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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ
ОСВІТІ ТА ПІДГОТОВКА НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ
Шостак Уляна Выкторівна,
к. психол. н., ст. викл.
кафедри іноземної філології та перекладу
Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ
Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціальноекономічного та культурного розвитку суспільства, оскільки саме установи
освіти готують людину до активної діяльності в різних сферах життя суспільства.
Американський педагог Ф. С. Шлехті зазначає, якщо науково-педагогічний
працівник володіє професійно-методичною компетенцією, знає, як навчати, вміє
навчити працювати з книгою, шукати і знаходити необхідну інформацію,
використовувати найрізноманітніші джерела інформації для вирішення
конкретних проблем, то йому легше буде підвищити свій професійний рівень,
перекваліфіковуватися.
Для новітнього інформаційного суспільства випускники загальноосвітніх
шкіл повинен володіти такими якостями:
• гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, самостійно набуваючи
необхідних знань;
• критично мислити, аналізувати труднощі і шукати шляхи раціонального їх
подолання;
• вміти шукати інформацію, аналізувати її, висувати гіпотези вирішення
проблем, робити необхідні узагальнення, формулювати аргументовані висновки
і на їх основі вирішувати проблеми;
• бути комунікабельним, запобігати конфліктним ситуаціям або коректно
виходити з них;
• підвищувати культурний рівень [1, 2, 3, 4, 5, 7].
Тому так важливо сформувати особистість майбутнього науковопедагогічного працівника, оскільки саме він відповідає за становлення
особистості здобувача вищої освіти.
Традиційна система педагогічної освіти орієнтована на підготовку фахівцівтрансляторів основ наукових знань. Сучасний стан підготовки спеціаліста
повинен бути доповнений реальним освоєнням прийомів організації
різносторонньої діяльності учнів, тренінгом принципово значущих умінь
педагога: діагностичних, проектних, гностичних, які можуть знайти комплексне
віддзеркалення у Професійному портфелі науково-педагогічного працівника.
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що підготовка
педагога спрямована на розвиток когнітивних і операційних складових
490

MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC RESEARCH AND INNOVATION

суб'єктного досвіду майбутнього викладача, на формування його дидактичних і
методичних знань, умінь. На думку Л. О. Мітіної такий підхід не відповідає
сучасним завданням професійного і особистісного розвитку фахівця, оскільки
формується модель „адаптивної поведінки” в професії.
Зміни в соціальному житті суспільства і в освіті призвели до зміни функцій
науково-педагогічного працівника, який стає організатором розвиваючого,
виховуючого середовища, яке сприяє максимальному розкриттю актуальних і
потенційних можливостей здобувачів вищої освіти.
Якщо метою освітнього процесу стає розвиток особистості, то процес
трансляції знань сприймається не як мета освітнього процесу, а як один із засобів
розвитку здобувачів. Для того, щоб освітній процес орієнтувався на розвиток
особистості, потрібні інші підходи, методи його організації, що, у свою чергу,
висуває нові вимоги до особистості науково-педагогічного працівника.
Методологічною підставою перебудови позиції педагога є ідеї гуманістичної
освіти. Перехід до особистісно зорієнтованої освіти неможливий без розвитку
особистісного компоненту професійної культури педагогічного працівника.
На думку О. І. Соловйової [8], важливими якостями сучасного науковопедагогічного працівника є креативні здібності. Для сучасної освіти характерний
такий параметр як інноваційність. При впровадженні новітніх інноваційних
технологій та інноваційного режиму, тобто дистанційного навчання в освітніх
установах різного типу креативні здібності педагога, науково-педагогічного
працівника є необхідні.
Не менш значущі в контексті сучасної освітньої парадигми, є здатність
мислення до рефлексії, здатність педагога як особистості до саморефлексії.
Фахівцеві-педагогові необхідно навчитися аналізувати попередній професійний
досвід, коректувати свій понятійний апарат, роблячи його адекватним сучасній
педагогіці. Рефлексивне мислення є професійною і особистісною
характеристикою сучасного викладача, воно безпосередньо пов'язане з
критичним мисленням, для якого характерні суттєві уміння.
Метою освіти, на думку О. М. Соловйової [7, 8], стають не просто знання і
уміння, але певні якості особистості, формування компетенцій. Відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій вчитель ІМ повинен володіти п'ятьма
базовими компетенціями, а саме:
1. Політичні і соціальні компетенції, пов'язані із здатністю брати на себе
відповідальність.
2. Компетенції, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, які
сприяють як розумінню відмінностей, так і готовності жити з людьми інших
культур, мов і релігій.
3. Компетенції, що визначають володіння усним і писемним мовленням.
4. Компетенції, з володінням новітніми технологіями.
5. Компетенції, реалізуючі здатність і бажання навчатися, підвищувати
професійно-методичний рівень.
Створення програми-концепції професіоналізації вчителя ІМ обумовлене
позитивними тенденціями в міжнародній та внутрішній національній освітній
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політиці держави, які знаходять віддзеркалення в заходах щодо реалізації
Болонського процесу.
Безперервне вдосконалення іншомовної комунікативної компетенції та
професійно-методичної компетенції вчителя ІМ пропонується реалізовувати
шляхом вирішення наступних задач:
1. Розробляти і впроваджувати модульні програми інтерактивної мовної,
методичної та інтеркультурної професіоналізації педагога ІМ.
2. Ознайомлювати науково-педагогічних працівників із новітніми методами
викладання, враховуючи досягнення європейської практики навчання,
викладання і вивчення мов і культур.
3. Сприяти встановленню ділових контактів із закладами вищої освіти з
метою обміну досвідом, креативної співпраці між науково-педагогічними
працівниками для підтримки і поглиблення знань ІМ, історії і культури для
передачі цих знань здобувачам вищої освіти, створюючи перспективи для
інтеграції в загальноєвропейський економічний і культурно-освітній простір.
4. Ініціювати і здійснювати сумісні проекти по обміну педагогами та
здобувачами вищої освіти.
Загальноєвропейські вимоги до володіння науково-педагогічними
працівниками професійно-методичною компетенцією та впровадження
Європейського Мовного Портфеля мають на меті подолання перешкод, що
виникають при спілкуванні, пропонують основу для розробки навчальних
програм, екзаменаційних матеріалів, підручників і навчальних посібників,
визначають культурний контекст функціонування мови, а також рівні володіння
мовою для міжособистісної комунікації і взаєморозуміння.
Відомий Мовний Портфель, розроблений в рамках проекту Ради Європи на
основі „Загальноєвропейських компетенцій володіння іноземною мовою.
Вивчення, викладання, оцінка”. Європейський Мовний Портфель сприяє
розвитку мовних навичок і мовленнєвих умінь, необхідних для проектування
професійної діяльності вчителя ІМ. Що стосується Професійного портфеля
вчителя ІМ, то він міг би стати доброю складовою змістовної педагогічної
діяльності [6]. Актуальність проблеми дослідження, її теоретична і практична
значущість в умовах орієнтованої парадигми освіти, що формується особистісно,
зумовили вибір даної теми.
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