

д
ія

л
ьн

о
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і 

Л
ю

д
и

н
а,
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о
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о

л
о
д

іє
 

к
о

м
п

л
ек

со
м

  
із

 

в
за

єм
о
д

о
п

о
в
н

ю
ю

ч
и

х
 

ас
п

ек
ті

в
 а

к
м

е-
н

ап
р

ям
у
 

П
О

Л
Ь

С
Ь

К
А

 Н
А

У
К

О
В

А
 

Ш
К

О
Л

А
 

Л
ю

д
и

н
а,

 я
к
а 

д
о
б

р
е 

зн
ає

 

п
р
о

ф
ес

ію
 

Л
ю

д
и

н
а,

 щ
о

 д
о
б

р
е 

в
и

к
о
н

у
є 

р
о

б
о

ту
  

 

Л
ю

д
и

н
а,

 щ
о

 в
о

л
о
д

іє
 

зн
ан

н
я
м

и
, 
о

см
и

сл
ен

о
 

п
р

ак
ти

к
у

є,
 д

о
тр

и
м

у
єт

ьс
я
 

ет
и

ч
н

о
го

 к
о
д

у
, 
м

ає
 

к
о
н

ст
р
у

к
ти

в
н

у
 с

и
ст

ем
у

 

о
со

б
и

ст
и

х
 р

и
с 

К
іл

ьк
іс

ть
 д

ж
ер

ел
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 А. Маркова (1992, с. 57) +        1 

2 І. Соловйов (2011, с. 4)  +      1 

3 А. Деркач і В. Зазикін (2003, 

с. 42) 

  +     2 

4 І. Васильєв (2004, с. 57)   +     

5 В. Максимова (2004, с. 9)    +    3 

6 О. Потрікеєва (2015, с. 161)    +    

7 Л. Чумак (2017, с. 246)    +    

8 М. Шимчак (Szymczak, 1988, 

с. 929) 

    +   2 

9 К. Чарнецький і П. Коволік 

(Czarnecki, & Kowolik, 2005, 

с. 936) 

    +   

10 Б. Дунай (Dunaj, 1996, с. 854)      +   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 3. Квецінскі (Kwieciński, 1998, 

с. 95) 

      +   

12 В. Гаррегг і К. Боулз  (Garrett, & 

Bowles, 1997, с. 27) 

      + 5 

13 З. Ратаєк (2005, с. 203)       + 

14 Т. Морріс (Morris, 1995, с. 343)       + 

15 М. Моррісон (Morrison, 1996, 

с. 43) 

      + 

16 Л. Столлл і Д. Фінк (Stoll, & Fink, 

1996, с. 111) 

      + 

Всього – 16 

 

Джерело : складено автором* 
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Додаток В-6 
 

Таблиця 12 

Кількісний і сутнісний аналіз тлумачення терміну «професійна майстерність» 

№
 

Д
ж

ер
ел

о
  

П
си

х
іч

н
е 

/ 

со
ц

іа
л
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о
-

п
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х
о

л
о
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ч
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у
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о
р
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н
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З
д

іб
н

о
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Я
к
о
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і 

У
м
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Д
ія

л
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іс
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Р
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у
л
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в
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о
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о
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р
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к
и

 

Р
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и

то
к
 

З
в
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зо
к
 

к
о

м
п
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о
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і 
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о

р
ч

о
ст
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Ц
іл

іс
н
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ть

 

п
р
о

ф
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ій
н

о
-

зн
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у
щ

и
х

 а
сп

ек
ті

в
 

С
и

н
те

з 

С
к
л
ад

о
в
а 

п
р
о

ф
ес

ій
н

о
ї 

к
у

л
ьт

у
р

и
 

С
ам

о
р

еа
л
із

ац
ія

  

Р
еф

л
ек

си
в
н

а 

о
сн

о
в
а 

п
р
о

ф
ес

ій
н

о
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

о
си

л
ан

ь
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Додаток Г 

  Таблиця 14 

Формування освітнього європейського простору 

Дата  Назва документу/заходу Короткий зміст/спрямованість 

1 2 3 

І період–1954– 1970 роки 

Соціально-економічні передумови 

1951рік Створення Бельгією, 

Італією, Люксембургом, 

Нідерландами, Францією 

та ФРН Європейського 

об’єднання вугілля і сталі 

(ЄОВС) 

Зняття у цих країнах усіх тарифних і 

кількісних обмежень на торгівлю 

вугіллям і сталлю 

25 березня 

1957 року 

Підписання Римського 

договору про створення 

Європейського 

економічного 

співтовариства (ЄЕС)  

Запровадження Європейського 

економічного співтовариства на базі 

Європейського об’єднання вугілля і 

сталі та Європейського 

співтовариства з атомної енергії  

1967рік 

 

Створення Європейського 

співтовариства 

Об’єднання трьох європейських 

співтовариств–Європейського 

об’єднання вугілля і сталі, 

Європейського економічного 

співтовариства та Європейського 

співтовариства з атомної енергії 

Загальна характеристика освітніх ініціатив: 

освіта залишалася предметом табу в країнах Європейського співтовариства та 

згадувалася у векторі соціальної політики Римської угоди 1957 року лише у 

контексті професійної освіти й підготовки 

19 грудня 

1954 року, 

Париж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання Європейської 

культурної конвенції 

державами-членами Ради 

Європи (ратифікована 5 

квітня 1955 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мета – розвиток взаєморозуміння 

між народами Європи; завдання – 

сприяння їх національному внеску в 

загальноєвропейську культурну 

спадщину, захист європейської 

культури із дотриманням однакових 

фундаментальних цінностей, 

заохоченням до вивчення мов та 

історії країн та узгодженням 

культурних заходів європейського 

значення. 2. Визначення 

пріоритетного значення освіти у 

розвитку європейської культури, 

спрямування її норм на 

удосконалення статутних положень 
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 щодо діяльності європейських країн 

 в Організації Об’єднаних Націй в 

питаннях освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО)  

25 березня 

1957 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання Бельгією, 

Німеччиною, Францією, 

Італією, Люксембургом і 

Нідерландами Римської 

угоди для роботи в напрямі 

інтеграції та економічного 

зростання за допомогою 

торгівлі(почала 

застосовуватися з 1 січня 

1958 року) 
 

Хоча освіту не включено до переліку 

основних напрямів політики, проте 

передбачено право Ради міністрів у 

майбутньому приймати відповідні 

рішення, а саме: «діючи за 

пропозицією Комісії і після 

консультацій з Економічним і 

Соціальним комітетом, Рада 

формулює загальні принципи 

здійснення спільної політики в 

галузі професійного навчання, 

здатного сприяти гармонійному 

розвитку національних господарств і 

спільного ринку» (Стаття 128); 

визнання еквівалентності документів 

про здобуту освіту та встановлення 

права працівників вільно 

пересуватися і працевлаштовуватися 

на території держав-членів (Стаття 

481); «для полегшення можливості 

громадян здійснювати 

підприємницьку діяльність. Рада, на 

пропозицію Комісії та після 

проведення консультацій з 

Асамблеєю, ... опублікує директиви 

про взаємне визнання дипломів, 

сертифікатів та інших свідоцтв про 

формальні кваліфікації» (Стаття 57) 

2 квітня 

1963  

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактичне створення 

правової основи загальної 

політики Комісії 

Європейських 

Співтовариств в галузі 

професійного навчання: 

а) затвердження Рішенням 

Ради Європейських 

Співтовариств «Загальних 

принципів реалізації 

спільної політики в сфері  

Векторами загальної політики 

Європейських Співтовариств в 

галузі професійного навчання були: 

активізація забезпечення 

мобільності робітників; свобода 

вибору професії; надання 

громадянам можливості 

професійного удосконалення на 

різних етапах трудової діяльності; 

інтенсифікація 

підготовки/перепідготовки учителів  
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професійного навчання» та 

визначення механізмів їх 

реалізації; б) створення 

Консультативної Ради при 

Комісії Європейських 

Співтовариств для 

координації співпраці в 

сфері професійного 

навчання. 

(у різних формах); введення 

професіональних тренінгів; 

популяризація наукових праць через 

кордони; залучення громадськості 

до обговорення питання доцільності 

взаємного визнання кваліфікацій 

ІІ період – 1970– 1978 роки 

Соціально-економічні передумови 

Початок 

70-х років 

Дезінтеграція, різке 

погіршення світової 

економічної кон’юнктури, 

взяття Європейським 

співробітництвом курсу на 

створення Економічного і 

валютного союзу з 

перспективою побудови 

Європейського Союзу не 

пізніше 1980 року  

Спрямування зусиль ЄС на 

активізацію соціальної політики, 

адаптацію та перепідготовку 

безробітних, підвищення якості 

професійної підготовки, взаємне 

визнання дипломів, необхідне для 

свободи пересування і 

підприємницької діяльності в 

Співтоваристві 

1972 рік  Договір про приєднання до 

Європейських 

співтовариств трьох країн 

(набрав чинності з 1 січня 

1973 року) 

Збільшення країн-членів з шести до 

дев’яти через поповненням 

Сполученим Королівством, 

Ірландією та Данією 

Загальна характеристика освітніх ініціатив: 

перетворення всієї сукупності взаємин, динаміка співробітництва в 

галузі освіти 

12 серпня 

1971 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання Комісією 

Європейських 

Співтовариств «Загальних 

рекомендацій для 

формування програми 

Співтовариства у 

професійній підготовці». 

Забезпечення більш тісного зв’язку 

розвитку освіти та економіки; 

включення всіх рівнів професійного 

навчання; вибір пріоритетних 

проектів, що відображають потреби 

технологічного розвитку 

Співтовариства в коротко-, 

середньо- та довгостроковій 

перспективі; застосування новітніх 

освітніх ідей та технологій; 

визначення завдань професійної 

підготовки відповідно до 

структурних змін в економіці 

Початок 

70-х років 

Лідери європейських 

спілок учителів прийшли 

На той час  міжнародний 

профспілковий педагогічний рух був 



571 

 

 

1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до розуміння щодо 

необхідності зміцнення 

співпраці та розвитку 

форми представництва в 

інститутах ЄС із  

врахуванням розбіжностей 

всередині міжнародного 

профспілкового 

педагогічного руху. 

 розділений між чотирма 

міжнародними органами, що 

уособлювали ідейний характер, 

структуру, зміст і фундаментальні 

проблеми самої освіти (моральний 

вибір, релігійна чи світська 

орієнтація та соціальна рівність та 

ін.): Учительські союзи – пов’язані із 

Спілкою Міжнародної конфедерації 

вільної торгівлі (IFFTU); Всесвітня 

конфедерація викладачів (WCT) – 

значною мірою пов’язана із 

Християнсько-демократичною 

Всесвітньою Конфедерацією праці 

(WCL); Світова Федерація 

Професійних Союзів Викладачів 

(відома французькою абревіатурою 

FISE) – здебільшого пов’язана із 

Всесвітньою комуністичною 

федерацією профспілок (WFTU); 

незалежна Всесвітня конфедерація 

організацій педагогічної професії 

(WCOTP) 

Початок 

70-х років 

 

Документи Міжнародних 

організацій (ЮНЕСКО, 

Європейська Рада, ОЕСР, 

СЕПЕС та ін.) 

Поява поняття «неперервна освіта» 

25 липня  

– 7 серпня 

1972 року, 

Токіо, 

Париж 

Міжнародна конференція з 

освіти дорослих 

Визнання модульних технологій, що 

базуються на компетенціях і 

надають можливість створювати 

відповідні модульні програми, 

найбільш адаптованими та 

ефективнішими для неперервної 

професійної освіти 

1973 рік, 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

Доповідь Х. Джейна «За 

політику громади в галузі 

освіти» на засіданні Комісії 

з освітньої політики 

Європейського 

Співтовариства. 

Перше представлення концепту 

«Європейський вимір» як план 

політики співдружності у галузі 

освіти, що передбачав 

запровадження обмінів інформацією 

та працівниками освіти в межах 

країн-членів ЄС, включення до 

навчальних програм тем про Європу 

і країни ЄС та ін. 

6 червня  Прийняття «Резолюції про  Заснування Комітету з освіти (з  
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1974  

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 представників держав-членів) та 

Комісії (очолює міністр освіти 

країни, виконуючої президентські 

функції в ЄС) для 

інституціоналізації Європейського 

співробітництва у сфері освіти. 

Проголошення деяких аспектів ідеї, 

пізніше відтвореної у Болонському 

процесі, а саме: підтвердження 

необхідності налагодження 

європейського співробітництва в 

галузі освіти; визначення його 

принципів (відображення у програмі 

співпраці в галузі освіти 

прогресивної гармонізації 

економічної і соціальної політики в 

Співтоваристві з адаптацією до 

конкретних цілей і вимог; 

сприйняття освіти не тільки як 

компонента економічного життя; 

врахування у співпраці в галузі 

освіти традицій кожної країни і 

різноманітності їх освітніх стратегій 

і систем); окреслення пріоритетних 

сфер діяльності (поліпшення 

можливостей для навчання і 

підготовки громадян і дітей 

громадян інших держав-членів 

Співтовариства і країн, які не є 

членами; сприяння встановленню 

тісніших зв’язків між системами 

освіти в Європі; складання 

оновленої документації та 

статистичних даних про освіту; 

розширення співпраці між вищими 

навчальними закладами; поліпшення 

можливостей академічного визнання 

дипломів та періодів навчання; 

заохочення вчителів, студентів і 

науковців до вільного пересування і 

мобільності шляхом усунення 

адміністративних і соціальних 

перешкод та поліпшення викладання 

іноземних мов; забезпечення рівних 
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   взаємне визнання дипломів, 

свідоцтв та інших 

документів про формальну 

кваліфікацію» 

можливостей для вільного доступу 

до всіх форм освіти 

13 лютого 

1975  

Року 

Заснування Європейського 

центру розвитку 

професійної підготовки 

(CEDEFOP) за 

Регламентом Ради 

міністрів освіти 

Європейського 

співробітництва № 337/75. 

Мета: створення спільного ринку 

робочої сили на територіях країн-

членів Співтовариства; досягнення 

взаєморозуміння у галузі 

професійної освіти між його 

громадянами; формування загальних 

цінностей 

9 лютого 

1976 року 

 

 

 

 

 

Затвердження Резолюцією 

Ради та міністрів освіти 

Програми дій «Action 

Programme». 

Визначення першої програми дій 

європейських країн у галузі освіти, 

спрямованих  на перетворення 

Європи в регіон з найкращою за 

якістю освітою в  світі. Вперше 

заявлено про європейський вимір як 

засіб формування розуміння того, 

що означає «бути європейцем» 

1978-1982 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація проекту 

середньої освіти №1 

«Підготовка  до життя» 

Ради з культурного 

співробітництва (РКС)  

Проведення єдиної педагогічної 

політики щодо боротьби з расизмом 

та ксенофобією, виховання 

релігійної терпимості, рівність 

статей в освіті та ін., підготовки  

молодих  людей  до життя в 

суспільстві, приділення особливої 

уваги потребам молоді в  період,  

який охоплює роки,  що  передують  

чи йдуть одразу по закінченні 

обов’язкового навчання в школі 

ІІІ період – 1979– 1991 роки 

Соціально-економічні передумови 

13 березня 

1979 року 

 

Заснування Європейської 

валютної системи. 

Мета – упорядкування валютних 

відносин між країнами-членами 

Європейської економічної 

співдружності (ЄЕС). 

7 і 9 

червня 

1979 року 

 

 

 

 

Перші прямі вибори до 

Європейського 

парламенту. 

Перші в історії міжнародні вибори 

надали можливість громадянам усіх 

дев’яти (в той час) країн-членів 

Європейської спільноти обрати 410 

депутатів до Європейського 

парламенту 
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19 червня 

1983 року, 

Штутгарт 
 

Прийняття «Урочистої 

Декларації про 

Європейський Союз» 

(Solemn Declaration on the 

European Union). 

Перше заявлення країн-членів про 

намір перетворити Європейське 

Співтовариство у Європейський 

Союз 

14 червня 

1985 року 

– 

19 червня 

1990 року  

 

 

 

 

 

 

Початкове формування 

Шенгенської зони за 

Шенгенською угодою 

(набрала чинності 26  

березня 1995 року) 

Шенгенська угода – поступове 

скасування перевірок на загальних 

кордонах п’яти країн-членів 

Економічного союзу (Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург, Франція 

та Німеччина). 

Шенгенська Конвенція – доповнює 

Шенгенську угоду і встановлює 

механізми та гарантії здійснення 

свободи пересування через зняття 

внутрішнього прикордонного 

контролю та загальну візову 

політику 

14 січня 

1985 року, 

Брюссель 

 

Подання Європейською 

Комісією у Раду Європи 

Білої книги про 

завершення створення 

внутрішнього ринку 

Визначення плану заходів щодо 

переходу до єдиного ринку, який 

передбачав завершення цього 

процесу не пізніше 31 грудні 1992 

року 

17 лютого 

1986 року 

(Люк-

сембург) 

 

 

28 лютого 

1986 року,  

Гаага 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання країнами-

членами Європейського 

Співториства Єдиного 

Європейського Акту 

(Single European Act). 

 

Приєднання Данії, Італії та 

Греції (набрало 1 липня 

1987 року) 

Перший основний перегляд 

Римського договору 1957 року, який 

визначив цілі створення єдиного 

ринку у Європейському 

співтоваристві до 31 грудня 1992 

року; започатковано нову 

законодавчу процедуру співпраці, 

яка розширила повноваження 

Європейського Парламенту; поява 

поняття про Європейську політичну 

співпрацю і гуртування; заплановано 

зміни, що сприяють прискореному 

розвитку європейської інтеграції. 

План встановлення детальної 

правової основи для створення 

єдиного ринку в Європі та 

формування концепції з базуванням 

на чотирьох свободах (вільний рух 

товарів, вільний рух осіб, вільний 

рух капіталу, вільний рух послуг). 

Уключення в єдиний документ 
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   ініціатив щодо заохочення до 

21 грудня 

1988 року 

 

Директива Ради 89/48/ЄЕС 

«Про загальну систему 

визнання дипломів про 

вищу освіту, виданих після 

закінчення професійної 

освіти та навчання, 

щонайменше три роки» 

(набрала чинності з 4 січня 

1989 року) 

Розпорядження про визнання 

приймаючою країною-членом 

кваліфікацій з вищою освітою, 

отриманих в іншій країні-члені, без 

попереднього узгодження навчання 

для надання можливості його 

власникові продовжувати професію 

на території крани-члена на тих же 

умовах, які застосовуються до її 

власних громадян 

Загальна характеристика освітніх ініціатив: 

інтенсифікація співпраці країн-членів ЄС у галузі освіти 

1980 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початок повноцінного 

функціонування 

Інформаційної мережі з 

освіти в Європі (Тhе 

Іnformаtіоn Nеtwоrk оf 

Еduсаtіоn іn Еurоре – 

Еurudісе) в рамках 

Програми дій «Action 

Programme»  (1976). 

 

Мета – забезпечення якісного 

освітнього співробітництва; 

завдання – підтримка 

співробітництва шляхом 

покращення розуміння змісту систем 

освіти та політики в освітній сфері, 

утвердження принципів 

європейської педагогічної освіти, 

удосконалення діяльності вчителів 

та ін.; функції – збір, моніторинг, 

обробка і розповсюдження 

порівняльної аналітичної інформації 

та статистичних даних про системи 

освіти й освітню політику в країнах 

ЄС, підготовка оглядів стану 

реалізації цілей формування 

загальноєвропейського простору 

вищої освіти в країнах, що 

підписали Болонську декларацію 

(раз на два роки),ініціація реалізації 

значної кількості освітніх програм 

(Комет (Comett), Петр (Petro), Лінгва 

(Lingua) та ін.) 

З 1980 

року 

 

 

 

 

Розробка і запровадження 

проекту «Підвищення 

професійної кваліфікації 

вчителів» (Shools and In- 

Servis Teaching Education 

Evolution – INSET)» у ряді 

Основні положення програми: 

1. INSET повинна пов’язуватися з 

конкретними нововведеннями 

школи;  

2. Функціонуючі групи INSET 

мають зосереджуватися, насамперед, 

на командній роботі;   
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європейських країн та 

 США. 

 

3. INSET повинен створити власні 

програми розвитку свого персоналу; 

4. INSET повинен відновити 

зовнішню підтримку, включаючи 

служби підтримки. 

Дослідженням доведено, що зміни в 

шкільній освіті відбуваються тільки 

за умови ґрунтовного підвищення 

рівня професійної психолого-

педагогічної кваліфікації вчителів 
інтеграції у сфері соціальних прав, 

досліджень та покращення 

навколишнього середовища 

23 вересня 

1983 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання Комітетом 

міністрів Ради Європи 

Рекомендації «Про роль 

середньої школи в 

підготовці молоді до 

життя. Додаток» 

№ R (83) 13  

1. Освітні системи мають давати 

всім молодим людям можливість 

одержати  потрібні  знання,  навички  

і  виробити  позиції у вирішальних 

сферах, що тісно пов’язані між 

собою;  

2. Школи  повинні передбачати  

дальше навчання й підготовку, 

пропонуючи в перспективі 

неперервного   навчання   відповідні 

консультації  та послуги,  що 

спрямовують і молодь,  і дорослих 

до здобуття різних ступенів освіти,  

а також  до  вищої  освіти.   

3. Активне  партнерство  між  

школою  та  іншими  соціальними 

інститутами сприятиме підготовці 

молодих людей до життя та ін.   

15 червня 

1987 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Європейської 

Ради і Європейського 

парламенту «Про 

прийняття Схеми дій 

громадянськості для 

мобільності студентів 

університетів» (European 

Community Action Plan on 

University Students’ 

Mobility – Erasmus). 

З метою активізації мобільності 

студентам університетів Програмою 

пропонувалося навчання за 

експериментальним студентським 

курсом не менше 3 місяців або 

проходження стажування в іншій 

європейській країні протягом як 

мінімум 2 місяців до навчального 

року із визнанням університетом 

періоду, проведеного за кордоном, 

після повернення при дотриманні 

умов, погоджених раніше. 
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24 травня 

1988 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція Ради та Ради 

міністрів освіти «Про 

європейський вимір 

освіти». 

Окреслення чотирьох освітніх цілей 

щодо розбудови ЄС: 1) демократія; 

2) соціальна справедливість; 

3) повага до прав людини; 

4) посилення почуття європейської 

ідентичності. 

Передбачення  ряду скоординованих 

заходів на період 1988-1992 рр.: 

розробка спеціальних програм і 

навчальних матеріалів; включення 

європейського виміру до шкільних 

навчальних планів з усіх відповідних 

дисциплін для ознайомлення молоді 

з історією, географією, культурою, 

спільними цінностями,політичними 

подіями та ін. Європи і країн 

Європейського Союзу; розширення 

обмінів між європейськими 

викладачами, студентами, 

школярами. 

22 вересня 

1989 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Рекомендація 

Парламентської асамблеї 

Ради Європи та міністрів 

освіти № 1111 «Про 

європейський вимір 

освіти» 

Розширює тлумачення 

європейського виміру в 

Європейському курікулумі шкільної 

та вищої освіти з перспективою 

європейського громадянства для 

молоді й решти населення 

континенту. Визначення чотирьох 

освітніх цілей на шляху розбудови 

ЄС: 1) демократія – як відчуття 

цінності європейської цивілізації, 

важливого для захисту принципів 

демократії; 2) соціальна 

справедливість – як підготовка 

молоді до участі в економічному та 

соціальному житті Співдружності; 

3) повага до прав людини – шляхом 

поглиблення усвідомлення молоддю 

переваг і викликів Співдружності; 

4) посилення почуття європейської 

ідентичності з розумінням 

важливості співпраці країн ЄС і 

країн Європи й світу – через 

розширення знань молоді про  

3 
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1990 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення першого 

Європейського літнього 

університету для 

викладачів педагогічних 

навчальних закладів 

(ініціативи Мережі 

закладів педагогічної 

освіти Nеtwоrk оf Теасhеr 

Тrаіnіng Іnstіtutіоn) 

Розробка шляхів комплексного 

рішення проблеми удосконалення 

педагогічної освіти у країнах ЄС 

 

25 

листопада 

1991 року 

 

Резолюція «Щодо 

досліджень в галузі освіти 

та статистики в 

Європейському 

Співтоваристві»  

Мета: запровадження надійної 

статистики та оптимізація розвитку 

досліджень у галузі освіти в 

Європейському Співтоваристві 

6 грудня 

1990 року 

 

 

 

 

Резолюція Ради і Ради 

міністрів ЄС «Стосовно 

інформаційної мережі 

Eurydice в Європейському 

співтоваристві»  

Посилення і розвиток інформаційної 

мережі Eurydice як головного 

інструменту, що забезпечує 

інформацією процеси розвитку 

освіти на рівнях держав і 

Співтовариства структури, систем 

освіти 

18 грудня 

1990 

 

 

Резолюція Ради «Про 

порівняння кваліфікацій 

професійного навчання»  

Введення у практику співпраці 

оцінки результатів і  порівняння для 

розширення кваліфікацій на нові 

професії та рівні з метою оптимізації 

«реальної свободи пересування 

працівників у межах 

Співтовариства» відбулося згідно з 

Резолюцією Ради 

1991 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалення Радою Європи 

підручника М. Шеннен 

«Навчання про Європу: 

шкільний підручник 

(географія, історія і 

соціальні науки)», 

(Teaching about Europe the 

School Textbook 

(Geography, History and 

Social Studies)  

 

 

 

 

Три пріоритетних тематичних 

напрями підготовки громадян 

Європи: а) навчання про Європу 

(здобуття основних знань з огляду 

на глобальну і локальну 

перспективу); б) навчання в Європі 

(формування основних навичок, 

потрібних молодим європейцям); 

в) навчання для Європи (підготовка 

молоді до систематичних контактів і 

співпраці в об’єднаній Європі) 
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ІV період – 1992 рік – 1999 роки  

Соціально-економічні передумови / освітні ініціативи: 

а) включення питань про освіту до основної законодавчої діяльності ЄС 

для узгодження вирішень юридичних питань, обумовлених інтеграційними 

процесами в ЄС;  

б) внутрішньоєвропейська інтернаціоналізація із зміною головного 

принципу Співтовариства – із субсидіарності (невтручання) на домовленість 

про відповідальність у сфері освіти  

7 лютого 

1992 року, 

Маастрихт 

 

Складання Маастрихтської 

угоди (набула чинності 

1листопада 1993 року) 

а) офіційне започаткування 

створення Європейського союзу на 

базі Європейського економічного 

співтовариства, яке 

перейменовувалося в Європейське 

співтовариство, доповненого 

сферами політики і формами 

співробітництва; 

б) завершення процесу 

 врегулювання грошової та 

політичної систем європейських 

країн 

18 

червня 

1992 року 

 

Директива Ради 92/51/ЄЕС 

«Про загальну систему 

визнання професійного 

навчання та навчання. 

Додаток до Директиви 

89/48/ЄЕС»  

Розпорядження щодо доповнення 

визнання приймаючою країною-

членом списку кваліфікацій певного 

рівня освіти для полегшення 

здійснення всіх тих видів 

професійної діяльності 

29 вересня 

1993 року, 

Брюссель 

 

Документ  Комісії 

Європейських 

Співтовариств «Зелена 

книга. Про європейський 

вимір в освіті»  

Спрямовування зусиль 

ЄвропейськихСпівтовариств на 

глибокі соціальні, економічні, 

політичні й культурні перетворення 

для покращення ситуації в царині 

середньої школи щодо активізації 

впровадження європейського виміру 

в освіті 

1993 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заснування 

Профспілкового руху 

ETUCE (початок з 1970-х 

років)   

Складність розвитку освіти через 

організаційно-ідеологічні 

розбіжності: серед викладачів; 

всередині підрозділів із 

національних спілок; в особливостях 

кожної системи професійної 

підготовки та різноманітність її 

форм 
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1993 рік, 

Бельгія 

«Навчальні програми для 

викладачів у країнах-

членах Європейського 

співтовариства» С. Міллер, 

Ф. Тейлор   

Пропозиція програм з урахуванням 

особливостей освіти викладачів до 

початку професійної діяльності, 

містилися запитальники та 

навчальний план для навчання 

викладачів у Західній Європі 

5 грудня 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція Ради Європи 

«Про якість та 

привабливість професійної 

освіти та професійної 

підготовки»  

Відповідальні за підвищення якості 

вищої освіти всі країни-члени і 

кожний інститут в рамках ЄС. 

Відведення пілотним проектам, 

спрямованим на створення або 

зміцнення співпраці в цій галузі, 

істотної ролі у вирішенні завдань 

щодо доповнення національного 

досвіду різноманітним європейським 

досвідом 

6 грудня 

1994 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження Програми 

Європейських 

Співтовариств з реалізації 

політики ЄС у сфері 

професійної підготовки 

Сократ-Еразмус : Проект 

СІГМА  

 

Реалізація політики ЄС у сфері 

професійної підготовки.  

Завдання Програми: підвищення 

якості та інноваційної спроможності 

систем професійної підготовки 

країн-членів; розвиток 

європейського виміру в сфері освіти; 

зниження безробіття та підвищення 

професійного рівня громадян їх 

навчанням протягом життя; 

активізація співробітництва в галузі 

професійної підготовки; 

забезпечення прозорсті кваліфікацій 

та дієвості ключових компетенцій, 

необхідних для вільного 

пересування товарів, послуг, 

громадян і капіталу, 

конкурентоспроможності 

підприємств і якості ринку праці. 

1994 рік 

 

 

 

 

 

Публікації Європейською 

університетською мережею 

(Еurореаn Unіvеrsites’ 

Netwооrk) за програмою 

Європейського Союзу 

Сократ-Еразмус в межах 

проекту СІГМА 

15 національних доповідей, що 

відображали стан педагогічної 

освіти, особливості базової 

підготовки майбутніх вчителів 

(іnitial tеасhеr trаіning) та системи 

підвищення кваліфікації вчителів 

(іn-sеrvісе tеасhеr trаіnіng) в країнах-

членах і проблеми розвитку освіти 

крізь призму Європейської  
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  перспективи 

14 березня 

1995 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження Рішенням 

Європейського парламенту 

і Ради третьої фази 

Програми дій «Молодь за 

Європу» з 1 січня 1995 

року по 31 грудня 1999 

року 

Заохочувати молодих людей до 

активної творчості та 

підприємництва на соціальному, 

громадянському, культурному і 

екологічному рівнях; поглиблювати 

їх усвідомлення важливості 

демократії в організації суспільства; 

дозволити молоді висловлювати свої 

думки про організацію суспільства 

та спонукати різні державні органи 

до їх розгляду; інформувати молодь 

про важливість забезпечення рівних 

можливостей для чоловіків і жінок; 

підвищувати її обізнаність про 

небезпеки, пов’язані з винятками, 

включаючи расизм і ксенофобію, за 

допомогою соціально-освітніх 

заходів для молоді; заохочувати 

молодих людей до впізнавання, 

усвідомлення і визнання 

внутрішньої цінності культурного 

розмаїття, дозволити молодим 

людям розглядати Європейські 

Співтовариства як невід’ємну 

частину їх історичного, політичного, 

культурного та соціального 

середовища; заохочувати молодих 

людей до активної участі в 

суспільстві через некомерційні 

асоціації та організації 

31 березня 

1995 року 

 

 

 

 

 

 
 

Прийняття Європейською 

Радою Резолюції «Про 

покращення і 

диверсифікацію мовного 

навчання та навчання в 

освітніх системах 

Європейського Союзу» 

 

 

 

 

 

 

Визначення питань: як самі освітні 

системи можуть продовжувати 

будівництво Європи без внутрішніх 

кордонів і зміцнювати 

взаєморозуміння між народами 

Союзу; … які інструменти підходять 

для поліпшення і диверсифікації 

викладання і практики мов … 

відповідно до принципу 

субсидарності з врахуванням різних 

національних структур і ситуацій. 

Необхідно: заохочувати за 

допомогою відповідних заходів  
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якісне поліпшення знань мов 

Європейського Союзу в рамках 

систем освіти Союзу з метою 

розвитку комунікативних навичок у 

рамках Союзу і забезпечення 

максимально широкого поширення 

мов і культур держав-членів; вжити 

заходи для заохочення 

диверсифікації мов, які 

викладаються в державах-членах, 

для надання учням під час шкільної 

кар’єри і студентам у вищій освіті 

можливостей стати компетентними у 

декількох мовах Європейського 

Союзу; представляти кожні три роки 

коротку доповідь про хід здійснення 

схем, що впроваджуються на 

підтримку сучасної політики 

викладання мов на рівні держав-

членів та Європейського союзу 

1995 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Європейського 

профспілкового комітету з 

питань освіти «Педагогічна 

освіта в Європі» (ETUCE)  

Здійснювати аналіз проблеми 

організації й змісту педагогічної 

освіти, професіоналізму й 

мобільності педагогів у 

Європейських країнах, надання 

рекомендацій щодо орієнтирів 

діяльності для зміцнення 

європейського співробітництва в 

педагогічній освіті 

29  

листопада 

1995 року 

 

 

 

 

 

 

 

Біла книга Європейської 

комісії «Викладання та 

навчання: назустріч 

суспільству, яке 

навчається»  

Вказівки для європейських закладів 

освіти щодо реформування змісту 

навчальних програм, удосконалення 

методичної літератури, 

консультування з питань організації 

навчального процесу, випускних 

екзаменів, позакласних видів 

діяльності та ін. в умовах впливу на 

повсякденне життя розвиток 

економіки, науки і техніки 

27-30 

березня  

1996 року,

Берн 

 

Симпозіум Ради Європи в 

межах проекту «Середня 

освіта для Європи»  

Визначення вимог до ключових 

умінь випускників середніх шкіл, що 

напрацьовані європейською 

спільнотою  
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1996 рік, 

Париж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь Голови 

міжнародної комісії 

«Освіта: прихований 

скарб» (ЮНЕСКО)  

1. Безпосередня мова про 

компетентності. 2. Виокремлення 

системотвірних освітніх цілей 

(навчитися пізнавати, навчитися 

робити, навчитися бути разом, 

навчитися жити), що визначають 

життєво важливі (ключові) 

компетентності (у галузі самоосвіти 

і саморозвитку; полікультурна; 

інформаційна і комунікативна; у 

галузі раціональної продуктивної 

діяльності). 

3. Проголошення неперервної освіти 

багатостороннім діалектичним 

процесом, що побудований на 

повсякденному досвіді й позначений 

... інтенсивними зусиллями для 

розуміння складних даних і фактів 

Грудень 

1996 року, 

Страсбург 

 

 

 

 

Підведення підсумків 

проекту «Середня освіта в 

Європі», (доповіді 

«Середня освіта в Європі: 

тенденції і проблеми», 

«Європейський вимір у 

школі» та ін.)  

Виокремлення значення для 

сучасної Європи проблем, тенденцій 

і перспектив середньої  освіти щодо 

впровадження Європейського 

виміру в школи 

1996-1997 

роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запровадження 

Європейською Комісією 

двадцяти восьми 

тематичних мереж (thе 

Тhеmаtіс Nеtwork оf 

Теасhег Еducаtіоn іn Еurоре 

– ТNТЕЕ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення із університетів та інших 

закладів освіти гнучкого 

багатонаціонального форуму з 

проблем розвитку педагогічної 

освіти в Європі (за координацією 

Ради педагогічної освіти і 

досліджень університету Умео, 

Швеція) за напрямами: 

1) професійна культура і політика; 

2) розвиток інноваційних стратегій 

співробітництва між закладами 

педагогічної освіти, школами і 

структурами педагогічної 

підтримки; 3) сприяння 

неперервному навчанню в 

педагогічній освіті і через 

педагогічну освіту: застосування 

моделей професійного розвитку; 

4) педагогічна освіта як могутнє  
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 навчальне середовище – зміна 

навчальної культури в педагогічній 

освіті; 5) пошуки втраченої ланки – 

предметні дидактики як науки 

педагогічної професії; 6) розвиток 

«рефлексивної практики» вчителя і 

педагогічної освіти за допомогою 

партнерства між теоретиками і 

практиками; 7) інтеркультурна 

педагогічна освіта; 8) тендер і 

педагогічна освіта 

22-24 

червня 

1997 року, 

Крістіан-

санн 

(Норвегія) 

Резолюція (№ 2) 19-ї сесії 

Постійної конференції 

«Освіта 2000: тенденції, 

загальні питання і 

пріоритети 

пан’європейського 

співробітництва»  

Окреслено фундаментальні цінності, 

цілі та майбутня роль освітнього 

співробітництва в Раді Європи 

 

З 1997 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дослідження Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку (Organization for 

Economic Cooperation and 

Development – OECD) у 

галузі освіти (освіта і 

навчання дорослих: 

досягнення в галузі освіти; 

освітній персонал; випуск 

освітніх установ і вплив 

навчання; фінансові та 

людські ресурси, вкладені 

в освіту; доступ до освіти, 

участі та розвитку; 

навчальне середовище та 

організації)  

Визначення концептуальних 

положень співробітництва: 

формування компетентностей –

результат взаємодії багатьох 

різноманітних чинників;  сучасне 

життя спонукає людину до набуття 

певного набору, комплексу 

компетентностей, які називаються 

ключовими; вибір найважливіших 

загальних компетентностей має 

вибудовуватися на 

фундаментальному рівні з 

урахуванням актуальних 

світоглядних ідей щодо суспільства 

й індивіда та їх взаємодії; країни 

зобов’язані враховувати впливи 

культурного та інших контекстів 

кожного суспільства 

З 1997 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Започаткування групою 

експертів Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку – представників 

різних галузей (освіта, 

бізнес, праця, здоров’я) і 

організацій – Програми 

Визначення трьох категорій 

ключових компететностей школярів 

і молоді: автономна діяльність; 

інтерактивне використання засобів; 

уміння жити і діяти у соціально 

гетерогенних групах 
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  визначення та відбір 

компетентностей: 

теоретичні й концептуальні 

засади» («DеSеСо») 

 

З 1997 

року 
 

 

 

 

 

 

 

 

Започаткування групою 

експертів Організації 

економічного 

співробітництва та 

розвитку – представників 

різних галузей (освіта, 

бізнес, праця, здоров’я) і 

організацій – Програми  

«Визначення та відбір 

компетентностей: 

теоретичні й концептуальні 

засади» («DеSеСо»)  

Визначення трьох категорій 

ключових компететностей школярів 

і молоді: автономна діяльність; 

інтерактивне використання засобів; 

уміння жити і діяти у соціально 

гетерогенних групах 

1997 рік 
 

Створення Європейського 

консорціуму інноваційних 

університетів (ECIU) за 

ініціативою одинадцяти 

європейських університетів 

Напрямами програм та змістових 

модулів, що розроблялися 

Консорціумом як основи для 

створення в майбутньому спільної 

європейської докторської програми 

у галузі педагогічної освіти, 

визначено: 1) аналіз освітньої 

політики в порівняльній 

перспективі; 2) активне навчання у 

вищій освіті; 3) порівняльний аналіз 

інноваційних методик вивчення 

рідної мови; 4) електронне навчання 

у вищій школі; 5) дослідження 

навчання і викладання у галузі 

математики; 6) дослідження 

соціальної інклюзії і соціальної 

справедливості в освіті  

25 травня 

1998 року, 

Сорбонна 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання Сорбоннської 

декларації міністрами 

Німеччини, Франції, Італії 

та Великобританії  

 

 

 

 

 

 

Проголошувалося створення 

єдиного простору європейської 

вищої освіти із розробкою спільних 

положень, стандартизацією і 

поступовою уніфікацією дипломів, 

ступенів та освітніх циклів, 

забезпечення відповідності 

кваліфікацій сучасним вимогам на 

ринку праці заохочуванням 

студентів і випускників до 

мобільності, а персоналу – до 
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  підвищення кваліфікації 

24 вересня 

1998 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендація Ради «Щодо 

європейського 

співробітництва у сфері 

забезпечення якості у 

вищій освіті»  

 

Рекомендації: а) створювати і 

підтримувати прозорі системи 

забезпечення якості вищої освіти в 

конкретному економічному, 

соціальному і культурному 

контексті своїх країн при належному 

врахуванні європейського виміру і 

швидкомінливого світу; 

б) заохочувати і допомагати вищим 

навчальним закладам 

використовувати відповідні заходи, 

зокрема забезпечення якості як 

засобу підвищення якості 

викладання і навчання, а також 

навчання для досліджень; в) 

стимулювати взаємний обмін 

інформацією про якість і 

забезпечення якості на рівні 

Співтовариства та на міжнародному 

рівні і заохочувати до співпраці між 

вищими навчальними закладами в 

цій галузі. Галузями співпраці 

називаються: а) заохочення і 

розвиток обміну інформацією та 

досвідом, зокрема щодо 

методологічних розробок і зразків 

успішної практики; б) виконання 

запитів експертів і рекомендацій 

відповідних органів у державах-

членах; в) підтримка вищих 

навчальних закладів, які хочуть 

співпрацювати в галузі забезпечення 

якості на транснаціональної основі; 

г) сприяння контактам з 

міжнародними експертами. 

19 січня 

1999 року 

 

 

 

 
 

Рекомендація № R (99) 2 

Комітету міністрів Ради 

Європи «Про середню 

освіту»  

 

 

 

Вперше в історії розробки ідеї 

Європейського виміру в середній 

освіті сформульовано провідні 

методологічні положення щодо 

організаційно-педагогічних умов 

його поширення та упровадження в 

країнах Європи, а саме: а) розуміння 

середньої освіти частиною 
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  поєднує відповідне фахове й 

подальше навчання; б) введення 

європейського виміру до навчальних 

планів та удосконалення відповідних 

навчальних матеріалів для 

розширення знань про європейські 

країни та розвитку навичок щодо 

пошуку й засвоєння інформації про 

них; в) систематичне обговорення 

сутності еволюції європейського 

виміру; г) послідовна теоретична та 

методологічна 

підготовка/перепідготовка фахівців 

у контексті рекомендацій з 

обов’язковим засвоєнням відомостей 

про: використання обмінів у 

навчальній практиці; удосконалення 

вмінь проектної діяльності; 

поширення індивідуальної і групової 

співпраці на різних 

(локальному/глобальному 

(міжнародному) рівнях 

співробітництва; конструктивні 

поведінкові моделі в умовах 

культурного плюралізму; 

ознайомлення з розв’язанням 

сучасних педагогічних 

проблемрізними європейськими 

освітніми/фаховими системами.  

Синтезовано і комплексно 

обґрунтовано п’ять напрямів 

ключових умінь: 1) політичні й 

соціальні уміння; 2) уміння жити в 

мультикультурному суспільстві; 

3) позитивне усне і письмове 

спілкування та  знання або 

можливість вивчення кількох мов; 

4) обізнаність про інформаційне 

суспільство; 5) уміння навчатися 

протягом усього життя 
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послідовної всеосяжної стратегії, що 

поєднує відповідне фахове й 

подальше навчання; б) введення 

європейського виміру до навчальних 

планів та удосконалення відповідних 

навчальних матеріалів для 

розширення знань про європейські 

країни та розвитку навичок щодо 

пошуку й засвоєння інформації про 

них; в) систематичне обговорення 

сутності еволюції європейського 

виміру; г) послідовна теоретична та 

методологічна 

підготовка/перепідготовка фахівців 

у контексті рекомендацій з 

обов’язковим засвоєнням відомостей 

про: використання обмінів у 

навчальній практиці; удосконалення 

вмінь проектної діяльності; 

поширення індивідуальної і групової 

співпраці на різних 

(локальному/глобальному 

(міжнародному) рівнях 

співробітництва; конструктивні 

поведінкові моделі в умовах 

культурного плюралізму; 

ознайомлення з розв’язанням 

сучасних педагогічних проблем 

різними європейськими освітніми / 

фаховими системами.  

Синтезовано і комплексно 

обґрунтовано п’ять напрямів 

ключових умінь: 1) політичні й 

соціальні уміння; 2) уміння жити в 

мультикультурному суспільстві; 

3) позитивне усне і письмове 

спілкування та  знання або 

можливість вивчення кількох мов; 

4) обізнаність про інформаційне 

суспільство; 5) уміння навчатися 

протягом усього життя 

26 квітня 

1999 року 

 

Рішення Ради «Про 

встановлення другого 

етапу Програми 

професійної підготовки 

Мета Програми – сприяння 

формуванню «Європи знань» за 

допомогою розвитку Європейського 

простору кооперації в сфері освіти і  
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Співтовариства “Леонардо 

да Вінчі” у 

2000-2006 роках 

професійної підготовки, підвищення 

мобільності, розширення співпраці 

між навчальними закладами всіх 

профілів, поширення нових методів 

навчання; завдання – підтримка 

політики держав-членів, 

орієнтованої на розвиток навчання 

протягом усього життя, що 

продовжує період активної 

діяльності громадян і сприяє 

підвищенню загального рівня 

зайнятості; форми контролю –  

регулярний моніторинг політики 

країн-членів, оцінювання її 

відповідності новим завданням та 

результативності 

26 квітня 

1999 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення Ради «Про 

встановлення другого 

етапу Програми 

професійної підготовки 

Співтовариства “Леонардо 

да Вінчі” у 

2000-2006 роках  

Мета Програми – сприяння 

формуванню «Європи знань» за 

допомогою розвитку Європейського 

простору кооперації в сфері освіти і 

професійної підготовки, підвищення 

мобільності, розширення співпраці 

між навчальними закладами всіх 

профілів, поширення нових методів 

навчання; завдання – підтримка 

політики держав-членів, 

орієнтованої на розвиток навчання 

протягом усього життя, що 

продовжує період активної 

діяльності громадян і сприяє 

підвищенню загального рівня 

зайнятості; форми контролю –  

регулярний моніторинг політики 

країн-членів, оцінювання її 

відповідності новим завданням та 

результативності 

19 

червня 

1999 року 

 

 

 

 

Підписання 

представниками 29 країн 

Болонської декларації  

 

 

 

 

 

Цілі Болонської декларації: 

а) підвищення рівня 

конкурентоспроможності 

європейської системи вищої освіти; 

б) інтенсифікація мобільності 

європейських студентів і робітників; 

в) встановлення європейської зони 

вищої освіти із реалізацією 
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 7 ключових положень: 1. Прийняття 

системи порівнянних ступенів; 

2. Введення двоциклового навчання; 

3. Впровадження європейської 

системи трансферу залікових 

одиниць трудомісткості; 4. Істотний 

розвиток мобільності учнів, 

викладацького та іншого персоналу, 

встановлення стандартів 

транснаціональної освіти; 

5. Сприяння європейському 

співробітництву в забезпеченні 

якості; 6. Впровадження вузівських 

систем контролю якості освіти; 

7. Сприяння реалізації європейських 

вимог у вищій освіті, спільних 

програм навчання, практичної 

підготовки і проведення наукових 

досліджень  

17 грудня 

1999 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резолюція Ради «“Про нове 

тисячоліття”: розробка 

нових робочих процедур 

європейського 

співробітництва в галузі 

освіти та професійної 

підготовки» 

Майбутня робота в галузі освіти і 

навчання може бути організована 

навколо «рухливого порядку 

денного» на основі пріоритетних 

тем, які будуть включені до порядку 

денного Ради через регулярні 

проміжки часу і які, отже, можуть 

поширюватися на тривалий термін, а 

саме: а) роль освіти і навчання в 

політиці в галузі зайнятості; 

б) вдосконалення якісної освіти і 

навчання на всіх рівнях, в) сприяння 

мобільності, включаючи визнання 

кваліфікацій та періодів навчання. 

Інші галузі співробітництва будуть 

вивчатися на регулярній основі з 

урахуванням відповідних 

політичних подій в майбутньому 
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V період  (2000 рік – по наш час) 

Соціально-економічні передумови / освітні ініціативи:  

перехід до «економіки знань» для завершення створення єдиного 

внутрішнього ринку ЄС;  

зосередження освітніх ініціатив ЄС на підтримці відповідних освітніх 

програм; прискорення структурних реформ через проведення відповідної 

політики в галузі наукових досліджень і розробок (НДДКР), що відповідають 

вимогам інформаційного суспільства;  

пріоритетність в освіті заходів щодо впровадження Європейського виміру 

24 січня 

2000 року 

Встановлення другого 

етапу програми дій 

Співтовариства у сфері 

освіти «Сократ» з 1 січня 

2000 року по 31 грудня 

2006 року (за Рішенням 

Європейського Парламенту 

та Ради № 253/2000/ЄС)  

Цілі програми: а) зміцнення 

європейського виміру в освіті на 

всіх рівнях і сприяння широкому 

транснаціональному доступу до 

освітніх ресурсів в Європі; 

б) підтримка кількісного і якісного 

поліпшення знання мов країн 

Європейського Союзу і 

міжкультурного виміру освіти для 

забезпечення більш глибокого 

розуміння і солідарності між 

народами Європи; в) активізація 

співробітництва та мобільності у 

сфері освіти, зокрема шляхом: 

заохочення обмінів між 

навчальними закладами, сприяння 

відкритому та дистанційному 

навчанню, заохочення 

вдосконалення визнання дипломів та 

періодів навчання, розвитку обміну 

інформацією; г) заохочення 

інновацій в розвитку освітньої 

практики і матеріалів, в тому числі, 

коли це необхідно, використання 

нових технологій і вивчення питань 

загальної політичної зацікавленості 

в галузі освіти 

23-24 

березня  

2000 року, 

Лісабон 

 

 
 

Лісабонська стратегія – 

представлення Радою 

міністрів десятирічної 

стратегії розвитку 

економіки Європейського 

Союзу у 2000-2010 роках  

 

1. Враховуючи, що інвестиції в 

людей мають вирішальне значення 

для Європи в економіці знань, 

Лісабонська стратегія спрямована на 

адаптацію європейських систем 

освіти і підготовки до потреб 

суспільства знань, підвищення рівня 

і якості зайнятості.  
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 2. Однією з провідних основ 

європейської соціальної моделі 

називається педагогічна освіта 

майбутнього і працюючого вчителя, 

до підготовки якого пропонується 

новий підхід, що включає три 

основних обов’язкових компоненти: 

а) розвиток місцевих навчальних 

центрів; б) просування нових 

базових навичок, зокрема в 

інформаційних технологіях; 

в) розвиток якісної професійної 

освіти і навчання, що сприятиме 

якості та ефективності діяльності 

людського капіталу, оптимізації 

соціальної інтеграції, заохоченню і 

підтримці мобільності та збільшення 

можливостей працевлаштування. 

3.Схвалення проекту ЕРА та 

встановлення серії його завдань і 

графік їх виконання з метою 

усунення перешкод мобільності 

дослідників у Європі та долучення і 

збереження високоякісних 

дослідницьких талантів у Європі. 

20 червня 

2001 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення від Комісії 

Раді та Європейському 

Парламенту: «Стратегія 

мобільності для 

Європейського 

дослідницького простору» 

Завдання ERA: подолання 

фрагментарності європейських 

досліджень, підвищення 

конкурентоспроможності 

європейських науково-дослідних 

інститутів шляхом залучення їх до 

спільної роботи через інтеграцію 

наукових ресурсів Європейського 

Союзу; багатонаціональна співпраця 

в галузі науки, досліджень та 

інновацій; підвищення мобільності 

працівників розумової праці та 

поглиблення різнобічної співпраці 

між дослідницькими установами 

держав-членів ЄЄ; співпраця з 

іншими країнами світу 

30 жовтня 

2000 року, 

Брюссель 

Меморандум Європейської 

комісії про безперервне 

навчання «Навчання 

Державам-членам, Раді та Комісії ... 

рекомендується визначити і 

узгодити комплексні стратегії в 
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 протягом усього життя»   межах своїх компетенцій та 

цілеспрямовані навчальні заходи, що 

здійснюються на постійній основі з 

метою удосконалення знань, 

навичок та компетентності і 

практичні заходи з метою сприяння 

навчанню протягом усього життя 

для всіх, впровадження 

безперервного навчання на 

індивідуальному та інституційному 

рівнях, у всіх сферах суспільного та 

приватного життя… Навчання 

протягом усього життя – це не лише 

один з аспектів освіти та навчання; 

воно повинно стати керівним 

принципом для забезпечення та 

участі в повному континуумі 

навчальних контекстів... Всі без 

винятку європейські жителі повинні 

мати рівні можливості 

пристосовуватися до вимог 

соціальних та економічних змін та 

брати активну участь у формуванні 

майбутнього Європи 

31 січня 

2001 року, 

Стокгольм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь Європейської 

Комісії «Про конкретні 

майбутні завдання для 

освіти та професійної 

підготовки у Європі»   

Перша документально затверджена 

стратегія розвитку національних 

освітніх політик, яка містила 

пропозиції щодо спільних дій країн-

членів у сфері освіти до 2010 року: 

а) підвищення якості та 

ефективність систем освіти й 

підготовки в країнах ЄС; 

б) спрощення доступу до всіх форм 

освіти для можливості фахової 

підготовки/удосконалення впродовж 

життя; в) інтенсифікація відкритості 

систем освіти й підготовки в 

європейських країнах до всього 

світу 

19 травня 

2001 року 

 

 

 «На шляху до 

Європейського простору 

вищої освіти: Комюніке 

зустрічі європейських 

міністрів, відповідальних 

Визнання провідними тенденціями 

глобалізацію, інтернаціоналізацію, 

регіоналізацію, не тільки  

підтверджує стабільність 

реформацій в контексті Болонської  
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  за вищу освіту, в Празі 19 

травня 2001 року»  

угоди, а й обумовлює розширення 

завдань Європейського простору 

вищої освіти з точки зору навчання 

протягом усього життя. 

Необхідність залучення учнів як 

активних партнерів пояснюється 

підвищенням привабливості та 

конкурентоспроможності 

європейського простору вищої 

освіти. У документі вперше 

порушується тема актуальності  

громадського контролю за освітнім 

процесом рамках соціального 

виміру. Міністри, що брали участь, 

зобов’язалися забезпечити 

подальший розвиток якості та 

розвитку національних 

кваліфікаційних рамок 

Травень  

2001 рік 

Португа-

лія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заснування Європейської 

Інформаційної Мережі у 

сфері педагогічної освіти 

(Еurореаn Nеtwоrk оf 

Теасhеr Еduсаtiоn Роlісіеs – 

ЕNТЕR) за пропозицією 

представників 

національних Міністерств 

освіти, Європейської 

Комісії та різних 

міжнародних організацій у 

сфері педагогічної освіти 

на Європейській 

конференції з проблем 

політики у справі 

педагогічної освіти та 

якості навчання упродовж 

життя  

Європейська Інформаційна Мережа 

(Еurореаn Nеtwоrk оf Теасhеr 

Еduсаtiоn Роlісіеs – ЕNТЕR) як 

своєрідна консультативна  

платформа, кейс наукових 

публікацій та майданчик 

інформаційного обміну значно 

оптимізувала пошук точок перетину 

і шляхів розв’язання спільних 

проблем та визначення перспектив 

реалізації європейської педагогічної 

освіти. Її зусиллями підготовлено й 

опубліковано  важливі наукові праці 

з організації педагогічної освіти 

(«Освіта в Європі» та ін.), тематичні 

й порівняльні дослідження на тему 

«Професія вчителя в Європі: 

профіль, тенденції, супровід» та ін. 

2001 рік  

 

 

 

 

 

 

 

Доповідь Європейської 

Комісії з питань освіти 

«Конкретні майбутні цілі 

систем освіти»  

 

 

 

Напрями роботи для досягнення 

цілей, поставлених Лісабоном:  

удосконалення рівня навчання в 

Європі; покращення підготовки 

вчителів і тренерів: підвищення 

грамотності та чисельності; 

адаптацію всіх систем освіти до 

світу безперервного навчання;  
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 доступ до навчання протягом усього 

життя; привабливість навчання; 

внутрішня узгодженість в системах 

освіти; освіта та соціальна 

згуртованість; оновлення визначень 

базових навичок для суспільства 

знань; інформаційні та 

комунікаційні технології для всіх 

2001 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердження Радою 

Міністрів освіти 

Навчальної програми 

«Освіта та професійна 

підготовка 2010»  

 

Головним принципом співпраці в 

рамках Програми залишився 

принцип субсидіарності; основою 

забезпечення ефективності 

співробітництва – відкритий метод 

координації; метою співпраці – не 

гармонізація систем освіти і 

підготовки, а зближення з 

використанням Відкритого методу 

координації, що передбачав 

застосування обміну досвідом і 

кращих практик, спільну розробку 

політики, порівняльного аналізу і 

оцінку прогресу 

2001-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пілотний проект 

«Трансформації структур 

освіти в Європі (Тurnіng 

рrоjесt Transformation of 

education structures in 

Europe)  

Підтримувався Європейською 

комісією в рамках програми Сократ і 

реалізовувався як вклад 

університетів у Болонський процес 

за двома етапами: 

І етап – 2001-2002 роки;  

ІІ етап – 2003-2004 роки. 

Дослідження таких педагогічних 

проблем: обґрунтування спільного 

підходу до розуміння 

багатоманітності в педагогічній 

освіті різних європейських країн; 

оновлення й перебудова курікулума 

педагогічної освіти в університетах 

більшості країн; визначення 

кваліфікацій, компетентностей, 

навантаження та одиниць ЕСТS 

(учіння, викладання, оцінювання, 

підвищенні якості) та ін. 

19 вересня 

2003, 

Берлін 

Комюніке Конференції 

міністрів, відповідальних 

за вищу освіту «Реалізація 

Рекомендації вищим навчальним 

закладам: переосмислити свій підхід 

до ставлення до навчання протягом 
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  Європейського простору 

вищої освіти» 

усього життя, наблизити навчання 

до учня…; прийняти внутрішню 

політику, спрямовану на сприяння 

визнанню попереднього 

формального, неформального та 

неформального навчання для 

доступу; переосмислити зміст 

навичок у курсах та характер 

навчальних програм; сприяти 

індивідуальному навчанню; 

інтегрувати навчання протягом 

усього життя до загальної стратегії, 

плану та місії глобального розвитку; 

розширити зв’язки Європейського 

простору вищої освіти в 

Європейський науковий простір 

(англ. European Research Area) як 

важливого компонента політики в 

галузі освіти; передбачити 

відповідні заходи на рівні програм 

навчання, шкільного управління і 

підготовки викладачів 

5грудня 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення № 2318/2003/ЄС 

Європейського парламенту 

та Ради від 5 грудня 2003 

року про прийняття 

багаторічної програми 

(2004-2006 роки) для 

ефективної інтеграції 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

(ІКТ) в освітні і навчальні 

системи в Європі 

(програма електронного 

навчання)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін дії програми – з 1 січня 2004 

року по 31 грудня 2006 року; спільна 

мета: підтримка і подальший 

розвиток ефективного використання 

ІКТ в європейських системах освіти 

і професійній підготовці; цілі: 

а) виявлення зацікавлених суб’єктів 

та їх відповідне інформування; 

б) використання потенціалу 

електронного навчання для 

підвищення європейського виміру в 

сфері освіти; в) надання механізмів 

підтримки розвитку європейських 

якісних продуктів і послуг, обміну і 

передачі передової практики; 

г) використання потенціалу 

електронного навчання в контексті 

інновацій в методах навчання з 

метою підвищення якості 

навчального процесу та зміцнення 

автономії учнів; д) сприяння 

цифровій грамотності в школі і в 
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  більш широкому сенсі в контексті 

безперервного навчання; 

е) діяльність Європейських 

віртуальних кампусів для 

покращення інтеграції віртуального 

вимірювання у вищу освіту; 

ж) трансверсальні дії для поширення 

електронного навчання і 

партнерства шкіл та просування 

навчання вчителів в Європі, 

підтримки експериментальних 

проектів і моделей, що мають 

потенціал для стратегічного впливу 

в освітній та навчальній практиці, і 

чіткі перспективи довгострокової 

стійкості, підтримка розробки 

методів, інструментів і практики, 

аналіз відповідних тенденцій 

3 березня 

2004 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спільний проміжний звіт 

Ради та Комісії на 

виконання детальної 

робочої програми про 

подальший розвиток цілей 

системи освіти і навчання в 

Європі «“Освіта та 

навчання 2010”. Успіхи 

Лісабонської стратегії, 

пов’язані з  реформами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Людські ресурси є не тільки 

головним активом Європейського 

Союзу і ключовим фактором 

конкурентоспроможності Союзу, а й 

визначальним фактором у потенціалі 

кожного інноваційного суспільства, 

основним для створення і передачі 

знань;  

2. Три пріоритетних напрями, які 

повинні діяти одночасно і без 

затримки для досягнення до 2010 

року узгодженої мети – створення 

системи освіти і навчання в Європі 

рівня Світового реєстру якості: 

а) зосередження реформи та 

інвестицій на ключових сферах 

суспільства, що базується на 

знаннях; б) розробка європейських 

рамок, заснованих на національних 

рамках для створення “Європи 

освіти і навчання” із визнанням 

компетенцій, кваліфікацій,  

дипломів і сертифікатів, зробити 

навчання протягом усього життя 

конкретною реальністю слідом за 

комплексними національними 
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стратегіями із обов’язковим 

включенням до них перевірки  

попереднього навчання та 

створенням відкритих, привабливих 

і доступних для всіх навчальних 

середовищ, усунувши перешкоди 

щодо мобільності; в) врахувати 

реформи систем освіти і навчання та 

позбутися обмежень щодо участі в 

навчанні протягом усього життя при 

формуванні національної політики 

17 червня 

2004 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації Генеральної 

конференції Міжнародної 

організації праці «Щодо 

розвитку людських 

ресурсів: освіта, навчання 

та навчання протягом 

усього життя»  

 

Освіта, професійна підготовка і 

навчання протягом усього життя 

мають основоположне значення і 

повинні стати невід’ємною 

складовою комплексних 

економічних і фінансових, 

соціальних та ринкових стратегій і 

програм, які є важливими для 

сталого економічного зростання та 

створення робочих місць і 

соціального розвитку 

15грудня 

2004 року 

Рішення № 2241/2004/EC 

Європейського парламенту 

і Ради про єдину структуру 

Товариства для 

забезпечення прозорості 

кваліфікацій і компетенцій 

(Europass) (набуває 

чинності з 1 січня 2005 

року) 

Встановлення єдиної структури 

Співтовариства для забезпечення 

прозорості кваліфікацій і 

компетенцій за допомогою 

створення особистого 

скоординованого портфеля 

документів, який буде називатися 

«Europass» і який громадяни можуть 

використовувати на добровільній 

основі для кращого спілкування та 

подання їх кваліфікації і компетенції 

по всій Європі 

19 травня 

2005, 

Берген 

 

Підписання міністром 

освіти України Болонської 

декларації  

Новими країнами-учасницями 

Болонського процесу також стали 

Вірменія, Азербайджан, Грузія, 

Молдова 

19-20 

травня 

2005, 

Берген 

 

Комюніке Конференції 

європейських міністрів, 

відповідальних за вищу 

освіту, «Європейський 

простір вищої освіти  

досягнення цілей»  

1. Основні положення модернізації 

вищої освіти в Європейському 

регіоні: а) наявність національної 

структури кваліфікацій, заснованої 

на трьох циклах вищої освіти, де 

рівні мають подвійну функцію: 
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підготувати учня до ринку праці та 

подальшого розвитку 

компетентності. Кожен рівень 

спирається на попередній, і здобута 

кваліфікація дасть доступ до вищих 

рівнів; б) усі країни-учасниці 

матимуть національні угоди про 

забезпечення якості впровадження 

узгоджених наборів стандартів та 

керівних принципів; в) усі вищі 

навчальні заклади країн-учасниць 

визнають ступені та періоди 

навчання відповідно до Лісабонської 

Конвенції про визнання.  

2. Принципи Європейського вищого 

освітнього простору: громадська 

відповідальність за вищу освіту; 

інституційна автономія; участь 

студентів в управлінні вищою 

освітою; співпраця та довіра між 

країнами-учасницями та 

організаціями. 

3. Розвиток освіти у вищих 

навчальних закладах не зупиниться в 

2010 році, вона повинна 

розглядатися як загальна основа для 

удосконалення після 2010 року.  

4.Міністри повинні розглянути 

механізм продовження подальшого 

спостереження, що може 

задовольнити проблеми динамічного 

сектору вищої освіти 

19-20 

травня 

2005, 

Берген 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комюніке Конференції 

європейських міністрів, 

відповідальних за вищу 

освіту, «Європейський 

простір вищої освіти  

досягнення цілей»  

 

 

 

 

 

 

1. Основні положення модернізації 

вищої освіти в Європейському 

регіоні: а) наявність національної 

структури кваліфікацій, заснованої 

на трьох циклах вищої освіти, де 

рівні мають подвійну функцію: 

підготувати учня до ринку праці та 

подальшого розвитку 

компетентності. Кожен рівень 

спирається на попередній, і здобута 

кваліфікація дасть доступ до вищих 

рівнів;  
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б) усі країни-учасниці матимуть 

національні угоди про забезпечення 

якості впровадження узгоджених 

наборів стандартів та керівних 

принципів; в) усі вищі навчальні 

заклади країн-учасниць визнають 

ступені та періоди навчання 

відповідно до Лісабонської 

Конвенції про визнання.  

2. Принципи Європейського вищого 

освітнього простору: громадська 

відповідальність за вищу освіту; 

інституційна автономія; участь 

студентів в управлінні вищою 

освітою; співпраця та довіра між 

країнами-учасницями та 

організаціями. 

3. Розвиток освіти у вищих 

навчальних закладах не зупиниться в 

2010 році, вона повинна 

розглядатися як загальна основа для 

удосконалення після 2010 року.  

4.Міністри повинні розглянути 

механізм продовження подальшого 

спостереження, що може 

задовольнити проблеми динамічного 

сектору вищої освіти 

15 

листопада 

2006 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення № 1720/2006/ЄС 

Європейського парламенту 

та Ради про розробку 

Програми дій в галузі 

навчання протягом усього 

життя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термін дії Програми «Навчання 

упродовж життя» (Life Long Lerning 

Programme), спадкоємиці програм 

Сократ і Леонардо, з 1 січня 2007 

року по 31 грудня 2013 року. 

Адміністративні положення: 

сприяти розвитку якісного навчання 

протягом усього життя, підвищувати 

ефективність, інновацій та 

європейського виміру в системах і 

практиці на місцях; підтримувати 

реалізацію європейського простору 

для навчання протягом усього 

життя; посилити внесок 

безперервного навчання в соціальну 

згуртованість, активне 

громадянство, міжкультурний  



601 

 

 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 діалог, гендерну рівність і особисте 

виконання; сприяти творчості, 

конкурентоспроможності, 

працевлаштуванню; сприяти участі в 

навчанні протягом усього життя 

людям різного віку і соціальних 

груп; сприяти вивченню мов і 

мовному різноманіттю; 

підтримувати розвиток 

інноваційного контенту, послуг, 

педагогіки і практики на основі 

ІКТ…; сприяти співробітництву в 

забезпеченні якості у всіх секторах 

освіти та професійної підготовки в 

Європі. 

Цілі означеної Програми планується 

здійснювати за допомогою реалізації 

чотирьох секторальних програм: а) 

програми Коменського; б) програми 

Erasmus; в) програми Леонардо да 

Вінчі; г) програми Grundtvig 

18 грудня 

2006 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації 

Європейського парламенту 

і Ради про ключові 

компетенції для навчання 

протягом усього життя 

(2006/962/EC)  

Вісім ключових компетенцій для 

освіти протягом життя (Lifelong), що 

утворюють еталонну структуру 

Європейської референційної рамки: 

1) спілкування рідною мовою; 

2) спілкування іноземним мовами; 

3) математична компетентність та 

базові компетенції в галузі науки і 

техніки; 4) цифрова компетентність; 

5) вчитися засвоювати знання; 

6) соціальні та цивільні компетенції; 

7) сенс ініціативи і підприємництва; 

8) культурна свідомість і вираження 

29 березня 

2007 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-та Конвенція про 

європейські вищі навчальні 

заклади «Майбутнє 

європейської вищої освіти 

після 2010 року – 

різноманіття з загальною 

метою», прийнята на 

Конференції ректорів  

 

Запропоновано стратегії організації 

та проведення наукових досліджень 

в університетах у контексті зв’язку 

вищої освіти та науково-дослідної 

діяльності. Основні положення 

Конвенції щодо розвитку наукових 

досліджень як складника вищої 

освіти щодо: одночасного 

формування європейського простору 

освіти та європейського 
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    дослідницького простору як основ 

суспільства, що ґрунтується на 

знаннях; переоцінка вищої освіти та 

наукових досліджень; реорганізації 

вищої освіти й оновлення програм з 

метою забезпечення інноваційної 

діяльності; стимулювання 

інноваційного потенціалу шляхом 

розширеного співробітництва між 

європейськими вищими 

навчальними закладами; 

забезпечення незалежності й 

автономії ВНЗ як передумови 

адаптації до нових потреб, 

динамічних запитів суспільства та 

вимог розвитку нових знань; 

поєднання традиційних методів і 

форм навчання у вищій школі з 

широким використанням в 

здійсненні освітнього процесу 

сучасних інформаційних, 

комп’ютерних і педагогічних 

технологій та ін.  

17-18  

травня 

2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комюніке Лондонської 

конференції «На шляху до 

Європейського простору 

вищої освіти: реагування 

на виклики у 

глобалізованому світі» 

1.Три пріоритети уваги міністрів до 

результатів навчання, що  

допоможуть зосередитись і 

підтримувати динаміку зусиль, які 

протягом останніх восьми років 

підвели до мети: розширення 

мобільності; покращення 

можливостей для 

працевлаштування; відкриття 

Європейського простору вищої 

освіти.  

2. Протягом наступних двох років 

реформи повинні зосереджуватися, 

насамперед, на досвіді студентів, які 

по закінченні своїх досліджень 

повинні мати найкращі можливості 

отримати роботу. Ця увага до 

результатів навчання поширюється 

на всі сфери роботи міністрів – від 

забезпечення якості до деталей 

звичайного розпізнавання та систем 
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   кредиту 

28-29 

квітня 

2009 року, 

Льовен / 

Лувен-

ла-Ньов 

(Бельгія) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Міністерська 

конференція міністрів 

європейських країн, 

відповідальних за вищу 

освіту «Болонья + 10»  

Визначення пріоритетів для 

Європейського простору вищої 

освіти до 2020 року. Основні робочі 

питання стосувалися планів на 

наступне десятиріччя, а саме: 

базування освіти всіх ступенів на 

сучасному рівні досліджень і 

розвитку науки; обґрунтування  

творчого і новаторського характеру 

знань, що актуалізують необхідність  

мобілізації талантів; шляхи 

удосконалення безперервного 

навчання; покращення 

працевлаштування; 

студентоцентроване навчання із 

застосуванням методів донесення до 

студента цілей освіти та навчання як 

місія вищої освіти; міжнародна 

відкритість освіти, досліджень та 

інновацій; інтенсифікація 

мобільності; педагогічні проблеми 

освіти загалом, питання збору даних, 

фінансування в контексті 

економічної кризи та різноманітних 

інструментів і методів, в тому числі 

й громадського контролю, для 

забезпечення прозорості освітнього 

процесу 

5-8 липня 

2009 року, 

Париж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всесвітня конференція 

ЮНЕСКО з вищої освіти 

«Нова динаміка вищої 

освіти та досліджень для 

зміни суспільства та 

розвитку»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дві загальні теми для обговорення 

на пленарних засіданнях: роль вищої 

освіти у вирішенні основних питань 

глобальних проблем (сталий 

розвиток, освіта для всіх, 

викорінення бідності); і суспільне 

прагнення до вищої освіти та 

соціальна відповідальність вищої 

освіти.   

На паралельних сесіях розглянуто 

три широкі підтеми: 

інтернаціоналізація, регіоналізація 

та глобалізація; рівність, доступ та 

якість; навчання, дослідження та 

інновації. 
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 Акцентується на тому, що вищі 

навчальні заклади всіх країн-членів 

ЄС мають шукати шляхи 

розширення наукових досліджень та 

інновацій 

7-8 

вересня 

2009 року, 

Брюсель 

Конференція європейської 

Комісії «20 років 

підтримки досліджень 

європейської інтеграції: від 

дії Жана Моне до програми 

Жана Моне»  

Включення до Концепції 

європейського виміру трьох 

складових курікулуму в педагогічній 

освіті європейського виміру освіти, а 

саме: 1. Інформованість (обов’язкове 

володіння учителем інформацією та 

знаннями щодо європейської 

інтеграції; (а) знання про ЄС – 

інституції, методи діяльності, 

практику, ініціативи, рішення, 

щоденне життя; європейська 

культурна спадщина, спільність і 

відмінності; процес співробітництва, 

результати і гострі проблеми; 

б) знання про країни-члени – 

історію, культуру, мову освіту 

тощо); 2. Усвідомленість (розвиток у 

вчителів відкритого мислення й 

обізнаності з культурними 

стереотипами для розпізнавання 

джерел ксенофобії та расизму); 

ідентичність фахівця (як 

прихильність і повага до людей 

різних культур і релігій,  що 

проживають у зарубіжних країнах); 

3. Уміння вибудовувати зв’язки 

один з одним (з обов’язковим 

оволодінням учителями новими 

уміннями для поглиблення 

усвідомлення й прийняття учнями 

прав людини, зміцнення почуття 

європейської ідентичності, 

європейського громадянства із 

збереженням плюралістичних 

цінностей, активізації  в молоді 

взаєморозуміння, толерантності, 

співпереживання та ін. 
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26 

листопада 

2009 року 

Висновки Ради щодо 

професійного розвитку 

вчителів і керівників шкіл  

Програми навчання вчителів, які є 

ключовими факторами … для 

підготовки вчителів … повинні бути 

високої якості, відповідати потребам 

і засновуватись на збалансованому 

поєднанні ґрунтовних наукових 

досліджень і великому практичному 

досвіді. Вкрай важливо, щоб 

початкова педагогічна освіта, рання 

підтримка кар’єри («індукція») і 

безперервна професійна освіта 

розглядалися як єдине ціле… Ніякий 

курс початкової педагогічної освіти, 

яким би чудовим він не був, не може 

надати вчителям усіх компетенцій, 

які їм будуть потрібні під час їхньої 

кар’єри…. Щоб бути повною мірою 

ефективними в навчанні і здатними 

адаптуватися до мінливих потреб 

учнів у світі, швидких соціальних, 

культурних, економічних і 

технологічних змін, вчителі повинні 

задуматися про власні вимоги до 

навчання в контексті їх конкретного 

шкільного середовища, і взяти на 

себе більшу відповідальність за 

власне навчання протягом усього 

життя як засобу оновлення і 

розвитку власних знань і навичок. 

2009-2010 

роки 

Однорічна програма 

підготовки європейського 

вчителя (Join Programme of 

European Teacher)  

 

 

Навчання студентів за спільною 

програмою (60 ІСТS) у рамках 

європейських програм 

бакалаврського рівня зусиллями 

педагогічних навчальних закладів 

Австрії, Нідерландів, Польщі, 

Португалії, Словацької Республіки, 

Словенії та Швеції, де програму 

визнано й зараховано як частину 

цілісної програми підготовки 

вчителя, що складається з 6-ти 

модулів: 1) мова; 2) математика; 

3) природничі й соціальні науки; 

4) мистецтво; 5) педагогіка й 

методика; 6) філософія і культура 
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17 червня 

2010 року 

Визначення Європейською 

Радою стратегії «Європа – 

2020»  

Протягом наступного десятиліття 

планувалися: подолання недоліків, 

побудова стійкої соціальної 

ринкової економіки, підвищення 

конкурентоспроможності, 

інтелектуальне, стале і всеохопне 

зростання та ін. 
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Додаток Д 

Моделі навчання вчителів у післядипломній освіті 

Додаток Д-1 

Таблиця 15 

Види моделей навчання вчителів у післядипломній освіті Англії 

 

Вид моделі Цілі Характерні особливості 

1 2 3 

Поведінкова  керування 

формуванням / 

удосконалення

м певних рис 

вчителів і 

формами їх 

поведінки 

Три педагогічних конструкти, що становлять 

зміст професійної перепідготовки вчителя: 

а) педагогічні уміння (набір умінь, що 

підтвердили на практиці ефективність, та 

відповідні навчальні технології, що 

допомагають учителям оволодіти цими 

вміннями); б) уявлення про педагогічну 

діяльність (індивідуальна професійна 

свідомість учителя, яка шляхом інтерпретації 

теорії і практики допомагає формувати власну 

концепцію навчання);  

в) уявлення про себе як учителя, сприйняття 

свого професійного «Я» (стимулює оволодіння 

техніками і навичками, сприяє 

продуктивнішому перенесенню набутих знань 

і вмінь у реальні навчальні ситуації) 

Інтеракціо-

ністська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посилення в 

учителя 

потреби в 

самоосвіті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Активізація застосування групової роботи 

для підвищення ефективності оволодіння 

навчальним матеріалом та потреби в 

самоосвіті; 2. Розробка алгоритму формування 

в учителя мотивації до самоосвіти (шляхом: а) 

усвідомлення ним власних уявлень про самого 

себе; б) визначення його міркувань щодо 

ставлення до нього інших; в) порівняння 

уявлень про себе до і після занять на курсах 

підвищення кваліфікації; г) визначення завдань 

щодо саморозвитку під час оволодіння 

програмою курсів); 3. Навчання учителів 

проводити дискусії, вміти консультувати, 

аналізувати й оцінювати публікації, тексти, 

оформляти документацію у ході реалізації 

програми курсів;  4. Проведення практикумів 

для задоволення потреб учителів у самоосвіті: 

ознайомлення з ресурсами Інтернет-

середовища, робота у творчих майстернях, 
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  проектна діяльність, створення педагогічних 

ессе, спрямованих на розширення власного 

світогляду, відвідування й аналіз уроків; 5. 

Забезпечення адекватного навчального 

середовища (насичення комп’ютерною 

технікою, науково-методичною літературою із 

самоосвіти, використання аудиторій для 

ігрових занять, дискусій, аутотренінгів, 

самостійної роботи, відпочинку) 

Персоно-

логічна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Активізація 

особистісного 

зростання 

вчителів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулювання уявлення про себе, розвиток 

когнітивної сфери до абстрактного, 

узагальнювального розуміння й диференціації, 

удосконалення системи морально-етичних 

принципів; опора на концепцію розвитку Его, в 

якій ядром особистості визначено свідомість. 

Навчання на курсах підвищення кваліфікації 

вчителів проводиться у три етапи:  

1. Організаційно-діагностичний блок – 

підготовча робота щодо підвищення 

кваліфікації вчителя з безпосередньою участю 

фахівця для розроблення змісту програми, 

орієнтованої на конкретного вчителя, з 

урахуванням його потреб – відвідування 

інструкторами шкіл освітнього округу кожного 

вчителя (майбутнього учасника програми) на 

його робочому місці у рамках індивідуальної 

настановчої сесії для індивідуальної бесіди, що 

записується на магнітофон та аналізу з метою 

визначення наявного й бажаного рівнів 

особистісного розвитку вчителя, ознайомлення 

фахівця з програмами, залучення до розробки 

змісту й методів навчання, анкетування, 

тестування, заповнення аркушів проблем; 

2. Корекційний блок – вправляння, поліпшення 

певних установок на педагогічний процес (на 

основі проведеного впродовж першого етапу 

аналізу) для визначення конкретної програми – 

повторне прослуховування запису бесіди для 

конкретизації завдань курсу, розширення 

питаннями щодо оволодіння психологічними 

знаннями, формування соціальних умінь, для 

корегування нових установок на педагогічний 

процес, розвитку здібностей на пізнання себе,  

відрефлексовування, уточнення окремих 
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   питань; основна роботи з використанням 

активних психотерапевтичних методів; 

схвалення остаточної програми курсу після 

корекції; використання проблемних ситуацій у 

період навчання на курсах, застосування 

вправлянь учителів у різних техніках з метою 

навчитися «вживатися» в ролі інших людей, 

«переживати» їхні думки і відчуття; 

3. Практика в школі – реалізація навчального 

процесу безпосередньо в школі з метою 

поглибленого осмислення конкретних 

проблем. 

Рефлексивна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Розширення  

можливостей 

вчителя 

керувати 

власною 

професійною 

діяльністю на 

основі 

рефлексивних 

здібностей, що 

охоплюють 

інтелектуальні 

вміння 

мислення 

гіпотезами, 

чіткого 

формулювання 

власних 

поглядів, 

покрокового 

аналізу 

педагогічної 

діяльності з 

баченням 

проблеми в 

педагогічній 

ситуації, 

рефлексивних 

навичок, 

пошукової 

активності з 

евристичними  

Основні принципи: розвиток рефлексивних 

здібностей учителя через пошукову діяльність, 

комплементарний (консультативний) характер 

її методичного керівництва, групову форму 

роботи, удосконалення наявного досвіду 

фахівців. Швидкість удосконалення залежить 

від якості осмислення своїх дій – чим вище 

рівень рефлексії вчителя, тим швидше 

відбувається його професійне зростання й 

відчуття задоволення професією. 

Реалізація протягом двох років упродовж 

чотирьох етапів:  

1 етап – організаційно-діагностичний – 

організація роботи творчих груп, аналіз 

власної практики (заходи: складання робочого 

плану програми підвищення кваліфікації 

вчителів, визначення етапів на два роки);  

2 етап –  проектний – розробка індивідуальних 

і групових планів пошукової діяльності 

(заходи на базі університету (тритижневі 

семінари для всіх учасників для навчання тех-

нології пошукової роботи, обміну досвідом, 

підбиття підсумків роботи), школи 

(індивідуальна пошукова робота кожного 

учасника проекту), органів освіти (робота 

творчих груп (один раз на місяць) з метою 

обговорення проблем змісту пошукової 

роботи, аналізу одержаних результатів, обміну 

досвідом);  

3 етап – корекційно-розвивальний – вивчення 

та аналіз спеціальної літератури, оволодіння 

кращими зразками педагогічного досвіду з  
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 елементами 

(інтуїція, 

здогад, інсайт), 

орієнтації на 

мотиви й цілі 

учня, аналізу 

кращих зразків 

педагогічної 

практики та ін. 

метою корекції власної практики (методи: 

дискусія, відвідування й аналіз уроків, 

вивчення творчих робіт учнів, моделювання, 

розроблення проектів, аналіз педагогічних 

ситуацій, рефлексивна бесіда);  

4 етап – контрольно-оцінний – експертиза 

якості результату пошукової діяльності, визна-

чення змісту подальшої роботи  

Соціально-

психологічна 

Удосконалення 

на курсах лише 

як початковий 

етап 

професійного 

зростання – 

наступний 

розвиток 

набутих на 

курсах новацій 

залежить від їх 

підтримки під 

час подальшої 

роботи 

фахівців у 

школах 

Дослідницька діяльність оптимізується 

налагодженням різноманітних ділових 

відносин між учасниками педагогічного 

процесу, котрі забезпечують захист членів 

колективу від соціальної тривоги. 

Базові підходи:  

а) «розвиток організації» (що передбачає 

«застосування членами організації 

рефлексивних, аналітичних методів, соціально-

психологічних знань для поліпшення 

функціональної системи»; б) «системний 

підхід» (що розглядає школу як цілісний 

соціальний організм, в якому «превалює дух 

співробітництва й розвиток креативності 

педагогічного персоналу» 

 

           Джерело : систематизовано автором за : (Гаргай, 2006, с. 216, с. 219-220; 

Showers, & Joyce, 1996, с. 14; Wallace, 1993, с. 24; Гаргай, 2006, с. 260-262, 278, 

с. 268-271; Schmuck, & Miles, 1971, с. 26, 28). 
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Додаток Д-2 

Таблиця 17 

Види моделей освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної 

освіти України 

Вид моделі Цілі Характерні особливості 

1 2 3 

Компетентнісна 

(найбільшою 

мірою 

спрямована на 

результат) 

єдність змісту курсів 

підвищення 

кваліфікації і науково-

методичної роботи у 

міжкурсовий період 

використання інтерактивних, 

проектних технологій 

професійного зростання, які 

забезпечували б розвиток 

компетентностей відповідно до 

викликів часу; передбачає 

можливості вибору педагогічним 

працівником різних термінів, 

модулів, форм навчання, а також 

розроблення діагностичного 

інструментарію, який би коректно 

вимірював рівні розвитку окремих 

компетентностей і 

професіоналізму в цілому 

Диференційована  відповідає принципу 

варіативності 

забезпечення 

професійного розвитку 

педагогічних кадрів у 

системі ППО 

наявність різноманітних 

навчальних планів, пропозиції 

різних термінів, форм і технологій 

навчання для кожної категорії 

педагогів 

Диверсифікована  залучення до 

професійного розвитку 

педагогів якомога 

більшого числа 

зацікавлених 

організацій як освітніх, 

так і громадських, 

комерційних та ін. 

делегування закладами 

післядипломної освіти іншим 

організаціям проведення окремих 

форм, модулів навчання або 

навчання окремих категорій 

педагогічних працівників  

Кластерна  створення передумов 

для запровадження 

вузької спеціалізації, 

диференціації, а також 

підвищення 

відповідальності за 

результати навчання 

можливість розподіляти окремі 

модулі із підвищення кваліфікації 

та короткотривалі форми 

навчання між установами-

партнерами 

Пролонгована  

 

 

задоволення потреб 

педагогів у 

безперервній освіті 

систематичні курси підвищення 

кваліфікації відбуваються 

певними циклами з різним 
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  змістом та за різними формами 

організації 

Накопичувальна  створення передумов 

для повного (а не 

тельки аудиторного 

навантаження) і 

оцінювання сукупності 

результатів 

короткотривалих форм 

навчання на засадах 

ЄКТС 

 

розділ курсу з відображенням 

обсягу роботи для кожного блоку 

курсу (а) академічне навчання у 

закладі у формі лекцій, 

практичних робіт, семінарів, 

консультацій; б) самостійна 

робота (в бібліотеці, вдома); в) 

інші види діяльності, пов'язані з 

оцінюванням. ECTS, таким 

чином, базується на повному 

навантаженні студента, а не 

обмежується лише аудиторними 

годинами. 

Особистісно 

орієнтована 

посилення значення 

самоосвіти педагогів 

спрямованість на врахування 

особистісних професійних запитів 

суб’єктів навчального процесу, 

потребує організації дистанційної 

освіти 

 

Джерело : складена автором за В. Кремнем (Кремень, 2016, с. 141). 
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Додаток Е 

Діагностичний інструментарій 

Додаток Е-1 

Методика «Професійна спрямованість особистості вчителя» 

Методика дає змогу вчителю виявити значущість деяких аспектів 

педагогічної діяльності (схильність до організаційної діяльності, 

спрямованість на предмет), свою потребу в спілкуванні, схваленні, а також 

важливість інтелігентності своєї поведінки. 

ІНСТРУКЦІЯ. Прочитайте твердження, що відображають певні 

характеристики, які можуть бути притаманні вам більшою чи меншою мірою. 

Оберіть один із можливих варіантів відповіді: 

а) вірно, бо описується властивість типова для моєї поведінки або властива 

мені більшою мірою; 

б) невірно, бо описується властивість нетипова для моєї поведінки або 

властива мені мінімально. 

Прочитавши твердження і вибравши один з варіантів відповіді, відзначте 

його на аркуші відповідей, закресливши потрібну букву. 

Тестовий матеріал 

1. Я б цілком міг жити один, далеко від людей (а, б). 

2. Я часто пригнічую інших своєю самовпевненістю (а, б). 

 3. Тверді знання із зарубіжної літератури можуть істотно полегшити 

життя молоді (а, б). 

 4. Сьогодні люди повинні більше дотримуватися законів моралі (а, б). 

 5.  Я уважно читаю кожний художній твір із зарубіжної літератури (а, б). 

 6. Мій ідеал робочої обстановки – тиха кімната з робочим столом (а, 6). 

 7. Учні вважають, що мені подобається робити все своїм оригінальним 

способом (а, б). 

 8. Серед моїх ідеалів чільне місце посідають особистості вчених і 

методистів, які зробили істотний внесок у змістовне і методичне наповнення 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (а, б). 

 9. Усі вважають, що на грубість я просто не здатний (а, б). 

 10. Я завжди уважно стежу за своїм одягом (а, б). 

 11. Трапляється, що весь ранок я ні з ким не хочу розмовляти (а, б). 

 12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладу (а, б). 

 13. Більшість моїх друзів - люди, інтереси яких мають багато спільного з 

моєю професією (а, б). 

  14. Я часто аналізую свою професійну діяльність (а, б). 

  15. На уроках я не використовую авторитарний стиль комунікацій (а, б). 

  16. У позакласній діяльності я іноді надаю можливість школярам 

жартувати і розповідати всілякі історії (а, б). 

  17. Мене дратують учні, які не можуть швидко приймати рішення (а, б). 

  18. Якщо в мене є трохи вільного часу, то я волію почитати художні 

твори із зарубіжної літератури або щось із методики її викладання (а, б). 
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  19. Мені не подобається поверхові знання моїх учнів (а, б). 

  20. Іноді я люблю полихословити про відсутніх (а, б). 

  21. Мені дуже подобається запрошувати відкриті уроки або позакласні 

заходи (а, б). 

  22. Моя думка рідко суперечить думці педагогічного колективу (а, б). 

  23. Мені більше подобаються люди, які добре знають свою професію, 

незалежно від їхніх особистісних якостей (а, б). 

  24. Я не можу бути байдужим до проблем інших (а, б). 

  25. Я завжди охоче визнаю свої помилки (а, б). 

  26. Найгірше покарання для мене - самотність (а, б). 

  27. Зусилля, витрачені на складання планів, не варті того (а, б). 

  28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну 

літературу (а, б). 

  29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати 

(а, б). 

  30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять зробити 

послугу (а, б). 

 31. Можливо деякі учні вважають, що я занадто багато говорю (а, б). 

 32. Я уникаю громадської роботи і пов’язаної з цим відповідальності (а, 

б). 

  33. Наука − це те, що найбільше цікавить мене в житті (а, б). 

  34. Мої знайомі вважають мою сім'ю інтелігентної (а, б). 

  35. Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно обмірковую, що із собою 

взяти (а, б). 

  36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж інші люди (а, б). 

  37. Якщо є вибір, то я оберу позакласний захід, а не розповідь учням 

якогось матеріалу із зарубіжної літератури (а, б). 

  38. Основне завдання вчителя зарубіжної літератури − передати учневі 

знання із навчальної дисципліни (а, б). 

  39. Я люблю читати книги і статті на теми моральності, моралі, етики (а, 

б). 

  40. Іноді мене дратують школярі, які звертаються до мене з якимись 

питаннями (а, б). 

  41. Більшість моїх учнів, безперечно, раді мене бачити (а, б). 

  42. Думаю, мені сподобалася б робота, пов’язана з відповідальною 

адміністративною діяльністю (а, б). 

  43. Я навряд чи пошкодую, якщо доведеться провести свою відпустку на 

курсах підвищення кваліфікації (а, б). 

  44. Моя люб'язність часто не подобається іншим людям (а, б). 

 45. Були випадки, коли я заздрив удачі інших (а, б). 

 46. Якщо мені хто-небудь нагрубіянить, то я можу швидко забути про це 

(а, б). 

 47. Як правило, учні прислуховуються до моїх пропозицій (а, б). 

 48. Якби мені вдалося перенестися на короткий час в майбутнє, то 

насамперед набрав би книг із зарубіжної літератури (а, б). 
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 49. Я цікавлюся долею своїх випускників (а, б). 

  50. Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей (а, б). 

Оцінювання результатів: Кожна відповідь оцінюється одним балом 

(табл.2). Залежно від спрямованості педагогічної діяльності усі твердження 

тестів (з урахуванням відповіді «а» або «б») розбиті на шкали. За кожною 

шкалою можна набрати максимум 10 балів. Нижче перелічено шкали і 

відповідні їм позиції тесту: 

«Комунікативність» – 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а. 

«Організованість» – 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а.  

«Спрямованість на навчальну дисципліну » – 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 

39а, 43а, 48а.  

«Інтелігентність» – 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а.  

«Мотивація схвалення» – 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а.  

 

Номер твердження і варіант відповіді Сума 

балів 

1 

а б 

6 

а б 

11

а б 

16

а б 

21

а б 

26

а б 

31

а б 

36

а б 

41

а б 

46

а б 

 

2 

а б 

7 

а б 

12

а б 

17

а б 

22

а б 

27

а б 

32

а б 

37

а б 

42

а б 

47

а б 

 

3 

а б 

8 

а б 

13

а б 

18

а б 

23

а б 

28

а б 

33

а б 

38

а б 

43

а б 

48

а б 

 

4 

а б 

9 

а б 

14

а б 

19

а б 

24

а б 

29

а б 

34

а б 

39

а б 

44

а б 

49

а б 

 

5 

а б 

10

а б 

15

а б 

20

а б 

25

а б 

30

а б 

35

а б 

40

а б 

45

а б 

50

а б 

 

Інтерпретація результатів 

Для обробки результатів опитування відповіді необхідно порівняти з 

ключем. Кожна відповідь оцінюється за двохбальною шкалою: 

- відповідь, що співпадає з ключем, оцінюється в 1 бал; 

- відповідь, який не збігається з ключем, прирівнюється до 0. 

Кожен особистісний параметр оцінюється підсумовуванням оцінок по 

групі питань. Сумарна оцінка за фактором не перевищує 10 балів. Зона норми 

знаходиться в межах 3-7 балів. 

Обробку результатів зазвичай починають зі шкали мотивації схвалення, 

оскільки в тому випадку, якщо вона вище 7 балів, то слід визнати, що ваші 

відповіді на питання є сумнівними. Ви надто намагалися виглядати добре і 

деколи були нещирі. У цьому випадку той тип, за яким у Вас вийшла 

максимальна оцінка, – не Ваш реальний портрет, а радше портрет ідеального 

вчителя у вашому розумінні, такого, яким би ви хотіли бути. Якщо хочете 

одержати більш об’єктивний результат, поверніться до цього тесту через 

деякий час і намагайтеся відповідати щиро. Кожен з напрямів професійної 

спрямованості вважається недостатньо розвиненим, якщо за даною шкалою 

отримано менше трьох балів, і яскраво вираженим, якщо кількість балів більше 

семи. 

Максимальна оцінка за шкалою «Комунікабельність»: тип «учитель-

комунікатор». Ви відрізняєтесь екстравертністю, низькою конфліктністю, 

доброзичливістю, здатністю до емпатії, любов’ю до дітей, реалізуєте свої 
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виховні впливи через пошук механізмів сумісності з учнем, через знаходження 

точок дотику в неформальному спілкуванні, і, природно, що ці впливи 

забезпечать найбільші зміни саме в такому аспекті поведінки учня. 

Максимальна оцінка, отримана за шкалою «Організованість»: тип 

«учитель-організатор». Ви нерідко є лідером не тільки у дітей, а й у всьому 

педагогічному колективі, транслюєте свої особистісні якості переважно в 

процесі різних позакласних заходів, тому результат ваших педагогічних 

впливів, швидше за все виявиться у сфері ділового співробітництва, 

колективної зацікавленості, дисципліни. 

Максимальна оцінка, отримана за шкалою «Спрямованість на навчальну 

дисципліну»: тип «учитель-предметник». Ви твердо впевнені в необхідності 

знань та їх значущості в житті. Для вас характерне виховання учня засобами 

предмета, шляхом зміни його сприйняття наукової картини світу, залучення до 

роботи в гуртку тощо. 

Максимальна оцінка, отримана за шкалою «Інтелігентність»: тип 

«учитель-інтелегент» або «просвітитель». Ви відрізняєтесь принциповістю, 

дотриманням моральних норм, реалізуєте себе за допомогою 

високоінтелектуальної просвітительської діяльності, несучи учням моральність, 

духовність, відчуття свободи. 

Якщо ваші оцінки за двома напрямами однакові або майже однакові, то 

можливе існування комбінованих типів. Найпоширеніші з них такі: 

«предметник-організатор», «предметник-комунікатор», «предметник- 

просвітитель». 

 

Джерело : опрацьовано автором (Рогов, 2000, с. 71).  
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Додаток Е-2 

Діагностична карта оцінки рівнів готовності вчителів зарубіжної 

літератури до професійного зростання 

Компоненти 

 

 

Показники інноваційної діяльності Бали, 

виставлені 

експертом 

1 2 3 

Аксіологічний Критичність мислення  

Визначення мети власного професійного 

зростання  

 

Здатність відмовитися від стереотипів 

педагогічного мислення 

 

Творча діяльність  

Гносеологічний Творче використання результатів наукових 

досліджень 

 

Варіативність фахової діяльності   

Володіння методикою викладання навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література» 

 

Застосування в педагогічній практиці засобів 

діагностики та корекції індивідуальних 

особливостей школярів, реалізація різнорівневого 

підходу 

 

Розробки авторських ідей освітнього процесу  

Праксеологічний Постійне здійснення самоаналізу та 

самооцінювання діяльності 

 

Систематичне коригування освітнього процесу  

Самостійний пошук нової інформації з метою 

саморозвитку 

 

Прогностичність, здатність до проектування  

Вміння оцінити конкретні інновації та визначити 

їх цільове призначення 

 

Загальна сума балів  

Рівень готовності вчителя до інноваційної  діяльності  

 

Експертну оцінку  (бали) щодо рівня готовності вчителя до впровадження 

інноваційних методів і технологій навчання математики за кожним  показником 

протоколу опрацювання результатів виставляють залежно від ступеня реалізації 

показника. 

 

Критерії оцінювання: 

4 бали – показник наявний завжди; 

3 бали – показник наявний часто; 

2 бали – показник зрідка наявний; 
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1 бал – показник наявний інколи; 

0 балів – показник відсутній. 

Загальну експертну оцінку  за протоколом опрацювання результатів 

визначають за формулою: 

К =  Σ / N ∙ 100, К ≤ 100%, де N –  максимально можлива кількість балів; 

Σ – сума балів, виставлена експертом. 

Відповідно до отриманих результатів експерт визначає рівень готовності 

вчителя до впровадження інноваційних методів і технологій навчання із 

зарубіжної літератури: 100% готовності до інноваційної діяльності 

відповідають максимально  можливій кількості балів N = 56. 

Результати оцінювання: 

від 75 до 100% – рівень готовності до професійного зростання 

творчий; 

від 50% до 74% – рівень готовності до інноваційної  

діяльності реконструктивний; 

від 0 до 49%   –  інновації в діяльності  вчитель використовує 

репродуктивний. 

Результати вивчення діяльності вчителів обробляють шляхом обчислення 

середньоарифметичних показників щодо кожної якості. 

Паралельно з оцінюванням діяльності вчителя зарубіжної літератури 

методом рейтингу корисно розширювати застосування самостійне оцінювання 

філологів приблизно тих самих аспектів своєї професійної діяльності.  

 

Джерело : опрацьовано автором (Возняк, & Мельнікова,  2014) 
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Додаток Е-3 

Методи дослідження фахової діяльності вчителя зарубіжної літератури  

Анкета 

Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали: 

5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;  

4 – скоріше відповідає, ніж ні; 

3 – і так, і ні; 

2 – скоріше не відповідає; 

1 – не відповідає. 

 

№ Зміст запитання Бали 

1 2 3 

1. Я прагну вивчити себе 1    2    3    4    5 

2. Я залишаю час для професійного розвитку 1    2    3    4    5 

3. Перепони, які виникають, стимулюють мою активність 

моєї професійної діяльності 

1    2    3    4    5 

4. Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені 

пізнати та оцінити себе 

1    2    3    4    5 

5. Я рефлексую свою професійну діяльність 1    2    3    4    5 

6. Я аналізую свої почуття і власний педагогічний досвід 1    2    3    4    5 

7. Я багато читаю 1    2    3    4    5 

8. Я дискутую з професійних питань, які мене цікавлять 1    2    3    4    5 

9. Я вірю у свої можливості. 1    2    3    4    5 

10. Я прагну до конструктивної взаємодії 1    2    3    4    5 

11. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення 1    2    3    4    5 

12. Я керую своїм професійним розвитком й отримую 

позитивні результати. 

1    2    3    4    5 

13. Я маю задоволення від освоєння нового 1    2    3    4    5 

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене 1    2    3    4    5 

15. Я позитивно поставився б до свого професійного 

підвищення 

1    2    3    4    5 

 

Підрахуйте загальну суму балів: 

         75-55   –  активний розвиток; 

         54-36  –  немає стійкого професійного зростання, орієнтація на 

розвиток значно залежить від умов; 

         35-15 – зупинка розвитку. 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (Возняк, & Мельнікова,  2014) 
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Додаток Е-4 

Відмінності між традиційним і інноваційним уроками 

Методика дає змогу виявити знання вчителю щодо відмінностей між 

традиційними і інноваційними уроками зарубіжної літератури. 

ІНСТРУКЦІЯ. Прочитайте твердження, що відображають певні 

характеристики, які можуть бути притаманні більшою чи меншою мірою 

традиційним і інноваційним урокам зарубіжної літератури. Оберіть один із 

можливих варіантів відповіді:  

Тестовий матеріал 

1. Мотивація: зовнішня (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

2. Мотивація: внутрішня (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

3. Завдання: засвоїти певний обсяг знань, виробити вміння і навички щодо 

їх застосування (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

4. Завдання: оволодіти соціально-культурним досвідом  у контексті 

психосоціального зростання особистості (а) традиційний урок; б) інноваційний 

урок). 

5. Уміння: пізнавальні (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

6. Уміння: пізнавальні, діяльнісні, комунікативні (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

7. Учитель зарубіжної літератури –  «Джерело знань» – передача учневі  

предметних знань інформаційно-пояснювальним методом (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

8. Учитель зарубіжної літератури –  Організатор, консультант – 

організовує пошук вирішення навчальних завдань через діалог, рольову гру, 

рефлексію та ін. (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

9. Стиль спілкування: авторитарний (а) традиційний урок; б) інноваційний 

урок). 

10. Стиль спілкування: демократичний (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

11. Учень: виконавець вимог педагога, навчальну роботу не аналізує, не 

визначає способів досягнення результатів (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

12. Учень: рівноправний партнер учителя, бере участь у визначенні нових 

навчальних завдань, аналізує навчальну діяльність (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

13. Потенціал: пов’язаний з інтенсивною, науково-орієнтованою 

навчальною діяльністю, розвиває переважно розумову  сферу особистості 

(а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

14. Потенціал: Виявляється в особистісно  зорієнтованій освітній 

діяльності учня. Розвиває психосоціальні здібності (а) традиційний урок; 

б) інноваційний урок). 

15. Контроль: здійснюється систематично як поточне і підсумкове 

оцінювання навчальних досягнень учнів (а) традиційний урок; б) інноваційний 

урок). 
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16. Контроль: здійснюється невпинно за допомогою рефлексії і 

самоконтролю з використанням об’єктивних систем оцінювання: оцінювання 

здійснюється не лише за результатами, а й за способом його досягнення 

(а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

17. Домашнє завдання: має предметний характер, недиференційоване 

(а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

18. Домашнє завдання: використання різнорівневих, творчих, інтегрованих 

завдань (а) традиційний урок; б) інноваційний урок). 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (Возняк, & Мельнікова,  2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



623 

 

 

Додаток Е-5 

Анкета. Бар’єри фахової діяльності вчителя зарубіжної літератури 

Оцініть  за п’ятибальною  системою  фактори,  які  стимулюють  або 

перешкоджають Вашому навчанню і розвитку:  

     5 – так (перешкоджають або стимулюють);  

     4 – скоріше так, ніж ні;  

     3  – і так, і ні;  

     2 – скоріше ні;  

     1 – ні. 

№ Зміст запитання Кількість балів 

Стимулюючі фактори 

1. Методична робота 1    2    3    4    5 

2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації 1    2    3    4    5 

3. Приклад і вплив колег 1    2    3    4    5 

4. Приклад і вплив керівників 1    2    3    4    5 

5. Увага до цих проблем керівництва 1    2    3    4    5 

6. Довіра 1    2    3    4    5 

7. Новизна діяльності, умови праці та можливість 

експериментування 

1    2    3    4    5 

8. Заняття самоосвітою 1    2    3    4    5 

9. Інтерес до роботи 1    2    3    4    5 

10. Зростаюча відповідальність 1    2    3    4    5 

11. Можливість одержання визнання в колективі 1    2    3    4    5 

12. Матеріальне заохочення 1    2    3    4    5 

Перешкоджаючі фактори 

13. Власна інерція 1    2    3    4    5 

14. Розчарування від невдач 1    2    3    4    5 

15. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому 

питанні 

1    2    3    4    5 

16. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно 

сприймають Ваші переміни і прагнення до нового 

1    2    3    4    5 

17. Неадекватний зворотний зв’язок із колегами та 

керівниками (відсутність об’єктивної інформації про 

себе) 

1    2    3    4    5 

18. Стан здоров’я 1    2    3    4    5 

19. Нестача часу 1    2    3    4    5 

20. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини 1    2    3    4    5 

В аналізі анкет прізвища педагогів заносять у відповідні графи таблиці. 

Стимулюючі й перешкоджаючі фактори ранжують за допомогою середнього бала і 

також заносять у таблицю. 

 

Джерело : (Возняк, & Мельнікова,  2014)  
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Додаток Е-6 

Діагностична карта оцінки ефективності  впровадження нових і 

передових технологій навчання (Т. Орлова) 

Діагностична карта дозволяє прослідкувати, наскільки ефективно 

впроваджуються нові технології навчання, а також прогнозувати професійний 

ріст того чи іншого вчителя. Може використовуватись як універсальна 

атестаційна карта. Вона дозволяє визначити динаміку професійного росту 

вчителя протягом року, порівнюючи відвідування уроків між собою по роках, 

виявляючи динаміку нарощування творчого потенціалу (на основі порівняльної 

характеристики середньої оцінки показників за кілька уроків). 

Критерії та оцінка. Оцінювання показників ефективності впровадження 

нових і передових технологій навчання здійснюється за трибальною шкалою: 

«3» − якість проявляється яскраво, протягом усього уроку (в процесі 

пояснення, закріплення і контролю за засвоєнням знань, а також творчого 

використання їх); 

«2» − якість помітно виражена, проявляється постійно; 

«1» − якість проявляється не завжди і виражена не достатньо. 

 

Оцінку виставляє експериментатор (викладач за результатами практичних 

занять), поряд з нею виставляє сам собі оцінку вчитель. Шляхом порівняння 

експертної оцінки з самооцінкою, можна визначити методичні труднощі 

вчителя (за низькими балами), рівень його самооцінки (за різницею 

виставлених оцінок експертом та самооцінкою). Можна також встановити, що є 

основою професійного росту (найбільш високі оцінки), встановивши, таким 

чином раціональне «зерно» творчого потенціалу вчителя, прагнучи побудувати 

логічний перехід між найвищими оцінками. Подібний аналіз дозволяє також 

визначити, наскільки великий і в чому саме полягає сутність творчого 

потенціалу педагога. 

 

№ 

 

Показники Оцінка 

Експертна Самооцінка 

1 2 3 4 

1. Планування та організація освітнього 

процесу на уроці 

  

1.1. Вміння визначити мету, основні завдання 

в окремих ланках уроку 

  

1.2. Відповідність вибраних методів навчання 

меті і завданням окремих ланок уроку 

  

1.3. Реалізація виховної функції уроку   

1.4. Залучення учнів до морально-етичної 

оцінки матеріалу, що вивчається 

  

1.5. Варіативність використовуваних способів, 

прийомів, засобів 
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1.6. Вміння вивести навчальну ситуацію на 

пошук шляхів вдосконалення і 

прогнозування явищ, процесів 

  

1.7. Навчання вмінням самоосвіти   

1.8. Володіння методикою організації 

проблемного навчання 

  

1.9. Володіння дослідницькими вміннями   

1.10. Впровадження основ знань світової 

культури в освітній процес 

  

Середня оцінка:   

2. Формування системи знань як основи 

розвитку творчого мислення учнів  

  

2.1. Робота з базовими поняттями на уроці   

2.2. Вміння поставити і науково обґрунтувати 

в процесі пояснення проблему 

  

2.3. Глибина доведення наукових ідей   

2.4. Ефективність вирішення проблемних 

завдань (формування висновків, вибір з 

декількох розв’язків оптимального) 

  

2.5. Способи навчання учнів умінням 

систематизації, класифікації, відбору 

інформації на уроці (опорні конспекти, 

тези, таблиці різного виду) 

  

2.6. Проникнення в сутність процесу. 

Результативність мислення 

  

2.7. Формулювання гіпотези   

2.8. Вміння робити висновки (із 

систематизованої інформації, логічного 

аналізу судження) 

  

2.9. Навчання технології умовиводів 

(порівняння  співставлення  

визначення рис подібності і відмінності  

судження  ранжування суджень  

висновок  загальні висновки) 

  

2.10. Взаємодія знань, одержаних на уроці, із 

знаннями, одержаними на заняттях 

спецкурсів, наукових гуртків 

  

2.11. Використання додаткової інформації 

(підручники, енциклопедичні матеріали, 

словники, науково-популярна література) 

  

2.12. Навчання способів формулювання 

умовиводів (спонтанне, прогноз, гіпотези, 

вибір правильного рішення) 

  

2.13. Використання історико-біографічних 

матеріалів на уроці (з історії розвитку 
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науки, знання життєвого шляху вчених, 

першодослідників, характеристика епохи, 

в якій відбувалися відкриття і т.п.) 

Середня оцінка:   

3. Підготовка вчителя до реалізації 

багаторівневого навчання 

  

3.1. Обґрунтованість розподілу учнів за 

навчальними групами з врахуванням 

особистої траєкторії розвитку і здібностей 

  

3.2. Підготовка фактичного матеріалу до 

уроку (окремих ланок), який проводиться 

в умовах багаторівневого навчання 

  

3.3. Підготовленість навчальних груп до 

самостійної, творчої діяльності 

  

3.4. Створення вчителем умов для розвитку 

відповідальної залежності між 

навчальними групами 

  

3.5. Ефективність реалізації багаторівневого 

навчання 

  

3.6. Ефективність вкладу кожної навчальної 

групи в кінцевий результат навчання 

  

3.7. Етика і естетика відносин учнів з 

учителем 

  

3.8. Реакція вчителя на успіхи навчальних 

груп 

  

3.9. Діяльність вчителя щодо стимулювання 

роботи учнів в навчальних групах 

  

3.10. Комунікація вчителя з учнями   

Середня оцінка:   

Підсумкова середня оцінка:   

 

 

 

Джерело : опрацьовано автором (Орлова (н.д.)).  
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Додаток Е-7 

Готовність учителя-практика зарубіжної літератури до ефективної 

діяльності: технологічний інструментарій 

Шановні вчителі! 
Просимо за ступенем домінантності для себе оцінити значущість різних 

характеристик професійної діяльності вчителя. 

 Оцініть своє ставлення до кожного твердження за 4-бальною шкалою за 

наступним принципом:  

 «так» (повністю погоджуюсь); 

 швидше так, ніж ні ; 

 швидше ні, ніж так; 

 «ні» (повністю не погоджуюсь).  

Ваша відповідь уможливить сформулювати критерії професійної 

діяльності викладача, що має значення для підвищення її якості. 

 

1.  

Профе-

сійно- 

педа- 

логічна 

Вчитель зарубіжної літератури: так швидше 

так, 

ніж ні 

швидше 

ні, ніж 

так 

ні 

Постійно самовдосконалюється, 

підвищує свій інтелектуальний і 

професійний рівні 

    

Впроваджує нові інноваційні 

технології навчання, в тому числі ІКТ 

    

Працює з інформацією у глобальних 

комп’ютерних мережах на основі її 

критичного аналізу  

    

Використовує різні засоби 

комунікації з учнями і колегами, у тому 

числі за допомогою ІКТ 

    

Використовує в освітньому процесі 

фундаментальні знання, досягнення 

сучасної науки, постійно оновлює зміст 

навчальних  дисциплін  

    

Формує освітнє середовище, яке 

сприяє пізнавальній активності школярів 

    

Створює  електронні навчальні 

ресурси 

    

Володіє технологіями самостійної 

діяльністю  

    

Виявляє гнучкість і ініціативу у 

професійній діяльності  

    

Вважає інтерактивну взаємодію з     
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учнями найбільш продуктивною в 

освітньому процесі, організує групову та 

колективну проектну діяльність 

Вміє ставити та досягати спільно з 

учнями дидактичної мети  

    

Застосовує моніторинг освітніх 

результатів, здійснює їхню корекцію  

    

Ставиться позитивно до реформ та 

змін, які відбуваються в освіті 

    

Задоволений результатами своєї 

професійної діяльності 

    

2.  

Соці- 

ально-

особис- 

тісна 

Розуміє соціальну значущість і 

високу відповідальність своєї 

професійної діяльності 

    

Має високу мотивацію до виконання 

професійних завдань 

    

Здійснює підтримку молоді, 

демонструючи високий рівень загальної 

та професійної культури 

    

Дотримується норм професійної 

етики з усіма суб’єктами освітнього 

процесу 

    

Сприймає молоде покоління 

як  генерацію, яка має особливі цінності 

та  потреби 

    

Відкритий до спілкування, прагне до 

розуміння та розв’язування складних 

ситуацій 

    

Вміє презентувати та відстоювати 

власні ідеї, вести діалог та дискусію 

    

Стримує негативні емоції, долає 

поганий настрій 

    

Знає свої  громадянські права і 

обов’язки, вміє їх захищати, спираючись 

на чинне законодавство 

    

Виховує у школярів позитивне 

ставлення до несхожості людей між 

собою у міжкультурному середовищі 

    

Вміє приймати рішення і бере на 

себе відповідальність за успіхи та невдачі 

у професійній діяльності 

    

3.  

Акаде- 

мічна 

Вміє поєднувати діяльність вчителя і 

науковця 

    

Володіє сучасною методологією і 

методикою в галузі зарубіжної 
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літератури 

Організує дослідницькі групи, бере 

участь у проектах 

    

Публікує результати своєї діяльності     

Залучає школярів до дослідницької 

діяльності, керує гуртком 

    

Презентує результати власної 

діяльності  

    

Вміє розробляти технологічний 

інструментарій  

    

Дотримується норм академічної 

доброчесності 

    

Популяризує власні професійні 

наробки за допомогою електронного порт 

фоліо 

    

 

Зазначте деякі характеристики, які є актуальними для діяльності вчителя  

зарубіжної літератури, але не знайшли відображення в переліку 

вищезазначених тверджень. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ваша стать – Ч ОЛ. ЖІН.        (вибрати потрібне) 

5. Ваш вік: (вибрати потрібне ) 

               25-40 ; 

               41-55; 

               56 -70 

               71 та більше 

6. Ваш стаж роботи вчителем: (вибрати потрібне) 

До 10 років 

Від 11 до 20 років 

Більш ніж 20 років 

7. Ваш науковий ступінь: (вибрати потрібне) 

Спеціаліст 

Друга 

Перша 

Вища 

Методист 

Відсутнє 

 

Дякуємо за співпрацю! 
 

 

 

Джерело : опрацьовано автором за (Компетенції викладача вищої школи в 

добу змін. Міжнародний проект № 21720008. (01.01.2018 – 31.12.2018 р.)). 
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Додаток Ж 

 МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

УЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Програма спецкурсу 

Пояснювальна записка 

Післядипломна освіта як одне із джерел множення інтелектуального та 

духовного потенціалу країни все більше починає виконувати функції 

соціотвірного чинника. Зацікавлене до якісної освіти суспільство потребує 

професіоналізму, творчості та самовідданості від кожного педагогічного 

працівника. Затребуваними стають освітянські кадри, професійні якості яких 

спрямовані на розвиток професійної майстерності, відповідальності, здатності 

засвоювати і застосовувати нові знання, конструктивно діяти та ініціювати нові 

педагогічні технології. Означене актуалізує розроблення й реалізації 

відповідних програм, створення науково-методологічного, організаційно-

діяльнісного, інформаційно-методичного забезпечення цього процесу й 

відповідної підготовки педагогічних кадрів. 

Актуальність означеної проблеми мотивувала дослідження проблеми 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти, у межах якої було розроблено програму спецкурсу 

«Методика розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти». 

 Уведення до програми курсової перепідготовки філологів спецкурсу 

«Методика розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти» є доречним у контексті доповненням 

дисципліни «Професійна майстерність учителя гуманітарного профілю» й 

орієнтовано на створення освітньо-розвивального середовища з переходом від 

репродуктивного типу післядипломної освіти до інноваційного й 

гуманістичного, підготовку філолога зі сформованою теоретико-

методичною компетентністю, здатного генерувати нові ідеї, творчо 
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використовувати їх у професійній діяльності, орієнтуватися в безперервно 

зростаючому потоці інформації, усвідомлювати основоположні аспектів 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література» (естетичний, 

культурологічний, психолого-педагогічний), що сприяє розвитку дидактичного, 

виховного та розвивального складників соціалізації школярів. 

 Характерною особливістю спецкурсу «Методика розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

орієнтованість теоретичного та практичного матеріалу на поглиблення знань 

вчителів зарубіжної літератури, удосконалення їхніх умінь і навичок 

нестереотипно вирішувати фахові завдання; розвивати потреби подальшого 

пізнання та самостійності дій; конструктивно співпрацювати й вибудовувати 

суб’єкт-суб’єктні відношення; обмінюватися професійним досвідом тощо. 

Теоретичний матеріал спецкурсу складений у такий спосіб, щоб у майбутніх 

учителів сформувалися основні уявлення про сутність феномену «професійна 

майстерність учителя зарубіжної літератури»,  історичні етапи створення 

методики і технології викладання шкільного курсу навчальної дисципліни 

«Зарубіжна літератури».  

 Об’єкт вивчення спецкурсу «Методика розвитку професійної 

майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі післядипломної 

освіти»  – теоретичні і методичні основи розвитку професійної майстерності 

вчителів зарубіжної літератури у післядипломній освіті.  

 Головною метою вивчення спецкурсу є розширення знань учителів, 

оновлення їхнього технологічного інструментарію та удосконалення умінь і 

навичок щодо його використання для оптимізації викладання шкільного курсу 

«Зарубіжна література». 

 Основні завдання опанування спецкурсом: 

1. Знати періодизацію становлення і розвитку методики викладання 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література».   

2. Усвідомити структуру і компоненти професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури. 
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3. Розуміти особливості викладання зарубіжної літератури в сучасній 

школі. 

 3. Опанувати види аналізу літературних творів. 

 4. Ознайомити з комплексом навчальних технологій.  

 5. Навчити використовувати різні групи технологій у викладанні 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література». 

 6. Усвідомити вчителями зарубіжної літератури значущість і необхідність 

розвитку професійної майстерності та професійного сарозвитку. 

           7. Вибудовувати траєкторію власного професійного зростання.  

 

Базові компетенції спецкурсу 

«Методика розвитку професійної майстерності учителя зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти» 

 

      - усвідомлення вчителями значущості професійної майстерності для 

оптимізації викладання зарубіжної літератури у школі; 

       - знання учителями зарубіжної літератури характерних ознак професійної 

майстерності і перспектив її реалізації; 

       - інформативність щодо історичного шляху становлення і розвитку 

методики викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література; 

        - розуміння типів і видів уроків шкільного курсу навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література»; 

       - обізнаність щодо сучасних дидактичних технологій; 

       - орієнтація у функціональному навантаженні активних, інтерактивних та 

імітаційних інтеракцій; 

         - уміння відбирати доцільні для різних педагогічних задач технології 

навчання зарубіжній літературі; 

        - здатність самостійно оновлювати й створювати власний технологічний 

інструментарій; 

       - володіння способами конструктивної взаємодії із учнями; 
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       - опанування навичками акторського мистецтва;    

  - готовність до професійного зростання. 

Форма звіту: презентація «портфоліо», яке включає: 

- результати тестування з основних питань теми; 

- ксерокопії статей з журналів «Зарубіжна література в школах України», 

«Зарубіжна література. Шкільний світ», «Всесвітня література в сучасній 

школі», «Відродження» та ін. де представлено методику викладання 

шкільного курсу навчальної дисципліни «Зарубіжна література»; 

- план самоосвіти з фахового і психологічного напрямів;  

- ксерокопія або власне компонування технологій, що підвищують якість 

освітнього процесу на уроках зарубіжної літератури. 

 

Структура та обсяг спецкурсу 

Розподіл годин 

Лекцій – 12 год. 

Практичних – 8 год. 

Самостійна робота – 12 год. 

Структура навчально-тематичного плану зі спецкурсу 

«Методика розвитку професійно майстерності вчителів зарубіжної 

літератури в системі післядипломної освіти» 

№ 

з/п 
Назви модулів з теми спецкурсу 
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Модуль 1. Генеза методики викладання 

Зарубіжної літератури 

1.1 Становлення шкільної літературної освіти в 

Україні у 1918-1990 рр. 

2 - 2 

1.2 Розвиток методики викладання зарубіжної 

літератури в школі 

2 2 4 

Усього 12 годин 4 2 6 

Модуль 2. Особливості викладання шкільного 

курсу «Зарубіжна літератури» 
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2.1 Типи і види уроків навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» 

2 2 2 

2.2 Види аналізу художніх творів на уроках 

«Зарубіжної літератури»  

2 2 2 

Усього 14 годин 4 4 4 

Модуль 3. Технологічний інструментарій  

вчителя-майстра зарубіжної літератури 

3.1 Група технологій інтерактивних інтеракцій  2 2 - 

3.2 Групи технологій активних і імітаційних 

інтеракцій 

2 2 - 

Усього 8 годин 4 4 - 

Разом 32 години 12 10 10 

 

 

Модуль 1 

Генеза методики викладання зарубіжної літератури 

Тема 1.1. Становлення шкільної літературної освіти в Україні у 1918-

1990 рр. 

 Характерна ознака викладання літератури – інтегративність, що протягом 

значного історичного періоду трансформувалася у різні контексти.   

Зразком інтеграції мовної та літературної освіти у навчальних закладах 

різного типу Російської імперії була «Словесність», що передбачала викладання 

шкільного курсу літератури не у формі самостійної навчальної дисципліни, а як 

ілюстрованого додатка до лінгвістичного матеріалу. У 1905 р. вчений-методист 

В. Водовозов  констатував «глибоку кризу» в її викладанні. 

Науковцями визначено декілька етапів змін у становленні шкільної 

літературної освіти в Україні у XX ст.: 1918 – 1922 рр. – запровадження 

літератури до програми з рідної мови як обов’язкової складової 

українознавчого змісту (недоліки – «перевантаження навчальним матеріалом»; 

1923 – 1932 рр. – методичні пошуки, експериментування, «комплексні 

програми» (недоліки – «література як навчальний самостійний предмет 

перестала функціонувати… з «осередку» навчання ... і перетворилося на 

«ілюстрацію суспільних явищ», застосування дидактичних прийомів, 

опосередковано пов’язаних із засвоєнням художнього твору, обмеження 

можливостей формування естетичних смаків у школярів, ігнорування виховної 
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функції літератури); 1932 – до кінця 60-х р. – відділення літератури в 

самостійну навчальну дисципліну, що виконувала провідну роль у формуванні 

суспільної думки. 

Причинами активізації розвитку культурологічного напряму в шкільній 

літературній освіті у 70-80 роках XX ст. стали як зміни в гуманітарній сфері, 

зумовлені зародженням тенденцій, пов’язаних з системністю та цілісністю 

гуманітарного знання (праці М. Бахтіна, О. Лосєва, Ю. Лотмана, 

Є. Мелетинського, В. Топорова та ін.), так і бурхливий прогрес у шкільній 

педагогіці теорії міжпредметних зв’язків навчання, основою якого були 

об’єктивні процеси у тогочасній культурі, зокрема тенденція інтеграції 

наукових знань у теоретичних дослідженнях і в практичній діяльності. 

Художня культура  на той час розглядалася вченими-методистами «не просто 

як тло, а як числовий компонент літературного твору та основа його 

інтерпретації (М. Кудряшов, Т. Враже, В. Маранцман, Т. Курдюмова, 

В. Гречинська та ін.). 

 Структура навчальної діяльності щодо теми 1.1 

Лекція 1. Становлення шкільної літературної освіти в Україні у 1918-1990 рр. 

1. Інтегративність як характерна ознака викладання літератури. 

2. Історичні етапи літературного процесу в Україні у першій половині ХХ 

століття. 

3. Культурологічний напрям і міжпредметні зв’язки в шкільній літератур-

ній освіті у 70-80 роках. 

Самостійна робота 

1. Опрацювання тем: «Інтегративність шкільного курсу літератури»; 

«Етапи розвитку літературної освіти»; Погляди вчених-методистів на 

викладання літератури у школі у першій половині ХХ століття». 

2. Творчі завдання. Ессе «Урок літератури в українській школі 70-х років 

ХХ століття». 

Форма звіту: конспект лекції з теми; реферати та повідомлення до теми 

лекції; тези виступів. 
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Тема 1.2. Розвиток методики викладання зарубіжної літератури в школі  

Зарубіжна література як шкільна дисципліна з’являється на 

пострадянському просторі, коли Україна здобуває незалежність. Новітній зміст 

навчального предмета «Світова література» постав зі списку літературних 

творів для читання (у шкільній програмі – «Література народів світу»), 

поступово набираючи питомо методичної, науково-методологічної ваги. 

Науковці, зокрема Ю. Султанов, виокремлюють чотири етапи становлення і 

розвитку методики викладання шкільного курсу навчальної дисципліни: 

перший етап –1991– 1995 рр. (до виходу першої програми за ред. К. Шахової); 

другий етап – 1995 – 1998 рр. (навчання згідно програми за редакцією 

К. Шахової);  третій етап – 1998 – 2000 рр. (викладання шкільного курсу за 

одночасним функціонуванням двох програм – за редакцією К. Шахової та Д. 

Наливайка); четвертий етап – з 2000 р. (підготовка і апробація проекту 

програми за ред. Б. Шалагінова). 

З початку становлення навчальної дисципліни «Зарубіжна література» в 

методологічній базі побудови шкільної програми визначилося два принципово 

різних методологічних підходів та основних принципів: а) принцип локальності 

культур – звуження вибору програмних творів через необхідність глибокої 

культурологічної підготовки учителів і учнів для їх розуміння; б) принцип 

глобальності культур – розширене вивчення літератур європейських чи 
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літератур, наближених до європейської культури, для залучення учнів до 

європейських цінностей. 

Назва навчальної дисципліни «Зарубіжна література» презентує його 

змістову україноцентричну складову, яка й визначає концепцію його 

викладання і функціонування в українській школі. Існує центр – українська 

культура і те що ментально формувало цю культуру, корелювало з нею і 

насичувало її з культури світової, те що може сформувати уявлення про 

світовий культурний простір і становить зміст зарубіжної літератури. В Україні 

поряд із рідною українською літературою має вивчатися світова література, 

можливості якої в інформаційному, розвивальному та виховному аспектах 

необмежені.  

Структура навчальної діяльності щодо теми 1.2 

Лекція 2. Розвиток методики викладання зарубіжної літератури в школі  

1. Процес створення теоретичних і практичних засад 

викладання/вивчення зарубіжної літератури як нової дисципліни у системі 

шкільних предметів гуманітарного циклу. 

2. Методологічні підходи та основні принципи побудови шкільної 

програми. 

3. Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства. 

Практичні заняття 

1. Аналіз програм шкільного курсу: 

 Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою 

навчання. Зарубіжна література. 5 -11 класи. – Київ : Освіта, 1995. – С. 63-64; 

 Зарубіжна література : програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 – 9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.). 

Самостійна робота 

1. Опрацювання теми «Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання 

українства». 

2. Опрацювання теми «Унікальність шкільного курсу навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література». 
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3. Творчі завдання «Стаття». «Урок зарубіжної літератури: вчора, 

сьогодні, завтра». 

Форма звіту: конспекти тем, статті. 

Література 

1. Відкритий лист Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва 

Міністру освіти і науки, молоді та спорту України від 9.02.2011 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://www.оsvіtа.оrg.uа/ 

аrtісlеs/620.html. 

2. Волощук Є. Методичний коментар до програми / Є. Волощук // 

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  – 2001.  – № 7.  – 

С. 9-19. 

3. Всесвітня література : Державний стандарт загальної середньої школи : 

Проект / Ю.І. Ковбасенко, М.І. Борецький, Л.Ф. Мірошниченко, Л.В. 

Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 

1997. – № 3. – С. 9-11. 

4. Герман С. М. Про результати апробації / С. М. Герман // Всесвітня 

література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 7. – С. 5-6. 

5. Давидюк 3. Н. та інші. Монополія на програми... Кому вона потрібна? // 

Відродження. – 1996. – № 1. – С. 8-9. 

6. Дячок С. Унікальний навчальний курс знову під загрозою / С. Дячок // 

Всесвітня література в школі. – 2016. – № 10 (424). – С.8. 

7. Звернення науково-педагогічної спільноти, представників 

громадськості та всіх небайдужих до міністра освіти і науки України Лілії 

Гриневич // Всесвітня література в школі. – 2016. – № 11 (425). – С. 7-9. 

8. Зарубіжна література : програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 – 9 класи (2012 р. зі змінами 2015 р.). Затверджено Міністерством 

освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 1-06-2015-

programa-z¦-zm¦nami-(zarub¦zhna).pdf. – Назва з екрану. 

9. Зарубіжна література. Програма для середньої загальноосвітньої 

школи. 5-11 класи / За редакцією Д. В. Затонського та ін. // Всесвітня література 

в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 7. – С. 20-57. 

10. Кирилюк 3. В. Програмуючи концепцію предмета // Всесвітня 

література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – № 9. – С. 8. 

11. Міністерство Освіти розпочало роботу над стандартами шкільних 

дисциплін // Всесвітня літ. в серед. навч. закл. України. – 1997. – № 2. – С. 3. 

12. Мойсеїв І. Чого чекати дітям від програми ЗЛ? / І. Мойсеїв // 

Зарубіжна література (газ). – 2000. – №45. – С.5-7. 

13. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською мовою 

навчання. Зарубіжна література. 5 -11 класи. – Київ : Освіта, 1995. – С. 63-64. 

14. Проект програми для середньої загальноосвітньої школи : Зарубіжна 

література 5-11 кл. / Б. Б. Шалагінов, Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, 

Ж. В. Клименко, О. А. Корнієнко, Н. І. Дорофєєва, С. В. Рудаківська // 

Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 7-8. 

– С 3-32. 
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15. Світова література : Державний стандарт загальної середньої школи : 

Проект / Б. Б. Шалагінов, B. C. Куземський, Н. М. Нагорна, 

Л. Ф. Мірошниченко, Н. О. Мірошникова // Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України. – 1997. – № 3. – С. 3-8.  

16. Світова література. Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5 – 9 класи / О. М. Ніколенко, К. В. Таранік-Ткачук, С. П. Фоміна [et 

al.] // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – № 7/8. – С. 7-29, с. 8. – 

Додатки. 

17. Шалагинов Б. Б. Западная литература как самостоятельный предмет : 

(Программа для старших классов средней общеобразовательной школы с 

преподаванием на русском языке) / Б.Б. Шалагинов // Відродження. – 1994. – 

№7. – С. 50-61. 

 

Модуль 2 

Особливості викладання шкільного курсу  

«Зарубіжна літератури» 

Тема 2.1 Типи і види уроків навчальної дисципліни «Зарубіжна література» 

Література як саморегульована система складається із елементів, 

з’єднаних прямими і зворотними зв’язками та має здатність до саморозвитку. 

Художня література як вид словесної творчості є системою, яка 

розпадається: на твір, що має характер зовнішнього, буденного наявного буття 

(текст); на суб’єкт, котрий його продукує (автор твору); на суб’єкт, який 

споглядає і перед ним схиляється (читач) (Г. Гегель). 

За програмою, затвердженою Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти, передбачається поділення курсу світової літератури 

в 11-річній загальноосвітній школі на три етапи, а саме: 5 – 7 класи – 

прилучення до читання вивченням шкільного курсу шляхом поєднання 

проблемно-тематичного й жанрового принципів, 8 – 9 класи – системне 

читання, з пріоритетом історико-літературного й жанрово-родового принципів, 

10 – 11 класи – творчо-критичне читання з перевагою історико-літературного й 

мультикультурного принципів.  

При збереженні самостійності навчальної дисципліни “Світова 

література” в основній і старшій школі складовими літературного компонента у 

новому Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти 
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виокремлюються (2011 р.) такі: емоційно-ціннісна; літературознавча лінія; 

культурологічна; компаративна лінія. 

В методиці викладання шкільного курсу науковці виокремлюю чотири 

типи уроків зарубіжної літератури, кожен з яких містить різні варіанти їх видів, 

сукупністю яких передбачається охоплення різноманіття цілей, змісту, методів 

та прийомів навчання, а саме: І. Уроки вивчення художніх творів (види: 

а) уроки сприйняття художнього твору; б) уроки поглибленої роботи над 

текстом твору при вивченні багатогодинної великої за обсягом теми (уроки 

навчання аналізу); в) уроки узагальнювальної роботи над твором за наявності 

достатнього фактичного матеріалу);  ІІ. Уроки вивчення основ теорії та історії 

літератури (види: а) спеціальні уроки з теорії літератури (в 5 – 6 класах  для 

систематизації відомостей з теорії, активізації роботи у 7 класі; уроки по теорії 

вірша – спеціальні уроки у 8 – 9 класах з теорії віршування на основі вивчення 

віршованих творів для  формування теоретичних поняття та їх подальшого 

закріплення, повторення й поглиблення; 10 – 11 класи – повернення до теорії 

вірша, пов’язання аналізу віршів з характерними особливостями стилю поета;  

б) уроки засвоєння наукових, літературно-критичних статей; в) уроки за 

біографією письменника; г) уроки за історико-літературними матеріалами 

(уроки, присвячені оглядовим темам, вступний і заключний урок до 

монографічних тем); д) уроки узагальнення, повторення, опитування). 

ІІІ. Уроки розвитку мовлення (види: а) уроки навчання творчої роботи за 

творами літератури і мистецтва, на підставі життєвих вражень; б) уроки 

навчання усної розповіді, усної відповіді та усної доповіді для розвитку 

дослідно-аналітичних умінь; в) уроки навчання написанню творів; г) уроки 

аналізу творів навчального характеру); IV. Спеціальні уроки позакласного 

читання (види: а) уроки вступного (або інформаційного) виду; б) уроки 

підготовки учнів до самостійного читання і художнього сприйняття складних 

творів; в) уроки поглиблено-аналітичного вивчення твору; г) уроки 

узагальнювального виду роботи. 
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Структура навчальної діяльності щодо теми 2.1 

Лекція 1. Типи і види уроків навчальної дисципліни «Зарубіжна література» 

1. Художня література як вид словесної творчості. 

2. Три етапи вивчення шкільного курсу зарубіжної літератури. 

3. Типи і види уроків навчальної дисципліни «Зарубіжна література». 

Практичні заняття 

         1. Відтворення фрагменту уроку вивчення художніх творів. 

2. Відтворення фрагменту уроку вивчення основ теорії та історії 

зарубіжної літератури 

3. Відтворення фрагменту уроку розвитку мовлення. 

4. Відтворення фрагменту спеціального уроку позакласного читання. 

Самостійна робота 

1. Опрацювання тем лекції. 

2. Підготовка до практичних занять. 

Форма звіту: конспект теми, тези на конференцію до вивченої теми). 

 

Література 

1. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: учеб. для студ. 

пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; ред. О.Ю. Богданова. – 

2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

2. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Методы изучения литературы. 

От системного подхода к синергетической парадигме : учебн. пособ. / 

В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. – М. : Флинта : Наука, 2010. – 200 с. 

3. Корман Б. О. О целостности литературного произведения / 

Б. О. Корман // Корман Б. О. Избранные труды по теории и истории 

литературы. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1992. – С. 119-128. 

4. Корман Б.О. Целостность литературного произведения и 

экспериментальный словарь литературоведческих терминов / Б. О. Корман // 

Корман Б.О. Проблемы истории критики и поэтики реализма. – Куйбышев : 

КГУ, 1991. – С. 39-54. 

5. Костюк Е. Изобразительный ряд литературного произведения в 

помощь учителю-исследователю / Е. Костюк // Всесвітня література в сучасній 

школі. – 2013. – № 9 (390). – С. 2-4. 

6. Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман // 

Лотман Ю. М. Об искусстве. – СПб. : «Искусство – СПБ», 1998. – С. 14-285. 

7. Маркевич Г. Основные проблемы науки о литературе : пер. с пол. / Г. 

Маркевич ; Общ. ред. и предисл. М. Я. Полякова. – Москва : Прогресс, 1980. – 

374 с. 
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8. Махмутов М. И. Урок: типология, структура, анализ / М. И. Махмутов 

// Сов. педагогика. – 1986. – № 2. – С. 53-58. 

9. Махмутов М. И. Современный урок. – Второе изд. – М., 1995. – 191 с. 

10. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в 

середніх навчальних закладах : підручник. / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Вища 

шк., 2007. – 415 с. 

11. Мірошниченко Л. Ф. Методичний лекторій для вчителя зарубіжної 

літератури / Л.Ф. Мірошниченко; УДПУ // Відродження.  – 1995. – № 4. – С. 45-

46. 

12. Ніколенко О. Патріотичне і морально-етичне виховання учнів у 

процесі вивчення зарубіжної літератури в 7 класі / О. Ніколенко // Всесвітня 

література в сучасній школі». – 2015. – № 6 (408). – С. 3-6. 

13. Онищук В. А. Урок в современной школе : пособие для учителей / 

В. А. Онищук. – М. : Просвещение, 1981. – 191 с. 

14. Силкин Н. К. Типы и виды уроков внеклассного чтения, их роль в 

идейном, нравственном, эстетическом воспитании старшеклассников / 

Н. К. Силкин // Литература в школе. – 1978. – № 3. – С. 65-76. 

15. Типы, виды и структура уроков в системе традиционного обучения и 

их развивающие возможности : Lingwowed // Современная лингвистика 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.lingwo-wed.ru/lingwos-3-

4.html. – Название с экрана. 

16. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в 

школі: навч. посіб. – 2-ге вид., випр. та уточн./ Ф. М. Штейнбук.  – Тернопіль : 

Мандрівець, 2009. – 280 с. 

 

 

Тема 2.2. Види аналізу художніх творів на уроках зарубіжної літератури 

Аналіз художнього твору – це шлях від безпосереднього читацького 

враження до уточнення авторської позиції, це спроба наблизитися до 

письменника, його світосприйняття і осмислення світу в цілому.  

Основу роботи вчителя на уроках зарубіжної літератури становить 

інтеграція на професійному рівні літературознавчої (для наближення учнів до 

письменника та його творчості), методичної (для розвитку їх читацької 

компетенції) та педагогічної складової (за якої викладання зарубіжної 

літератури розуміється як особлива послідовність розбору, «сюжет» розгляду 

літературного твору та використання різних  шляхів аналіз, що потребує від 

учителя спеціальних програм розумових дій, спрямованих на засвоєння 

прочитаного і вироблення відповідних аналітичних вмінь). 
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У шкільній практиці вивчення художніх творів зарубіжної літератури 

більш ефективними є такі види аналізу: літературознавчий, компаративний, 

етнокультурологічний, хронотопічний.  

Структура навчальної діяльності щодо теми 2.2 

Лекція 2. Види аналізу художніх творів на уроках «Зарубіжної літератури»  

1. Сутність і цілі аналізу художнього твору. 

2. Професійна інтеграція літературознавчої, методичної та педагогічної 

складової дій учителя на уроках. 

3. Сучасні види аналізу літературних творів. 

 

Практичні заняття 

1. Відтворення фрагменту літературознавчого аналізу. 

2. Відтворення фрагменту компаративного аналізу. 

3. Відтворення фрагменту етнокультурологічного аналізу. 

4. Відтворення фрагменту хронотопічного аналізу. 

Самостійна робота 

1. Опрацювання тем лекції. 

2. Підготовка до практичних занять. 

Форма звіту: конспект теми, тези виступу на засіданні фахового 

методичного об’єднання.  

Література 

1. Борецький М. І. А хіба є де в світі справді високохудожні твори, що 

«принижують людську гідність»?! /  М. І. Борецький // Всесвітня література в 

середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 1. – С.3-4. 

2. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного 

произведения / Е. Волощук, Б. Бегун // Тема. – 1977. – № 1/2. – 248 c. 

3. Галькевич Н. Межпредметные связи как способ формирования 
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2013. – № 3. – С. 7-9. 
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: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2015/09/22/074742.html. – Назва з екрану 
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Т.Н. Денисова // Літературна компаративістика / За ред. Наливайка Д. С., 

Грицик Л. В. та ін. – Вип. І. –  К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 10-26. 
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6. Клименко Ж. Лекція 20. Навчання школярів аналізу твору з 

урахуванням його інокультурної природи / Ж. Клименко // Всесвітня література 

в сучасній школі». – 2015. – № 3 (405). – С. 18-22. 

7. Клименко Ж. Лекція 20. Навчання школярів аналізу твору з 
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в сучасній школі. – 2015. – № 3 (405). – С. 18-22. 

8. Ненько І. Я. Викладання літератури як мистецтва слова: зміст і форми, 
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9. Ніколенко О. Компетентнісний підхід до викладання зарубіжної 

літератури / О. Ніколенко // Всесвітня література в школі. – 2016. – № 9 (423). – 

С.4-7. 

10. Ніколенко О. М. Проблеми аналізу художнього твору на уроках 

зарубіжної літератури / О.М. Ніколенко // Всесвітня література в середніх 

навчальних закладах України. – 2003. – № 3. – С. 31-34. 

11. Пархоменко О.В. Реалізація компаративної лінії державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти на уроках зарубіжної літератури / 

О.В. Пархоменко // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 9-10 (273-274). – 

С. 3-16. 

12. Пасько О. В. Компаративний метод аналізу художнього твору / О. В. 

Пасько // Зарубіжна література в школі. – 2015. – № 3-4 (243-244). – С. 4-10. 

13. Тіхоненко С. Хронотопічний аналіз як шлях пізнання феномену 

літературного твору / С. Тіхоненко // Всесвітня література в школах України. – 

2015. – №11 (413). – С. 8-12. 

14. Шалагінов Б. Б. Науковий та «шкільний» аналізи художнього тексту / 

Б. Шалагінов // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 

2004. – № 6. – С. 6-9. 

15. Шалагінов Б. Компаративістика як складова шкільної літературної 

освіти / Б. Шалагінов // Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 2. – 

С. 7-11. 

16. Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості й 

труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. –

2011. – № 6. – С. 5-12. 

 

Модуль 3 

 

Технологічний інструментарій вчителя-майстра зарубіжної 

літератури 

 

Тема 3.1. Група технологій інтерактивних інтеракцій 

 У розв’язанні проблеми оптимізації викладання навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література» має відповідний комплекс навчальних технологій, адже 
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при його застосуванні відбувається інтенсивна багатосторонні комунікація 

суб’єктів діяльності (інтеракція), обмін інформацією та результатами діяльності 

школярів між собою й викладачем, що спонукає їх до ініціативності, творчого 

підходу та активної дієвої позиції у навчанні. 

Інтерактивне навчання науковці розглядають у двох площинах: як 

навчання, що ґрунтується на безпосередній взаємодії, діалозі, спілкуванні з 

соціальним оточенням в освітньому середовищі; як навчання, засноване на 

спілкуванні, опосередкованому комп’ютером і іншими телекомунікаційними 

засобами». Особливостями взаємодії при інтерактивному навчанні є 

перебування суб’єктів освіти в одному смисловому просторі, спільному 

зануренні в проблемне поле розв'язуваної задачі, узгодженості у виборі засобів 

і методів реалізації рішення задачі; спільному входженні в близький емоційний 

стан, переживанні співзвучних почуттів, супутніх подоланню проблеми. 

Групу технологій інтерактивних інтеракцій, що можна застосувати при 

викладанні шкільного курсу «Зарубіжна література» складають: технології 

навчання як дослідження; технології евристичного навчання; технології 

розвиваючого навчання; технології концентрованого навчання; технології 

сегментарного навчання; технології укрупнення дидактичних одиниць; 

технології критичного мислення; технології «Розвиток критичного мислення 

через читання та письмо» (РКМЧП);  технології проектної діяльності; 

Фреймової технології навчання; технології інтенсифікації навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу; технології експресивної 

психотехніки. 

 

Структура навчальної діяльності щодо теми 3.1 

Лекція 1. Технології інтерактивних інтеракцій. 

1. Призначення і складові комплексу навчальних технологій. 

2. Сутність і особливості інтерактивного навчання. 

3. Види технологій інтерактивного навчання. 
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Практичні заняття 

1. Практичне відтворення технології інтенсифікації навчання на основі 

схемних і знакових моделей навчального матеріалу. 

2. Практичне відтворення технології експресивної психотехніки. 

3. Творчі завдання. «Проект» на тему «Викладання зарубіжної літератури 

у школі». 

Самостійна робота 

1. Опрацювання тем лекції. 

2. Підготовка до практичних занять. 

Форма звіту: конспект теми, повідомлення, реферати, проект. 

 

Література 
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Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 557, [1] с. 
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/ В. И. Андреев. – 2-е изд. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000. – 

600 c.  

2. Євілевич Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової 
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образовательная технология развития критического мышления средствами 
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технологии развития критического мышления / И. Загашев // Библиотека в 

школе. Приложение к газете «Первое сентября». – 2004. – Сентябрь. – № 18 – 

С. 53-58. 

4. Занков Л. В. Дидактика и жизнь / Л. В. Занков. – М. : Просвещение, 

1968. – 176 с. 

5. Ибрагимов Г. И. Технология концентрированного обучения: 
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8. Костюк Ж. Критичне мислення як засіб формування в учнів 

гуманістичного світогляду на уроках світової літератури / Ж. Костюк // 
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специалистов (Часть 2) / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. А. Неудахина – 

Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 2004. – 

232 с. 

11. Маслов В. Моделювання педагогічних систем: сутність та технологія / 
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12. Минский М. Фреймы для представления знаний: Новый подход к 

решению проблемы представления знаний в системах искусственного 

интеллекта / Пер. с англ. – М., 1979. – 152 с. 

13. Педагогічні технології : навчально-методичний посібник / Укладачі: 

Нікуліна А.С., Шацька P.M., Молчанов В.М., Харагірло В.Є. – Донецьк : ДІПО 

ІПП, 2004. – 80 с. 

14. Уразова М. Б., Эшпулатов Ш. Н. Фреймовая технология как способ 

формирования самостоятельного мышления студентов педагогических вузов / 

М. Б. Уразова, Ш. Н. Эшпулатов // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. – 2011. – Вып. 4 (1-6). – С. 163-165. 

15. Хуторской А. В. Эвристическое обучение. Теория, методология, 

практика. – М. : Международная педагогическая академия, 1988. – 266 с. 

16. Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Укрупнение дидактических единиц в 

обучении математике : книга для учителя / П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев. – М. : 

Просвещение, 1986. – 255 с. 

 

 

Тема 3.2. Групи технологій активних і імітаційних інтеракцій 

 

Активним навчанням передбачається організація освітнього процесу, 

спрямована на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів за 

допомогою широкого, комплексного використання як педагогічних (дидактич-

них), так і організаційно засобів. Відмінними рисами активного навчання є: 

цілеспрямована активізація мислення; самостійне творче вироблення рішень, 

підвищена ступінь мотивації та емоційності та ін.  Базовими принципами 

означеного процесу науковці визначають такі: самостійна діяльність учнів; 

діалоговий підхід; групове навчання. Активне навчання передбачає 
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використання системи методів, спрямованої не на подання готових знань, їх 

запам’ятовування та відтворення, а на їх самостійне опанування учнями у 

процесі активної розумової та практичної діяльності. 

Педагогічними  технологіями активних інтеракцій комплексу навчальних 

технологій, що можна використовувати у практичній діяльності вчителя для 

інтенсифікації засвоєння шкільного програмного матеріалу із зарубіжної 

літератури є: 1. Технологія проблемного навчання; 2. Технологія контекстного 

навчання; 3. Технологія кооперативного навчання; 4. Технологія ситуативного 

навчання; 5. Технологія вітагенного навчання з голографічним підходом. 

Імітаційні інтеракції характеризує висока ефективність використання 

ігрових технологій, що може тривати від кількох хвилин до цілого заняття і 

використовувати на різних його етапах для розвитку мислення, удосконалення 

комунікативних здібностей і вмінь приймати практичні рішення, створення 

певного емоційного настрою, завдяки якому активізується освітній процес. Цю 

групу технологій складають: технологія експресивної психотехніки; технологія 

ігрової діяльності; воркшоп з техніки сценічного мовлення. 

Структура навчальної діяльності щодо теми 3.2 

Лекція 2. Групи технологій активних і імітаційних інтеракцій 

1. Функції активного навчання. 

2. Ефктивні технології активних інтеракцій. 

3. Особливості і види технології імітаційних інтеракцій. 

Практичні заняття 

1. Практичне відтворення технології проблемного навчання. 

2. Практичне відтворення технології технологія ігрової діяльності. 

3. Творчі завдання. Драматизація фрагменту художнього твору.  

Самостійна робота 

1. Опрацювання тем лекції. 

2. Розробка планів уроків з використанням технологічного 

інструментарію. 

Форма звіту: конспект теми, розробки уроків. 
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заочная форма участия. Тема доклада: Формирование деонтолoгической 

культуры студентов высших учебных заведений в процессе внеурочной работы. 

3. VI Міжнародна науково-практична конференція «Управління в 

освіті», Львів, 18-19 квітня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Види 

механізмів державного управління освітньою галуззю. 

4. Міжнародна науково-практична веб-конференція «Психолого-

педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика», м. Херсон, 15-

16 травня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Соціокультурні 

компетенції особистості. 

5. Одиннадцатая Международная конференция «Образование через 

всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития», 

г. Минск, 27-28 сентября 2013 г., заочная форма участия. Тема доклада: 

Научно-практические аспекты реализации непрерывного образования в 

Украине. 

6. II Международная научно-практическая конференция «Социальная 

работа в России: тенденции и перспективы», г. Таганрог, 2013 г., заочная 

форма участия. Тема доклада: Социокультурная компетентность личности: 

научная интерпретация. 

7. I Международная научная конференция «Международный научно-

образовательный форум Хэйлунцзян – Приамурье», г. Биробиджан, 30 октября 
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2013 г., заочная форма участия. Тема доклада: Некоторые психолого-

педагогические аспекты развития профессионального мастерства учителя. 

8. Международная научно-практическая конференция 

«Педагогические основы становления субъектности в образовательном 

пространстве: проблема, поиск, решение»,  г. Биробиджан, 2013 г., заочная 

форма участия. Тема доклада: Формирование творческих способностей 

школьников в учебном процессе : научно-педагогическая апперцепция. 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Управління 

післядипломною освітою», м. Херсон, 19-20 вересня 2013 року, очна форма 

участі. Тема доповіді: Особливості технологічного компоненту навчання 

вчителя в системі післядипломної освіти. 

10. III Международная научно-практическая конференция 

«Педагогические основы становления субъектности в образовательном 

пространстве: проблема, поиск, решение», г. Биробиджан, 29.10.14, заочная 

форма участия. Тема доклада: Профессиональное мастерство учителя мировой 

литературы: компетенция в интерпретации художественных призведений. 

11. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні засади діяльності фахівця: історія, теорія, практика», м. Херсон, 18-

19 вересня 2014 р., очна форма участі. Тема доповіді: Професійна майстерність 

вчителя світової літератури: використання деяких індивідуально-психічних 

особливостей пізнавальних процесів школярів. 

12. VII Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю», м. Миколаїв, 25-26 вересня 2014 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Педагогіко-дидактичні положення професійної майстерності вчителя 

літератури у вимірі творчої спадщини В. О. Сухомлинського. 

13. VIIІ Міжнародна науково-практична конференція та ХХІ 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю», м. Херсон, 24-25 вересня 2015 р., очна форма участі. Тема 
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доповіді: Розвиток професійної майстерності вчителя світової літератури за 

педагогічними ідеями В. О. Сухомлинського. 

14. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної 

освіти: теорія, практика, інновації», м. Київ, 25-26 лютого 2016, очна форма 

участі. Тема доповіді:  Оперативність формувального етапу дослідження 

розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури в системі 

післядипломної освіти у формах ІНАКу. 

15.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті», Ченхостова – Ужгород 

– Дрогобич, 24-25 березня 2016 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Розвиток 

професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 

післядипломної світи засобом інтегрального навчально-атестаційного 

комплексу. 

16. II Международная научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-

практические решения и подходы», Баку – Ужгород – Дрогобыч, 10 марта 2017 

р., заочная форма участия. Тема доклада: Освітні та фахові проблеми 

викладання навчальної дисципліни «Зарубіжна література». 

17. І Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина 

академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності і майбутнього», м. Київ, 

30-31 березня 2017 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Концептуальнісні 

засади розвитку педагогічної майстерності  в працях академіка  Івана 

Андрійовича Зязюна. 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

18. Всеукраїнські педагогічні читання «Ян Амос Коменський – великий 

педагог минулого (до 420-річчя від дня народження), м. Херсон, 27 березня 

2012, очна форма участі. Тема доповіді: . Педагогічна деонтологія у 

професійно-педагогічних вимогах  Я. А. Коменського. 

19. IІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Психолого-

педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика», м. Херсон, 8-9 
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листопада 2012 року, очна форма участі. Тема доповіді: Етико-філософська 

передумова виникнення педагогічної деонтології. 

20. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховання 

громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній 

практиці», м. Кіровоград, 20-21.09.2012 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Деякі аспекти педагогічної деонтології в творчій спадщині 

В. О. Сухомлинського. 

21. Всеукраїнська науково-методична конференція «Методологічні те 

методичні проблеми формування історичної пам’яті учнівської молоді», 

м. Херсон, 13-14 грудня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Ретроспективний погляд на формування деонтологічних вимог до вчительської 

професії. 

22. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховання 

особистості: національно-патріотичний вимір», м. Херсон, 16-17 квітня 2015 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Національно-патріотичне виховання у 

контексті етнопедагогічної пансофії. 

23. І Всеукраїнська науково-методична веб-конференція «Теоретико-

методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами», 

м. Херсон, 23 грудня 2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: Розвиток 

професійної майстерності вчителя літератури: короткий синопсис державних 

реформ XIX ст.. 

24. ІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична 

конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління 

навчальними закладами», м. Херсон, 18 листопада 2016 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Деякі установчі положення методики викладання навчальної 

дисципліни «Зарубіжна література». 

25. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід, 

реалії, перспективи», м. Херсон, 26 квітня 2017 р., очна форма участі. Тема 

доповіді: Науково-методичні засади здоров’язбережувальної педагогіки. 
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26. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток життєвої 

компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, 

психологічний, інклюзивний виміри», м. Херсон, 20-21 вересня 2018 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Концептуальні положення ідеї переходу 

суспільства до сталого розвитку: методологічний, методичний, практичний 

рівень. 

 

Масові науково-практичні заходи регіонального та обласного рівнів: 

27. Обласна науково-методична конференція «Морально-етичне 

виховання дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів», 

м. Херсон, 24 квітня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді: Психолого-

педагогічні засади деонтологічного виховання учнів старших класів. 

28. Обласна науково-методична конференція «Морально-етичне 

виховання дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів», 

м. Херсон, 24 квітня 2012 р., очна форма участі. Тема доповіді: Аспекти 

педагогічної деонтології в системі освіти поліетнічної Австралії. 

29. Обласні педагогічні читання «Педагогічна спадщина 

А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського: історія та сучасність», м. Херсон, 15 

березня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Питання розвитку 

професійної культури вчителя в педагогічній спадщині Василя Олександровича 

Сухомлинського. 

30. Обласна науково-методична конференція «Формування у дітей і 

молоді ціннісного ставлення до держави і суспільства: історія, реалії та 

перспективи», м. Херсон, 24 квітня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: 

Деонтологічні якості педагога-громадянина. 

31. Регіональна науково-методична конференція «Виховання щасливої 

особистості у вимірі соціокультурних викликів», м. Херсон, 23 квітня 2014 р., 

очна форма участі. Тема доповіді: Професійна майстерність учителя: превенція 

педагогічних помилок. 
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32. Обласна науково-практична конференція «Педагогіка 

К. Д. Ушинського: історія та сьогодення», м. Херсон, 15 травня 2014 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Використання ідей Ушинського в процесі 

розвитку професійної майстерності вчителя світової літератури. 

33. Обласна науково-практична конференція «70-річний шлях 

Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку», м. Херсон, 13 

березня 2014 року, очна форма участі. Тема доповіді: . Імпліцитний період 

початкової та середньої освіти Херсонської губернії. 

34. Круглий стіл з міжнародною участю «Ян Амос Коменський – 

ноосферний світоч нової педагогіки пансофії (всезагальної мудрості)», 

м. Херсон, 28 березня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: Педагогічний 

універсалізм Я. А. Коменського. 

 

Додаток підготовлено автором. 
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ДОВІДКА 
про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження 
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Результати дисертаційного дослідження Чумак Л. В. пройшли апробацію в 

освітньому процесі Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради протягом 2012- 

2017 pp.

Упровадження ідей багатопланового рішення міждисциплінарного 

дослідження розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 

в системі післядипломної освіти, що відображені в обґрунтованих положеннях 

педовтології, методології та методики вказаного процесу, в однойменних 

авторській системі й навчальному комплексі, в навчально-методичному 

посібнику «Викладання зарубіжної літератури в школі» та реалізовувалися із 

застосуванням аспектів компаративістики, забезпечило: інтенсифікацію

аксіологічного компоненту означеної педагогічної конструкти; удосконалення 

й систематизацію фахових знань філологів; ґрунтування викладацької 

діяльності на правильному використанні концептуальних засад наукових 

підходів і дидактичних принципів; підвищення рівня професійної майстерності

http://www.academy.ks.ua
mailto:info@academy.ks.ua


вчителів зарубіжної літератури (зростання кількості вчителів з високим і 

середнім рівнем та зменшення низького рівня засвідчено показниками).

У ході проведення експериментального дослідження зроблено висновки 

про ефективність упровадження запропонованих навчально-методичних 

матеріалів, а з’ясовані здобувачем перспективи розвитку професійної 

майстерності вчителя сприяють удосконаленню освітнього процесу закладу 

післядипломної освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 

педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності (протокол № 6 від 

2 червня 2017 року).

Перший проректор, проректор
з наукової роботи І.Я. Жорова

Завідувач кафедри педагогіки, 
менеджменту освіти й 
інноваційної діяльності В.В. Кузьменко
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Довідка 
про впровадження  

результатів дисертаційного дослідження  
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зіспеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Результати дисертаційного дослідження Чумак Л. В. використовувалися 
у М иколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 
протягом 2016-2017 навчального року.М іждисциплінарність дослідження 
проблеми розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури 
в системі післядипломної освіти реалізовувалося у контексті педовтології. 
Багатоплановість рішеннявказаної ідеї відображено в авторській системі 
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі 
післядипломної освіти таобґрунтованих положенняхпедовтології, методології 
та методики означеногопроцесу, однойменному навчальному комплексі та 
навчально-методичному посібнику «Викладання зарубіжної літератури в 
школі» й реалізовувалося з пріоритетністю психопедагогічного підходу. 
М етодологічні підстави дослідження дозволяють оптимізувати проектування 
розвиваючого професійно-освітнього простору для інтенсифікації 
удосконалення вчителя гуманітарного профілю як рефлексуючого практика, 
що знає фахову методику й володіє методологією наукового пізнання, 
здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного процесу, розумової 
діяльності в режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість), акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями
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інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути 
адаптованим до різних освітніх цілей і широко використовуватися в системі 
післядипломної освіти, оскільки забезпечує цілісність та інтегративність 
освітнього процесу.

Отримані результати можуть бути використані для вдосконалення 
спеціальних дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
розробки нормативних і варіативних курсів у закладах післядипломної 
освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні 
кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти 
М иколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
(протокол № 5 від 17 травня 2017 p.).
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

В Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ідеї 
міждисциплінарного дослідження проблеми розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури реалізовувалися протягом 2015-2017 років. 
Використовувалися обгрунтована однойменна авторська система, положення 
педовтології, методології та методики означеного процесу з пріоритетністю 
психопедагогічного підходу; розглядалося здійснене в дослідженні вирішення 
проблеми удосконалення особистості й педагогічної діяльності фахівця освітянської 
галузі. Визначені методологічні підстави дослідження дозволяють спроектувати 
розвиваючий професійно-освітній простір, удосконалити підготовку фахівця -  
рефлексуючого практика, здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного 
процесу, розумової діяльності в режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має 
систему інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість) акме вчителя-професіонала й детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку 
професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути адаптованим до 
різних освітніх цілей і широко використовуватися в системі післядипломної освіти, 
оскільки забезпечує цілісність та інтегративність освітнього процесу.

Реалізацією апробації підтверджується актуальність дисертаційного 
дослідження та доцільність застосування його результатів в освітньому процесі 
закладу післядипломної освіти.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 
професійної освіти та менеджменту (протокол № 15 від 19 червня 2017 року).
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Довідка 
про впровадження 

результатів дисертаційного дослідження  
Чумак Лариси Володимирівни

на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядигіломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Протягом 2012-2017 pp. результати дисертаційного дослідження 
Чумак Л.В. використовувалися у роботі Комунального вищого навчального 
закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти». Відображені в авторській системі розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти й 
обґрунтуваних положеннях педовтології, методології та методики вказаного 
процесу, однойменному навчальному комплексі та навчально-методичному 
посібнику «Викладання зарубіжної літератури в школі» ідеї 
міждисциплінарного дослідження реалізовувалися з урахуванням аспектів 
компаративного аналізу та психопедагогічного підходу. Методологічні 
підстави дослідження надали можливість оптимізувати проектування 
розвиваючого професійно-освітнього простору для інтенсифікації підготовки 
вчителя гуманітарного профілю як рефлексуючого практика, що знає фахову 
методику й володіє методологією наукового пізнання, здатного до 
суб’єктивного розуміння педагогічного процесу, розумової діяльності в 
режимі методологічної та педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість) акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. Розроблений навчальний комплекс розвитку
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професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури може бути 
адаптованим до різних освітніх цілей та використовуватися при оновленні 
змісту спеціальних дисциплін і дисциплін психолого-педагогічного циклу, 
розробці варіативних курсів у педагогічних університетах. Реалізацією 
апробації підтверджується актуальність дисертаційного дослідження та 
доцільність застосування його результатів у процесі підготовки майбутніх 
учителів.

Завідувач кафедри 
кандидат педагоги

Ректор, доктор фи

Довідка про в 
гуманітарної освіт
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про впровадження результатів дисертаційної роботи 
Чумак Лариси Володимирівни

з теми «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

У освітньому процесі Херсонського державного університету 
реалізовувалися основні ідеї міждисциплінарного дослідження проблеми 
розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури. Зокрема, 
упродовж 2015-2017 pp. під час викладання навчальних дисциплін 
«Методика навчання української мови в школах національних меншин», 
«Дитяча література», «Методика літературного читання», «Країнознавство» 
було застосовано елементи авторської системи розвитку професійної 
майстерності вчителя й положення педовтології, методології та методики 
означеного процесу з пріоритетністю психопедагогічного підходу. 
Результати дослідження сприяли оновленню змісту, технологій, методів і 
форм освітнього процесу, удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів та підвищенню престижу обраної професії. Методологічні підстави 
дослідження дозволяють оптимізувати проектування розвивального 
професійно-освітнього простору для інтенсифікації підготовки вчителя 
гуманітарного профілю, що знає фахову методику й володіє методологією 
наукового пізнання, здатного до суб’єктивного розуміння педагогічного 
процесу, розумової діяльності в режимі педагогічної рефлексії, має систему 
інтеріоризованих цінностей, котрі визначають професійну свідомість 
(самосвідомість), акме вчителя-професіонала і детерміновані властивостями 
інтегральної індивідуальності. У процесі фахової підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи було використано та випробувано саме такі праці 
Чумак Л.В.: «Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність,
експліцитність, інституціональність»; «Розвиток професійної майстерності 
вчителя в системі післядипломної освіти» [Теоретико-методичні основи 
вдосконалення системи освіти та поліпшення її кадрового забезпечення:
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психолого-педагогічний аспект : колективна монографія / В.В. Кузьменко, 
Є.П.Голобородько, Н.В. Слюсаренко та ін.; за ред. В.В. Кузьменка, 
Н.В.Слюсаренко; Голограмні вектори розвитку професійної майстерності 
вчителя літератури у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / 
J1.В.Чумак // Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні 
проблеми сьогодення : колективна монографія / В . В .  Кузьменко, Г. М. Сагач, 
Н. В. Слюсаренко та ін. ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. Означені 
матеріали автора є ефективними в компаративному аспекті цілеспрямованої 
педагогічно-організованої соціалізації індивіда як альтернативного шляху 
засвоєння предметного змісту спеціальних дисциплін в умовах 
білінгвального поліетнічного соціокультурного середовища півдня України. 
Розроблений навчальний комплекс розвитку професійної майстерності 
вчителів зарубіжної літератури може бути адаптованим до різних освітніх 
цілей і широко використовуватися в системі багаторівневої професійної 
освіти, оскільки забезпечує цілісність та інтегративність освітнього процесу. 
Здійснена апробація підтвердила актуальність дисертаційної роботи та 
доцільність застосування його результатів у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів для вдосконалення спеціальних дисциплін та фахових 
спецкурсів, розроблення нормативних і варіативних курсів у процесі 
підготовки на факультетах педагогічного спрямування.

Довідку про впровадження розглянуто й затверджено на засіданні 
кафедри філології (протокол № 11 від 06 червня 2017 року.

Проректор з наукової

Нагрибельна І.А.
(0552)326762
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ДОВІДКА
про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

Чумак Лариси Володимирівни
на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності вчителя 

зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

Основні ідеї міждисциплінарного дослідження, проблеми розвитку професійної 
майстерності вчителя зарубіжної літератури, здійсненого Чумак Л. В, 
реалізовувалися у навчально-виховному процесі Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Зокрема, впродовж 2015- 
2017 pp. під час викладання навчальних дисциплін «Основи педагогічної 
майстерності» та «Освітні технології» використовувалися обґрунтовані авторська 
система розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури, а також 
положення педовтології, методології та методики означеного процесу з 
пріоритетністю психопедагогічного підходу; розглядалося здійснене в дослідженні 
вирішення проблеми удосконалення особистості й педагогічної діяльності фахівця 
освітянської галузі. Результати дослідження сприяли оновленню змісту, технологій, 
форм і методів навчально-виховного процесу, удосконаленню професійної 
підготовки майбутніх учителів та підвищенню престижу обраної професії. 
Розроблений навчальний комплекс розвитку професійної майстерності вчителів 
зарубіжної літератури може бути адаптованим до різних освітніх цілей і широко 
використовуватися в системі багаторівневої професійної освіти, оскільки забезпечує 
цілісність та інтегративність освітнього процесу.

Довідка про впровадження розглянута й затверджена на засіданні кафедри 
педагогіки і методики початкової та дош кільної освіти (протокол № 9 від 08 червня
2017 року).
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Довідка
про впровадження результатів дисертаційного дослідження  

Чумак Лариси Володимирівни
на тему: «Теоретичні і методичні засади розвитку професійної майстерності 

вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти» 
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти

В освітньому процесі Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т.Г. Шевченка результати дисертаційного дослідження 
Чумак Лгриси Володимирівни щодо розвитку професійної майстерності 
вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти 
використовувалися упродовж 2015-2017 pp. Багатоплановість 
міждисциплінарного дослідження, відображена в обґрунтованих положеннях 
педовтології, методології та методики означеного процесу, однойменному 
навчальному комплексі та навчально-методичному посібнику «Викладання 
зарубіжної літератури в школі», реалізовувалася з пріоритетністю 
психопедагогічного підходу. Методологічні положення дослідження надали 
можливість оптимізувати проектування розвиваючого професійно-освітнього 
простору, сприяли оновленню змісту, технологій, форм і методів навчально- 
виховног~ процесу, удосконаленню професійної підготовки майбутніх 
учителів та підвищенню престижу обраної професії. Розроблений навчальний 
комплекс розвитку професійної майстерності вчителів зарубіжної літератури 
може бути адаптованим до різних освітніх цілей і широко використовуватися 
в системі багаторівневої професійної освіти, оскільки забезпечує цілісність та 
інтегративність освітнього процесу.

Здійснена апробація підтвердила актуальність дисертаційного 
дослідження та доцільність застосування його результатів у процесі 
професійної підготовкіуйІи^іШ ^йителів гуманітарного профілю.

Перший ^ поректор 
проректор з науков 
доктор історичних
Жила С.О. 
т.32254

В.О. Дятлов
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