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СУЧАСНий СТАН НЕПЕРЕРВНОї ПРОФЕСІйНОї ПІДГОТОВКи ВЧиТЕЛЯ 
ІНОЗЕМНОї МОВи В УМОВАХ ІНФОРМАцІйНОГО СУСПІЛьСТВА

У статті охарактеризовано та представлено стан організації неперервної професійної підготовки сучасно-
го вчителя іноземної мови в умовах інформаційного суспільства. Невід’ємною частиною становлення сучасної 
держави є розвиток освіти, а також система підготовки та готовності до професійної педагогічної діяльності. 
Зазначено, що професійна неперервна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови у сучасному суспільстві 
розглядається як цілісна, відкрита, інтегративна, багаторівнева, мобільна система, що відповідає соціальним 
та освітнім вимогам, запитам ринку професійно-педагогічних послуг та умовам сертифікації. За умов підви-
щення мобільності працівників, студентів, відкритості кордонів особливої значущості набуває праця вчителів 
іноземних мов, а одним із першочергових завдань сьогодні є, таким чином, модернізація їхньої професійної під-
готовки, орієнтованої на досягнення закладеного відповідним стандартом рівня професійної компетентності.

Фундаментальний аналіз теоретичних засад окресленої проблеми професійної неперервної підготовки май-
бутніх вчителів іноземної мови в умовах сучасного інформаційного суспільства засвідчив, що концепція підго-
товки таких фахівців не є розробленою, не визначено сучасні стандарти та шляхи впровадження, організації та 
інтенсифікації неперервної підготовки вчителів іншомовної освіти, не окреслені організаційно-методичні засади 
професійної підготовки фахівців.

У статті представлено опис сучасного стану впровадження активної підготовки майбутнього вчителя іно-
земної мови у вищих навчальних закладах, окреслено зміст навчальних програм та умови формування професійної 
іншомовної підготовки майбутніх вчителів іноземних мов. Автор презентує пошук нових шляхів реалізації кон-
цепції навчання протягом життя, ефективних способів організації навчально-виховного процесу, впроваджен-
ня інноваційних технологій і забезпечення академічної мобільності з метою формування готовності вчителів  
до системного вдосконалення себе як особистості та результатів своєї професійної діяльності.

Ключові слова: неперервна освіта, професійна підготовка, сучасний вчитель іноземної мови, професійна  
компетентність, інформаційне суспільство, вища школа.
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CURRENT STATE OF LIFE-LEARNING PROFESSIONAL TRAINING 
OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS IN THE MODERN SOCIETY

The article characterizes and presents the current state of organization of lifelong learning professional training of 
a modern foreign language teacher in the modern society. An integral part of the formation of the modern state is the 
development of education, as well as the system of training and readiness for professional teaching. It is noted that the 
continuous professional training of future foreign language teachers in modern society is considered as a holistic, open, 
integrative, multilevel, mobile system that meets social and educational requirements, market demands of professional 
pedagogical services and certification conditions. The reform of the education system has led to an increase in public 
expectations for the work of teachers: it is they who are responsible for implementing the changes initiated by scientists 
and politicians. In the conditions of increasing the mobility of employees, students, open borders, the work of foreign 
language teachers becomes especially important, and one of the priority tasks today is, therefore, the modernization of 
their professional training focused on achieving the standard level of professional competence.

Fundamental analysis of the theoretical foundations of the outlined problem of professional lifelong learning education 
of future foreign language teachers in the modern information society showed that the concept of such training has not 
been developed; modern standards and ways of implementation, organization and intensification of lifelong learning 
education of foreign language teachers, methodical principles of professional training of specialists are not defined.
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The article presents a description of the current state of implementation of active training of future foreign language 
teachers in universities outlines the content of educational programs and conditions for the formation of professional foreign 
language training of future foreign language teachers. The author presents the search for new ways to implement the concept 
of lifelong learning, effective ways to organize the educational process, the introduction of innovative technologies, and 
academic mobility to form teachers’ readiness to systematically improve themselves as individuals and professional results.

Key words: lifelong learning education, professional training, modern foreign language teacher, professional 
competence, information society, higher school.

Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток 
суспільства у третьому тисячолітті ознаменувався 
посиленням процесу глобалізації, міжнародної 
співпраці, стрімким розвитком науки, поширен-
ням інформаційно-комунікаційних технологій, 
утвердженням гуманістичних ідеалів, розвитком 
індивідуальності та самореалізації як ціннісних 
орієнтирів. Сучасний етап розвитку освітньої 
парадигми в Україні визначається впливом пере-
рахованих тенденцій і характеризується впрова-
дженням необхідних якісних змін, вдосконален-
ням процесу підготовки педагогів, приведенням 
національних вимог і законодавчої бази у відпо-
відність до вимог Європейських стандартів.

Крім того, актуальним стає пошук нових шля-
хів реалізації концепції навчання протягом життя, 
ефективних способів організації навчально-вихов-
ного процесу, впровадження інноваційних техно-
логій із метою формування готовності вчителів до 
системного вдосконалення себе як особистості та 
результатів своєї професійної діяльності. Як свід-
чать дані Національного інституту стратегічних 
досліджень, за останні десятиліття кардинально 
змінилася система генерації й передачі знань, а їх 
обсяг багаторазово зріс. На думку Г. Терещук: «За 
сучасних умов швидких змін і тотальної інформа-
тизації на перший план в освіті виходить готов-
ність (компетентність) того, хто навчається, з ура-
хуванням особистих можливостей і 25 інтересів 
оперативно й чітко відслідковувати та відбирати 
інформацію, конструювати способи дій із метою 
успішного виконання конкретних завдань від-
повідно до поставлених педагогом дидактичних 
цілей» (Терещук, 2017: 7).

У Резолюції Ради Європи «Про навчання про-
тягом життя» підкреслюється, що таке навчання 
має починатися з дошкільного і тривати до піс-
ляпенсійного віку, і включати в себе весь спектр 
неформального і спонтанного навчання. Дослід-
ниця О. Маркозова розглядає навчання впродовж 
життя як необхідну передумову досягнення жит-
тєвого успіху людини та наголошує, що «люди, 
які не орієнтовані на постійний саморозвиток 
через навчання, з часом втрачають здатність 
ефективно діяти. Водночас, якщо особистість 
присвячує свій вільний час самоосвіті та само-
розвитку, збільшенню освітнього капіталу, напо-

легливо долаючи всі перешкоди на своєму шляху, 
то вона обов’язково досягне життєвого успіху. 
Тому навчання впродовж життя є необхідною 
умовою самореалізації людини у процесі досяг-
нення успіху» (Маркозова, 2018: 201). Таким 
чином, значної актуальності набуває питання 
про запровадження неперервної професійної 
підготовки вчителя іноземної мови (ІМ) на базі 
вищого навчального закладу в інформаційному  
суспільстві.

Аналіз досліджень. Проблема професій-
ної підготовки майбутніх учителів ІМ дослі-
джувалася в різноманітних аспектах у працях 
В. П. Беспалька, С. Р. Доманової, В. М. Кухаренка, 
Н. І. Муліної, О. А. Палія, О. М. Пєхоти, І. Ф. Про-
копенка, Є. С. Полат, І. В. Роберт, В. А. Садикової, 
П. В. Стефаненко, О. Ю. Трутнєва, С. І. Шевченко 
та ін. Теоретичною основою є система ідей, кон-
цепцій, основних понять, висновків, результатів 
досліджень щодо:

− професійної підготовки майбутніх учи-
телів на базі вищих навчальних закладів (праці 
А. М. Бойко, В. І. Бондар, І. В. Бужиної, В. М. Гри-
ньової, М. І. Жалдак, В. Г. Пасинок, Г. В. Троцко, 
В. О. Яковлєва);

− використання інноваційних технологій 
під час формування професійної компетент-
ності майбутнього вчителя іноземної мови (праці 
І. М. Богданової, В. Ф. Паламарчук, О. М. Пєхоти, 
І. В. Роберт, С. О. Сисоєвої, Н. Т. Тверезовської та 
ін.);

− професійної підготовки вчителів іноземних 
мов через формування й розвиток професійно-
педагогічної компетентності (праці В. В. Бар-
касі, О. Б. Бігич, Н. Б. Козлової, Л. Т. Тишкової, 
О. Н. Трегубової, Я. О. Черньонкова та ін.);

− упровадження інформаційно-комунікацій-
них технологій у процесі підготовки вчителів 
іноземної мови (праці Є. С. Полат, В. Г. Редько, 
О. В. Собаєвої, П. В. Стефаненко, С. І. Шевченко, 
Ю. С. Штеменко та ін.).

Мета статті полягає у визначенні актуального 
стану ефективної підготовки вчителя іноземної 
мови в рамках неперервного навчання у сучас-
ному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку суспільства суттєво змінюється 
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роль учителя від носія знань до консультанта, 
який орієнтує навчальний процес на отримання 
майбутніми вчителями ІМ самостійного досвіду. 
Значна увага приділяється пошуку організаційних 
форм і методів самостійної позааудиторної роботи 
для індивідуального оволодіння студентами клю-
човими компетентностями. Як відомо, отримання 
фахової педагогічної освіти передбачає оволо-
діння майбутніми вчителями ІМ конструктив-
ними, організаторськими, гносеологічними, кому-
нікативними вміннями через опанування знань із 
дидактики, мовознавства, психолінгвістики, що 
становить основу професійної компетентності 
вчителя (Тишакова, 2018) Актуальною є думка 
О. Бігич, що методична компетентність вчителя 
іноземної мови виконує мотивуючу, адаптивну, 
проектувальну, організаційну та контролюючу 
функції, охоплюючи не лише методичні вміння 
і навички, але і здатність педагога враховувати 
власні індивідуальні якості (Бігич, 2006).

За умов інформатизації освітнього процесу 
нагальною потребою для вчителів ІМ стає ово-
лодіння вмінням доцільного застосування інфор-
маційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як у 
навчально-виховному процесі, так і для реаліза-
ції індивідуального професійно-особистісного 
саморозвитку. У нормативних актах і науковій 
періодиці немає єдиного терміна для позначення 
цього явища, наприклад, цифрова компетентність, 
інформаційно-комунікативна компетентність, 
медіакомпетентність тощо. У свою чергу, С. Про-
хорова, досліджуючи особливості цифрової ком-
петентності вчителя ІМ, розкриває такі перспек-
тиви використання інформаційно-комунікативних 
ресурсів у процесі вивчення ІМ, як «розширення 
контексту заняття, побудова міжнародної співп-
раці, організація віртуальних мовних груп і спіль-
нот, форумів і чатів, отримання доступу до сучас-
них актуальних аутентичних матеріалів (текстів, 
мультимедіа, потокового телебачення, подкастів), 
спілкування з носіями мови через різноманітні 
інтернет-системи та багато іншого» (Прохорова, 
2015: 113).

Аналізуючи компетентнісні характеристики 
сучасного вчителя ІМ, необхідно зупинитися на 
кваліфікаційній характеристиці за Т. Комарниць-
кою, яка виступає проти надмірної лінгвітизації 
підготовки вчителя ІМ, котрий повинен викону-
вати роль посередника інтеркультурної комуніка-
ції й оволодіти такими компетенціями, як: власна 
(інтелектуальна основа для педагогічної майстер-
ності); соціальна (продуктивна взаємодія із колек-
тивом та учнями, підкреслення значимості пред-
мета, що викладається); спеціальна (володіння 

мовою і здатність навчити інших, розуміння мови 
як інструмента дії); дидактико-методична (обізна-
ність і вміння використовувати прогресивні мето-
дики, стратегії, технології та навчальні матеріали 
при викладанні іноземної мови на засадах діяль-
нісного, когнітивного та інтеркультурного підхо-
дів (Комарницька, 2000: 163–164). М. Козолуп, 
досліджуючи академічну підготовку студентів  
у США з погляду компетентісного підходу, обґрун-
товує необхідність формування цілісної особис-
тості сучасного фахівця, інтегральними компо-
нентами комплексної професійної компетентності 
якого є не лише вузькопрофесійні знання, уміння 
і навички, але й розвинені комунікативні та соціо-
адаптиві компетенції (Козолуп, 2018: 80).

Зміст підготовка сучасного вчителя іноземної 
мови є нагальною проблемою кожної держави,  
і Україна не є винятком. У рамках співпраці 
Міністерства освіти України (МОН) і Британ-
ської Ради було проведено дослідження «Шкіль-
ний вчитель нового покоління» з метою моніто-
рингу сучасного стану організації та забезпечення 
неперервної підготовки вчителя іноземної мови в 
Україні та визначення його відповідності вимо-
гам часу, ознайомлення з відповідним досвідом 
університетів України, Великої Британії та інших 
країн, а також розробку необхідних документів 
і матеріалів з метою удосконалення методичної 
підготовки вчителів іноземної мови (Шкільний 
вчитель, 2014). Система неперервної професійної 
підготовки вчителя ІМ на базі вищих навчальних 
закладів відбувається за декількома сценаріями, а 
саме: підготови на першому освітньо-кваліфіка-
ційному рівні (ОКР) «бакалавр», на другому ОКР 
«магістр», а також «післявищої» освіти (отри-
мання другої вищої освіти, курси підвищення 
кваліфікації тощо). У подальшому дослідженні 
будуть розглядатися навчання майбутніх вчите-
лів ІМ за освітніми програмами: «Філологія», 
«Початкова освіта, спеціалізація Іноземна мова 
(англійська)».

У представленому дослідженні було проаналі-
зовано чинні навчальні програми 8 вищих навчаль-
них закладів (ВНЗ) IV рівня акредитації (Черні-
вецький національний університет імені Юрія 
Федьковича, Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, Харківський 
національний педагогічний університет імені 
Г. С. Сковороди, Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя, 
Мелітопольський державний університет імені 
Богдана Хмельницького, Житомирський держав-
ний університет імені Івана Франка, Вінницький  
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державний педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського), які здійснюють підго-
товку вчителів іноземної мови. Результати дослі-
дження констатують, що підготовка майбутнього 
вчителя іноземної мови відбувається за чотирма 
основними складовими частинами: мовною, лінг-
вістичною, психолого-педагогічною та методич-
ною. І саме аналіз запропонованих складників 
показав значну відмінність у складі навчальних 
програм. Найменших показників зазнав методич-
ний компонент загального навчального наванта-
ження обсягу годин – 3% ОКР «бакалавр»; 4,9% 
ОКР «магістр» (Шкільний вчитель, 2014: 6), 
що є не достатнім для формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя ІМ. Також 
домінантним показником є відсутність інтегро-
ваних курсів із практики мови або теоретичних 
дисциплін, які б передбачили включення до них 
методичного компоненту. Позитивним результа-
том аналізу навчальних планів і програм є вияв-
лення загального для всіх компоненту підготовки 
майбутнього вчителя, і це є педагогічна практика 
(навчальна, виробнича, асистентська). Результати 
опитування показують схожість між вишами у 
видах практик, підходу до організації, тривалості, 
але є розбіжності у змісті, структурі й оцінюванні 
педагогічної діяльності студентів. Таким чином, 
на час моніторингового дослідження констатуємо 
відсутність єдиної ефективної системи або стан-
дарту підготовки сучасного вчителя ІМ.

З огляду на те, що в Україні немає стандарту 
підготовки вчителя ІМ, ВНЗ готують фахівців 
за старими навчальними планами, дещо модер-
нізуючи їх. Навчальні плани поділено за такими 
складниками: мовним, лінгвістичним, психолого-
педагогічним, методичним, загальноосвітнім. 
Мовна підготовка спрямована на активне фор-
мування іншомовної комунікативної компетенції 
студентів у різних видах мовленнєвої діяльності. 
Лінгвістична підготовка сконцентрована на отри-
манні студентами теоретичних знань тієї чи іншої 
системи іноземної мови і вміння застосовувати їх 
на практиці. Дисципліни психолого-педагогічної 
складової частини передбачають оволодіння сту-
дентами теоретичними знаннями і практичними 
вміннями для здійснення педагогічної діяль-
ності. Дисципліни методичної складової частини 
навчального плану забезпечують оволодіння 
студентами теоретичними знаннями методики 
навчання ІМ та вміннями творчо застосовувати їх 
у педагогічній діяльності.

Моніторинг навчальних планів 8 вишів пока-
зав, що на ОКР «бакалавр» відсоткова частка дис-
циплін мовної складової частини варіюється від 

25% до 51,1% у планах напряму підготовки «Філо-
логія». Таку ж разючу різницю демонструють 
плани напряму підготовки «Початкова освіта, спе-
ціалізація Іноземна мова (англійська)»: від 4,5% 
до 18,8%. Відсоткова частина дисциплін лінгвіс-
тичної складової частини варіюється від 6,7% до 
24,2% у планах напряму підготовки «Філологія» 
а з напряму підготовки «Початкова освіта, спе-
ціалізація Іноземна мова (англійська)» різниця 
становить від 1,5% до 6,2%. Дані свідчать, що на 
ОКР «бакалавр» відсоткова частка дисциплін пси-
холого-педагогічної складової варіюється від 3% 
до 14% у планах напряму підготовки «Філологія». 
Така ж досить велика різниця прослідковується 
у планах напряму підготовки «Початкова освіта, 
спеціалізація Іноземна мова (англійська)»: від 
4,1% до 25% (Шкільний вчитель, 2014: 16). Від-
соткова частка складників на ОКР «магістр» роз-
поділяється таким чином: мовна – від 19,2% до 
23,3%, лінгвістична – від 10% до 32,5% і психо-
лого-педагогічна – від 5% до 14%. Методична під-
готовка на ОКР «магістр» здійснюється у шістьох 
із восьми ВНЗ, і її частка складає від 2,5% до 8,3% 
(Шкільний вчитель, 2014: 18). Таким чином, кон-
статуємо, що всі навчальні плани мають істотні 
розбіжності, але єдиним є низький показник 
методичної складової частини навчальної діяль-
ності студентів (3 % ОКР «бакалавр»; 4,9% ОКР 
«магістр» – від загального обсягу навчальних 
годин). Визначений показник є недостатнім для 
ефективності формування іншомовної професій-
ної компетентності майбутніх вчителів ІМ.

Також необхідно звернутися до результатів 
опитування всіх учасників навчального процесу 
(студентів, викладачів) із метою визначення рівня 
задоволення від методичної підготовки у навчаль-
ному закладі. Переважна більшість респондентів 
(75–82%) задоволені станом методичної підго-
товки у своїх ВНЗ. Водночас 16–39% не задоволені 
власною методичною підготовкою. Аналіз від-
повідей завідувачів кафедр і деканів показав, що 
рівень методичної підготовки випускників педаго-
гічного напряму ВНЗ на сучасному етапі оцінений 
як високий тільки у 6% з них, у 64% – як достат-
ній, у 30% – як низький. На питання щодо забез-
печення достатнього рівня методичної підготовки 
майбутнього вчителя англійської мови діючими 
освітньо-кваліфікаційними характеристиками  
й освітньо-професійними програмами більшість 
опитаних відповіли таким чином: 75% ректорів  
і 82% деканів і завідувачів кафедр вказали на відпо-
відність до певної міри; 25% ректорів і 18% дека-
нів і завідувачів кафедр вказали на невідповідність.  
З числа опитаних студентів дещо більше половини 
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(58%) вважають достатнім обсяг годин, передба-
чений навчальним планом ВНЗ на вивчення курсу 
методики викладання іноземних мов, а 42% – недо-
статнім. Серед викладачів методики переважна 
більшість (79%) усвідомлюють необхідність збіль-
шення обсягу годин на курс методики. Проте 21% 
опитаних викладачів констатують достатній обсяг 
годин на цей курс. На питання щодо форм занять 
із методики навчання англійської мови студенти і 
викладачі методики відповіли таким чином: лекції 
як домінуючу форму занять відзначили 67% сту-
дентів і 98% викладачів методики; тоді як на мето-
дичні майстерні звернули увагу лише 11% студен-
тів і 7% викладачів методики (Шкільний вчитель, 
2014: 23).

Результати опитування довели, що більшість 
опитуваних студентів оцінюють власний рівень 
володіння методичними знаннями та вміннями на 
75% із 100% максимальних. Такі дані охоплюють 
розуміння принципів і підходів до розроблення 
ефективного плану уроку згідно з навчальним 
контекстом (58% респондентів), розуміння прин-
ципів визначення потреб учнів і принципів тео-
рії вивчення ІМ (53% респондентів), ефективне 
планування уроків (48%), оцінювання (45%), 
рефлексію (45%). Більшість молодих спеціаліс-
тів оцінюють свої професійні знання та вміння 
на 75%. Водночас вони мають дещо вищий від-
соток серед тих, хто вважає, що володіє методич-
ними знаннями та вміннями на 100%, зокрема 
стосовно ефективної організації учнів (24% рес-
пондентів), зв’язку змісту навчального матеріалу 
з реальними життєвими ситуаціями (30% респон-
дентів). Респонденти – керівники педагогічної 
практики – також відзначають, що рівень воло-
діння студентами методичними знаннями і вмін-

нями становить переважно 75%, стовідсоткового 
рівня у методичній підготовці досягають, на їхню 
думку, лише 7% (Шкільний вчитель, 2014: 25).

У 2019 р. було проведено опитування серед рес-
пондентів із різних міст України (Києва, Запоріжжя, 
Луцька, Кременчука, Одеси, Дніпра). До складу опи-
туваних увійшли студенти (майбутні вчителі ІМ); 
викладачі ІМ ВНЗ, які забезпечують неперервну 
підготовку вчителів ІМ; вчителі ІМ різних навчаль-
них закладів. Основною метою опитування було 
визначення сучасного стану підготовки вчителя ІМ 
у Новій українській школі в рамках інформаційного 
суспільства. Наведемо приклади відповідей одного 
з питань анкети: «Чи потребує, на Вашу думку, вдо-
сконалення система професійної підготовки вчи-
телів ІМ у вищих навчальних закладах України?». 
Отримані результати дають чітку відповідь для 
подальшої реформи неперервної підготовки майбут-
нього вчителя ІМ у ВНЗ (див. рис. 1).

Отримані показники (студенти – 65,2%; викла-
дачі ІМ у ВНЗ – 100%; вчителі ІМ у школах – 
79,1%) підтверджують незадоволеність іншомов-
ною професійною підготовкою усіх учасників 
навчального процесу.

Висновки. Процес неперервної професійної 
підготовки майбутнього вчителя ІМ у сучасному 
суспільстві є складним і багатогранним явищем. 
Відсутність єдиної концепції щодо ефективності 
організації та впровадження представленого про-
цесу зумовлює активний пошук рішень поставле-
ної проблеми. Таким чином, необхідно розробити 
та затвердити державні стандарти підготовки вчи-
теля ІМ; забезпечити пріоритетність методичної 
складової частини підготовки вчителя ІМ під час 
складання навчальних планів; узгодити кількісне 
та якісне наповнення мовної, лінгвістичної, пси-
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холого-педагогічної та методичної складових час-
тин професійної підготовки вчителя; збільшити 
частку й оновлення методичної складової частини 
підготовки майбутнього вчителя ІМ відповідно до 
вимог сучасного суспільства; збільшити кількість 
аудиторних годин у навчальному плані на дис-
ципліну «Методика викладання іноземних мов» 
на користь практичних занять; узгодити вимоги 
до педагогічної практики (зміст, структуру, орга-
нізацію, тривалість, оцінювання) та посилення її 
методичного компоненту; підвищити вагомості у 
програмі таких аспектів методичної підготовки, 

як: соціокультурні знання, міжкультурне усвідом-
лення, навчально-стратегічна компетенція, ІКТ-
компетентність, особистісно-орієнтований підхід 
до навчання ІМ, національні підручники, сучасні 
форми і методи контролю й оцінювання навчаль-
них досягнень учнів з ІМ; викладати методичний 
цикл дисциплін ІМ із залученням інтегративних 
навчальних курсів.

Перспективним для подальших досліджень 
видається розробка моделі неперервної підго-
товки майбутнього вчителя ІМ у сучасному сус-
пільстві на базі вищого навчального закладу.
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