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АНОТАЦІЯ 

 

Твердохліб Г. В.  Професійна самореалізація вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2018. 

У дисертації досліджено проблему професійної самореалізації вчителів в 

умовах іншомовного освітнього середовища. 

Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що: 

− уперше теоретично обґрунтовано технологію професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища, яка передбачає такі етапи, як: організаційно-управлінський 

(забезпечення адміністрацією й методичним центром нормативної й 

матеріальної бази для реалізації компонентів іншомовного освітнього 

середовища); мотиваційно-стимулювальний (активізація мотивів професійної 

самореалізації вчителів і розкриття професійного потенціалу в іншомовному 

освітньому середовищі); особистісно-самотворчий (залучення і заохочення 

вчителів до самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на 

зміни в іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-проектувальний 

(організація діагностування результатів професійної самореалізації вчителів і 

проектування індивідуальної освітньої траєкторії); розвивально-

компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання професійної 

компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-оцінний 

(самоаналіз результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного 

спілкування з колегами та учнями, презентація власних доробок); 

– уточнено суть поняття «професійна самореалізація учителів іноземних 

мов» як процесу активізації й розкриття власного професійного потенціалу в 
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умовах іншомовного освітнього середовища, ініціювання створення такого 

середовища, поширення серед колег та учнів ідей співробітництва й 

партнерських стосунків, здійснення позитивного впливу на мотивацію й інтерес 

школярів до іноземних мов, сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної 

культури; поняття «іншомовне освітнє середовище» як сприятливі обставини 

для самореалізації суб’єктів освітнього процесу, котрі задовольняють потреби 

вчителів та учнів спілкуватися іноземними мовами із зарубіжними освітянами, 

підвищують їхню компетентність у галузі іноземних мов та забезпечують 

продуктивне виконання спільних освітніх проектів,  а також критерії 

(мотиваційно-самоосвітній, професійно-компетентнісний, особистісно-

рефлексивний) з відповідними показниками рівнів професійної компетентності 

вчителів іноземних мов; 

– подальшого розвитку набули прийоми, методи, форми іншомовного 

освітнього середовища вчителів (організація роботи учнів «за станціями», 

використання методу кейсів, інтерактивні вправи, он-лайн завдання), що 

сприяють успішній професійній самореалізації на засадах співпраці й 

партнерських стосунків. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретично 

обґрунтована технологія  професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища пройшла експериментальну 

перевірку й може бути впроваджена  в закладах загальної середньої освіти. 

Автором розроблено план і зміст методичного семінару для вчителів і 

методистів, керівників кафедр іноземних мов «Теорія і практика професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов у іншомовному освітньому середовищі».  

Матеріали дослідження можуть бути використані в методичній роботі під 

час розробки науково-методичного забезпечення освітнього процесу, складання 

плану стажування й портфоліо вчителя; в системі післядипломної педагогічної 

освіти в процесі викладання навчальної дисципліни «Управління трудовими 

ресурсами»; під час укладання підручників, посібників, методичних 

рекомендацій з навчальних дисциплін  «Педагогіка», «Основи педагогічної 
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майстерності» для викладачів і майбутніх учителів, написання студентами 

курсових і магістерських робіт.  

У першому розділі «Теоретичні засади професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища» на 

підставі аналізу з’ясовано суть, зміст, поетапне здійснення професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов; розкрито потенційні можливості 

іншомовного освітнього середовища для професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов; теоретично обґрунтовано технологію професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища. 

Суть професійної самореалізації вчителів іноземних мов розкрито як 

процес активізації й розкриття власного професійного потенціалу в умовах 

іншомовного освітнього середовища,  ініціювання створення такого 

середовища, поширення серед колег та учнів ідей співробітництва й 

партнерських стосунків, здійснення позитивного впливу на мотивацію й інтерес 

школярів до іноземних мов, сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної 

культури. 

Зазначено, що змістову основу професійної самореалізації  вчителів 

утворюють ціннісні орієнтації на саморозвиток особистості учня  в процесі 

вивчення іноземних мов, розуміння власної  «Я»-концепції, знання про власні 

можливості й співвіднесення їх з вимогами педагогічної діяльності, про шляхи 

вдосконалювання професійної компетентності. Завдяки адекватній  самооцінці 

й розвиненим умінням рефлексії коригуються освітні результати. 

Згідно мети і завдання дослідження в дисертації суть поняття «іншомовне 

освітнє середовище» розкрито як сприятливі обставини для самореалізації 

суб’єктів освітнього процесу, котрі задовольняють потреби вчителів та учнів 

спілкуватися іноземними мовами із зарубіжними освітянами, підвищують їхню 

компетентність у галузі іноземних мов та забезпечують продуктивне виконання 

спільних освітніх проектів. Таке середовище виконує розвивальну, 

координаційну, виховну, навчальну, фасилітативну освітні функції. 
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Схарактеризовано компоненти іншомовного освітнього середовища, а саме: 

особистісно-мовленнєвий (оволодіння іноземними мовами й мовленнєвою 

грамотністю), інформаційно-комунікативний (забезпечення комунікативної 

взаємодії і використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

мобільного реагування на зміни, що відбуваються в іншомовному освітньому 

середовищі), продуктивно-інноваційний (створення продуктів освітньої 

діяльності, індивідуальної освітньої траєкторії) 

Теоретично обґрунтовано технологію професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища, яка передбачає 

такі етапи, як: організаційно-управлінський (забезпечення адміністрацією й 

методичним центром нормативної та матеріальної бази для реалізації 

компонентів іншомовного освітнього середовища); мотиваційно-

стимулювальний (активізація мотивів професійної самореалізації вчителів і 

розкриття професійного потенціалу в іншомовному освітньому середовищі); 

особистісно-самотворчий (залучення і заохочення вчителів до 

самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на зміни в 

іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-проектувальний 

(організація діагностування результатів професійної самореалізації вчителів і 

проектування індивідуальної освітньої траєкторії); розвивально-

компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання професійної 

компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-оцінний 

(самоаналіз результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного 

спілкування з колегами та учнями, презентація власних доробок). 

У другому розділі «Експериментальна перевірка ефективності технології 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища» розкрито загальні питання організації та зміст 

педагогічного експерименту, згідно мети і завдань дослідження уточнено 

критерії та показники рівнів сформованості професійної компетентності 

вчителів іноземних мов, проаналізовано результати експериментальної роботи. 
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З огляду на мету і завдання дослідження на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту було уточнено критерії з відповідними 

показниками рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов, як: 

мотиваційно-самоосвітній (прагнення до саморозвитку в іншомовному 

освітньому середовищі, бажання займатися педагогічною самоосвітою); 

когнітивно-процесуальний (повнота і глибина знань про суть професійної 

самореалізації та шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності; 

вміння професійної самореалізації вчителів);  особистісно-рефлексивний 

(розвиток ініціативності, мобільності, толерантності, сформованість адекватної 

самооцінки на основі рефлексії), зроблено вхідні заміри, підібрано 

діагностувальний інструментарій (анкети, методики, ситуації, тести). 

На формувальному етапі педагогічного експерименту впроваджували в 

умовах іншомовного освітнього середовища технологію професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов, проводили авторський методичний 

семінар «Теорія і практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов у 

іншомовному освітньому середовищі» для методистів, учителів, завідувачів 

кафедрами іноземних мов, заступників керівників шкіл з навчально-виховної 

роботи. 

Учителі іноземних мов долучилися до педагогічної практики європейської 

спільноти завдяки участі в міжнародному проекті e-Twinning, під час якого 

вони разом з учнями покращили знання іноземних мов та вимову, 

навички використання інформаційно-комунікаційних технологій, досвід 

комунікації з носіями англійської мови. Участь у цьому проекті покращила 

досвід культури спілкування учителів та учнів, їх уміння коротко й доступно 

формулювати й висловлювати думки, швидко реагувати на висловлювання 

співрозмовників, сприяла ініціативності, а також толерантності. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту оцінювали 

ефективність реалізації технології професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища. Вірогідність 

отриманих результатів підтверджено методами математичної статистики – 
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критерій 2 (хі-квадрат). 

Проведений аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив 

гіпотезу дослідження і дозволив зробити висновок про позитивну динаміку 

рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов, що є результатом 

впливу теоретично обґрунтованої й перевіреної в умовах іншомовного 

освітнього середовища педагогічної технології їхньої професійної 

самореалізації.  

Ключові слова: професійна самореалізація, особистість, професійна 

компетентність, учитель іноземних мов, іншомовне освітнє середовище, 

педагогічна технологія, науково-методичне забезпечення. 
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SUMMARY 

 

Tverdokhlib G. V. Professional self-realization of foreign language teachers in 

conditions of foreign language learning environment. – Qualifying scientific work as 

a manuscript. 

Candidate of pedagogical sciences’ (PhD) thesis, speciality 13.00.04 “Theory 

and methodology of professional education” H. S. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 

2008. 

The problem of professional self-realization of foreign language teachers in 

conditions of foreign language learning environment is researched in the dissertation. 

The scientific novelty of the results obtained is that: 

- for the first time: the technology of professional self-realization of foreign 

language teachers has been theoretically substantiated which provides such stages as: 

organizational-administrative (providing normative and material base for  

implementation of the foreign language learning environment components by 

administration and methodical centres); motivational-stimulating (activation of 

motives for teachers’ professional self-realization and disclosing of professional 

potential in a foreign language learning environment); personal-self-creating 
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(attracting and encouraging teachers to self-transformation activities and flexible 

responses to changes in the foreign language learning environment); diagnostic-

designing (organization of diagnosing the results of professional self-realization of 

teachers and planning an individual educational trajectory); skill-developing 

(motivating teachers to improve professional competence in the process of 

methodical work); reflexive-evaluating (self-analysis of pedagogical activity results 

and experience of foreign language communication with colleagues and students, 

presentation of teacher’s own practices); 

- the essence of the concept of "professional self-realization of foreign 

language teachers" as a process of own professional potential activating and 

disclosing in a foreign language learning environment, initiating creation of such a 

medium, extending ideas of cooperation and partnership among colleagues and 

pupils, implementing positive influence on pupils’ motivation and interest in foreign 

languages, promoting acquisition of their foreign language culture experience; the 

concept of "foreign language learning environment" as favorable circumstances for 

self-realization of the key actors of the educational process to satisfy the needs 

teachers’ and students’ needs for communication with foreign partners, increase their 

competence in the field of foreign languages and ensure productive performance of 

joint educational projects, as well as criteria (motivational-self-educational, 

cognitive-procedural, personally-reflexive) with corresponding indicators of the 

levels of foreign language teachers’ professional competence have been specified; 

– - methods, forms of teachers’ foreign language learning environment 

(organization of pupils' work "by stations", use of case studies, interactive exercises, 

on-line tasks) have been further developed, which promote successful professional 

self-realization on the basis of cooperation and partnership. 

The practical significance of the study is that the theoretically substantiated 

technology of professional self-realization of foreign language teachers in foreign 

language learning environment has been experimentally tested and can be 

implemented in institutions of general secondary education. The author has 

developed a plan and content of the methodological seminar for teachers and 



 XII 

methodologists, heads of foreign language departments called "Theory and practice 

of professional self-realization of foreign language teachers in foreign language 

educational environment". 

The study materials can be used in methodical work during development of 

scientific and methodological support of educational process, assembling internship 

plan and teacher's portfolio; in the system of postgraduate pedagogical education in 

the process of teaching the "Management of labor resources" discipline; during 

compiling textbooks, manuals, methodical recommendations on such educational 

disciplines as "Pedagogy", "Fundamentals of pedagogical skill" for teachers and 

future teachers, as well as writing course and master's works by students. 

In the first section "Theoretical principles of professional self-realization of 

foreign language teachers in  foreign language learning environment", on the basis of 

the analysis, the essence, content, and phased implementation of professional self-

realization of foreign language teachers have been clarified; the potential of the 

foreign-language learning environment for professional self-realization of foreign 

language teachers has been revealed; the technology of professional self-realization 

of foreign language teachers in foreign-language learning environment has been 

theoretically substantiated. 

The essence of professional self-realization of foreign language teachers has 

been identified as the process of own professional potential activating and disclosing 

in a foreign language learning environment, initiating creation of such a medium, 

extending ideas of cooperation and partnerships among colleagues and 

schoolchildren, implementing positive influence on pupils’ motivation and interest in 

foreign languages, promoting acquisition of their foreign language culture 

experience. 

It has been noted that the content basis of the teachers professional self-

realization is formed with value focus on student's personality self-development 

while learning foreign languages, understanding their own "I" -concept, knowledge of 

their own capabilities and correlation with the requirements of pedagogical activity, 
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ways to improve their professional competence. Educational outcomes are corrected 

due to adequate self-esteem and developed reflection skills. 

According to the purpose and tasks of the study the essence of the concept 

“foreign language learning environment” has been defined as favorable 

circumstances for self-realization of the key actors of the educational process to 

satisfy teachers and students’ needs for communicating with foreign partners, 

increase their competence in the field of foreign languages and ensure productive 

performance of joint educational projects. The given environment performs 

developing, coordinating, educational, learning and facilitative educational 

functions. Personality and speech (mastering foreign languages and language 

literacy), information and communication (implementing communicative interaction 

and use of information and communication technologies for mobile reaction to 

changes taking place in the foreign language educational environment), production 

and innovation (creation of educational activity products, individual educational 

trajectory) components of the foreign language learning environment have been 

characterized. 

The theoretically substantiated technology of professional self-realization of 

foreign language teachers in foreign-language learning environment has been 

implemented at the following stages: organizational-administrative (providing 

normative and material base for  implementation of the foreign language learning 

environment components by administration and methodical centres); motivational-

stimulating (activation of motives for teachers’ professional self-realization and 

disclosing of professional potential in a foreign language learning environment); 

personal-self-creating (attracting and encouraging teachers to self-transformation 

activities and flexible responses to changes in the foreign language learning 

environment); diagnostic-designing (organization of diagnosing the results of 

professional self-realization of teachers and planning an individual educational 

trajectory); skill-developing (motivating teachers to improve professional 

competence in the process of methodical work); reflexive-evaluating  (self-analysis 

of pedagogical activity results and experience of foreign language communication 
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with colleagues and students, presentation of teacher’s own practices). 

In the second section "Experimental testing the effectiveness of the technology 

of professional self-realization of foreign language teachers in foreign language 

learning environment", general organization and content issues of the pedagogical 

experiment have been disclosed, according to the purpose and objectives of the study, 

the criteria and professional competence level indicators of foreign language teachers 

have been specified, and the results of experimental work have been analyzed. 

Taking into account the purpose and tasks of the study at the qualifying stage of 

the pedagogical experiment motivational and self-educational (the desire for self-

development in a foreign-language learning environment, the desire to engage in 

pedagogical self-education); cognitive-procedural (fullness and depth of knowledge 

about the essence of professional self-realization and ways to improve their own 

professional competence; teachers’ professional self-realization ability; personally-

reflexive (development of initiative, mobility, tolerance, the formation of adequate 

self-esteem on the basis of reflection) the criteria with the corresponding indicators of 

foreign language teachers professional competence levels of have been specified, 

incoming measurements have been made, diagnostic tools (questionnaires, 

methodologies, situations, tests) have been selected. 

At the formative stage of the pedagogical experiment, the technology of foreign 

language teachers professional self-realization has been implemented in foreign-

language learning environment, the author's methodical seminar "Theory and practice 

of professional self-realization of foreign language teachers in foreign language 

learning environment" was conducted for methodologists, teachers, heads of foreign 

language departments, deputy heads. 

Foreign language teachers have joined the European Community's teaching 

practice through participation in the international e-Twinning project, during which 

they and their students improved their knowledge of foreign languages and 

pronunciation, the skills of using information and communication technologies, and 

the experience of communicating with English speakers. Participation in this project 

has improved the communication culture experience between teachers and students, 



 XV 

their skills to formulate and express thoughts briefly and accessibly, to response 

partners' saying quickly, to promote initiative and tolerance. 

At the control stage of the pedagogical experiment, the effectiveness of 

implementing the technology of professional self-realization of foreign language 

teachers in foreign language learning environment has been estimated. The 

probability of the obtained results has been confirmed by the methods of 

mathematical statistics - criterion 2 (chi-square). 

The conducted analysis of the results of the pedagogical experiment has 

confirmed the hypothesis of the study and allowed to conclude on the positive 

dynamics of the foreign language teachers professional competence levels, which is 

the result of the theoretically substantiated and tested in a foreign language learning 

environment influence pedagogical technology of their professional self-realization. 

Key words: professional self-realization, personality, professional 

competence, foreign language teacher, foreign language learning environment, 

pedagogical technology, scientific and methodical support. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Світові інтеграційні процеси в освіті на 

національному та інституціональному рівнях зумовлюють підвищений інтерес 

школярів до іноземних мов як засобу спілкування з однолітками і дорослими, 

професійного самовизначення й самореалізації в міжнародному освітньому 

просторі. У свою чергу, якісне навчання школярів іноземних мов у закладах  

загальної середньої освіти (ЗЗСО) вимагає підвищення професіоналізму вчителів 

іноземних мов, які мають забезпечувати обізнаність суб’єктів освітнього 

процесу з менталітетом і традиціями інших народів, сформованість іншомовної 

культури, мовну компетентність й спілкування із зарубіжними освітянами.  

Результати опитування (разом 112 осіб) засвідчили, що вчителям 

іноземних мов бракує: а) високого рівня професійної компетентності, зокрема й 

сформованості здатності до самосприйняття себе в нових комунікативних 

ситуаціях і життєвих обставинах (46,4%);  б) належної  підтримки реалізації 

нових педагогічних ідей з боку адміністрації закладу, колег, батьківської 

громадськості (40,2 %); в) досвіду організації зворотного зв’язку за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з колегами, учнями, особливо з 

батьками, які працюють за кордоном (13,4 %). 

На підставі аналізу наукових праць (Т. Гора, О. Жданова-Неділько, В. Ільїна, 

Л. Карпова, С. Кіриченко, І. Лебедик, О. Осова, А. Ткачов, І. Тяллєва, 

С. Яблоков) доведено, що завдяки сприятливим умовам учасники освітнього 

процесу згуртовуються навколо спільних педагогічних проблем, пропонують 

альтернативні  шляхи їх розв’язання, беруть участь у конкурсах і проектах, 

грантах з освітньої політики в країні та за кордоном, презентують власні доробки 

та вивчають інноваційний досвід вітчизняних і зарубіжних колег. Водночас,  як 

зазначено в Законі України «Про освіту» (2017), таке середовище є 

продуктивним для міжнародного співробітництва з освітніми організаціями, 

громадськими  установами  зарубіжних  країн, розроблення з ними спільних 

освітніх і наукових програм. 
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Теоретичними засадами дослідження проблеми професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов є праці вчених, у яких розкриваються провідні ідеї 

самореалізації  особистості  (І. Бех, Л. Коростильова, Н. Лосєва, А. Маслоу, 

К. Роджерс, В. Франкл), самореалізації вчителів  й досягнення ними 

акмеологічних вершин у професійній діяльності (Є. Голобородько, 

О. Гречаник, І. Дроздова, О. Дубасенюк, В. Огнев’юк, Г. Коваленко, 

М. Лазарєв, К. Поселецька, Р. Пріма, Л. Рибалко, Н. Самохіна, С. Сисоєва), 

підвищення професіоналізму й професійної компетентності особистості 

вчителя в оновлених умовах педагогічної праці (Н. Білик, І. Горбачова, 

В. Гриньова, Н. Гузій, Ю. Єрмак, Л. Калашнікова,  С. Кіриченко, Т. Куценко, 

Н. Мараховська, Л. Перетяга, І. Прокопенко, Т. Хлєбнікова, Л. Хоружа, 

Р. Черновол-Ткаченко). 

Вивчення праць указаних учених дає підстави стверджувати, що проблемі 

професійної самореалізації вчителів приділяється значна увага, проте 

технологічне забезпечення вказаного процесу потребує розроблення. 

Актуальність вивчення окресленої проблеми посилюється наявністю таких 

суперечностей:  

– між підвищеними вимогами до професійної компетентності вчителів 

іноземних мов і недостатнім рівнем їхньої професійної самореалізації; 

– між потенційними можливостями іншомовного освітнього середовища 

для професійної самореалізації вчителів і недостатнім використанням цих 

можливостей вчителями іноземних мов; 

– між необхідністю забезпечення процесу професійної самореалізації в 

умовах іншомовного середовища та недостатньою теоретичною розробленістю  

проблеми.   

Отже, актуальність, недостатня теоретична розробленість проблеми та 

необхідність розв’язання  зазначених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження: «Професійна самореалізація вчителів іноземних мов в умовах 

іншомовного освітнього середовища». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконано відповідно напряму наукових досліджень кафедри 

початкової, дошкільної і  професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці вчителів»  (РК № 0111U008876).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 7 від 04 грудня 

2015 року). 

Мета дослідження – визначити вплив теоретично обґрунтованої й 

перевіреної в умовах іншомовного освітнього середовища педагогічної 

технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов на рівень їхньої 

професійної компетентності. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

1. З’ясувати суть, зміст, етапи професійної самореалізації  вчителів 

іноземних мов. 

2. Розкрити потенційні можливості іншомовного освітнього середовища 

для професійної самореалізації вчителів іноземних мов. 

3. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

ефективність технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища. 

4. Уточнити критерії та показники рівнів професійної компетентності 

вчителів іноземних мов.  

Об’єкт дослідження – процес професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов. 

Предмет дослідження – технологія професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що  рівень 

професійної компетентності вчителів іноземних мов значно підвищиться, якщо 

упровадити в умовах іншомовного освітнього середовища технологію 
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професійної самореалізації вчителів іноземних мов, яка передбачає такі етапи, 

як: організаційно-управлінський (забезпечення адміністрацією й методичним 

центром нормативної та матеріальної бази для реалізації компонентів 

іншомовного освітнього середовища); мотиваційно-стимулювальний 

(активізація мотивів професійної самореалізації вчителів і розкриття 

професійного потенціалу в іншомовному освітньому середовищі); особистісно-

самотворчий (залучення і заохочення вчителів до самоперетворювальної 

діяльності та мобільного реагування на зміни в іншомовному освітньому  

середовищі); діагностико-проектувальний (організація діагностування 

результатів професійної самореалізації вчителів і проектування індивідуальної 

освітньої траєкторії); розвивально-компетентнісний (спонукання вчителів до 

вдосконалювання професійної компетентності в процесі методичної роботи); 

рефлексивно-оцінний (самоаналіз результатів педагогічної діяльності та досвіду 

іншомовного спілкування з колегами та учнями, презентація власних доробок). 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези використано 

методи дослідження: теоретичні – вивчення, аналіз і узагальнення  

психолого-педагогічної літератури з метою розкриття основних дефініцій 

досліджуваної проблеми і теоретичного обґрунтування технології професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища; аналіз нормативної документації щодо створення іншомовного 

освітнього середовища в ЗЗСО; емпіричні – анкетування, тестування, бесіда, 

спостереження, діагностувальні методики з метою визначення рівнів 

професійної компетентності вчителів, педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища;  методи математичної 

статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.  

Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів 

дослідження полягають у тому, що: 

− уперше теоретично обґрунтовано технологію професійної 
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самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища, яка передбачає такі етапи, як: організаційно-управлінський 

(забезпечення адміністрацією й методичним центром нормативної й 

матеріальної бази для реалізації компонентів іншомовного освітнього 

середовища); мотиваційно-стимулювальний (активізація мотивів професійної 

самореалізації вчителів і розкриття професійного потенціалу в іншомовному 

освітньому середовищі); особистісно-самотворчий (залучення і заохочення 

вчителів до самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на 

зміни в іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-проектувальний 

(організація діагностування результатів професійної самореалізації вчителів і 

проектування індивідуальної освітньої траєкторії); розвивально-

компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання професійної 

компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-оцінний (самоаналіз 

результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного спілкування з 

колегами та учнями, презентація власних доробок); 

– уточнено суть поняття «професійна самореалізація учителів іноземних 

мов» як процесу активізації й розкриття власного професійного потенціалу в 

умовах іншомовного освітнього середовища, ініціювання створення такого 

середовища, поширення серед колег та учнів ідей співробітництва й 

партнерських стосунків, здійснення позитивного впливу на мотивацію й інтерес 

школярів до іноземних мов, сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної 

культури; поняття «іншомовне освітнє середовище» як сприятливі обставини 

для самореалізації суб’єктів освітнього процесу, котрі задовольняють потреби 

вчителів та учнів спілкуватися іноземними мовами із зарубіжними освітянами, 

підвищують їхню компетентність у галузі іноземних мов та забезпечують 

продуктивне виконання спільних освітніх проектів,  а також критерії 

(мотиваційно-самоосвітній, професійно-компетентнісний, особистісно-

рефлексивний) з відповідними показниками рівнів професійної компетентності 

вчителів іноземних мов; 



8 

 

– подальшого розвитку набули прийоми, методи, форми іншомовного 

освітнього середовища вчителів (організація роботи учнів «за станціями», 

використання методу кейсів, інтерактивні вправи, он-лайн завдання), що 

сприяють успішній професійній самореалізації на засадах співпраці й 

партнерських стосунків. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що теоретично 

обґрунтована технологія  професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища пройшла експериментальну 

перевірку й може бути впроваджена  в закладах загальної середньої освіти. 

Автором розроблено план і зміст методичного семінару для вчителів і 

методистів, керівників кафедр іноземних мов «Теорія і практика професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов у іншомовному освітньому середовищі».  

Основні результати дослідження впроваджено в педагогічний процес 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №№ 6, 29, 45, 47, 89, 99, 109, 116, 132, 149 Харківської 

міської ради Харківської області Шевченківського району, №№ 1, 2, 3, 6, 9, 11, 

12, 17, 18,  навчально-виховного об’єднання «Ліцей-Мала академія наук», 

Білоцерківського колегіуму, навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Київської області, відділу освіти Калинівської райдержадміністрації Вінницької 

області (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павлівка, Корделівська СЗШ І-ІІІ ст., ЗОШ І-ІІІ ст. с. 

Уладівське, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гущинці, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черепашинці). 

Матеріали дослідження можуть бути використані в системі методичної 

роботи ЗЗСО під час розробки науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу, складання плану стажування й портфоліо вчителя; в системі 

післядипломної педагогічної освіти в процесі викладання навчальної 

дисципліни «Управління трудовими ресурсами»; під час укладання 

підручників, посібників, методичних рекомендацій з навчальних дисциплін  

«Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності» для викладачів і майбутніх 

учителів, написання студентами курсових і магістерських робіт.  
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Особистий внесок здобувача в праці [227], написаній у співавторстві, 

полягає у характеристиці рефлексивно-оцінного етапу зазначеної технології 

(0,5 д. а.) 

Апробація результатів дослідження.  Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної 

освіти Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (2014-2017 рр.), а також у виступах на науково-практичних 

конференціях, а саме:  

– міжнародних: «Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної 

освіти: креативний підхід» (Житомир, 2017), «Психологія та педагогіка: 

методика та проблеми практичного застосування» (Львів, 2017), «Економічні, 

політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції України в умовах 

нових глобалізаційних викликів» (Ужгород, 2018), «Інтернаціоналізація вищої 

освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, 

перспективи» (Маріуполь, 2018), «Психолого-педагогічні проблеми вищої і 

середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2018), 

«Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості» 

(Харків, 2018); 

– всеукраїнських: «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки 

та психології» (Запоріжжя, 2018), «Компетентнісний підхід в освіті та 

професійній діяльності» (Харків, 2018); 

– регіональних: «Психолого-педагогічні та управлінські концепти 

розвитку сучасної освіти» (Харків, 2015), «Управлінські та психологічні 

аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку 

освіти» (Харків, 2016).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено у 18 

працях, серед яких – 17 одноосібні: 1 монографія, 1 стаття в зарубіжному 

періодичному виданні, 2 електронні статті, 4 статті у провідних фахових виданнях 

України та 1 в іншому виданні, 9 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНШОМОВНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

1.1.  Суть, зміст, етапи професійної самореалізації  вчителів іноземних 

мов 

 

Виявленню суті самореалізації особистості сприяє логіко-семантичний 

аналіз поняття. Термін «самореалізація» запозичений з англійської мови (self-

realization) й наводиться у філософському енциклопедичному словникові (1983 

р.) «як реалізація самого себе» [190, с. 537]. Ключовими словами цього терміну 

є втілення в життя своїх внутрішніх сил і здібностей, самодопомога в 

здійсненні потенційних можливостей, розвиток генетичних і особистісних 

здібностей, самодостатність [143]. 

У дослідженні з метою розкриття суті професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов посилаємося на суттєві положення теорії самореалізації 

особистості, котрі є теоретичними засадами зазначеної проблеми й 

відбиваються в наукових дослідженнях.  

Проблема самореалізації людини, її розвитку й самовдосконалювання 

посідає чільне місце у філософії різних епох. Ми звернули увагу на те, що  у 

працях того часу немає терміна «самореалізація», однак зміст  думок 

мислителів наповнений ідеями про розвиток і вдосконалювання потенційних 

здібностей людини для реалізації в усіх сферах буття [13; 21]. Так, аналіз 

стародавньої філософії Сходу свідчить про те, що людина може досягати 

справжньої самореалізації тільки тоді, коли вона перебуває в гармонії з 

космосом, із собою та іншими людьми. Мислителі Сходу, наприклад Конфуцій, 

вважали, що істина багатовимірна, багатоманітна, тому не може біти 

відображена повністю, а різні погляди на неї є поштовхом до розкриття 
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внутрішнього потенціалу та реалізації його, що є кінцевою метою кожного 

індивіда.   

Посилаючись на праці Л. Рибалко і Н. Самохіної [147-151; 155] ми 

долучилися до вивчення філософського аспекту проблеми самореалізації, що є 

близьким до теми дослідження. Цінним, на нашу думку, є екзистенційний 

напрям дослідження питань сенсу життя людини й реалізації нею власного 

потенціалу. Не дивлячись на те, що  такий напрям розгалужується на релігійний 

екзистенціоналізм (М. Бердяєв, К. Ясперс), атеїстичний екзистенціоналізм 

(Жан-Поль Сартр, Мартін Хайдеггер), спільним є визнання людського буття в 

світі. Це буття властиве людині в переживаннях, виходить за межі існування 

реальної думки, тобто переходить у трансцендентне. Головною думкою 

філософів є те, що людина прагне до виявлення власної сутності, відчуває 

цінність свого буття, здійснює конкретну діяльність задля реалізації 

своєрідного потенціалу. 

Нам також імпонують ідеї етики самореалізації (А. Адлер, Б. Боун, Дж. 

Маккензі, Дж. Ройс та інші), в межах якої індивідуальне людини завжди 

протиставляється суспільному. Прихильники цього філософського напряму 

вважають, що вчинки людини тісно пов’язані з усвідомленням нею значимості 

власного «Я» в оточуючому світі, персональною відповідальністю за наслідки 

діяльності й поведінки.   

У межах дослідження науково цінними є думки відомих українських і 

зарубіжних психологів [94; 99; 110; 206], які вивчають феномен самореалізації 

особистості, його психологічні механізми.  

Український психолог Г. Костюк [76] розглядав головним механізмом 

розвитку особистості внутрішні суперечності, що обумовлені ставленням 

особистості до оточуючого світу, суперечностями між потребами індивіда та 

вимогами суспільства.  Учений надавав особливої значимості розбіжностям між 

новими потребами людини і способами їх задоволення, прагненнями  

особистості до перетворювальних позитивних змін і зміцнілими стереотипами, 
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що заважають  її саморозвитку й самореалізації. Людину можуть рухати вперед 

бажання набувати тому рівню професіоналізму та місця, котре вона займає в 

системі суспільних відносин.  

Самореалізація особистості в концепції гуманістичного психоаналізу  К. 

Хорні – це подолання, зняття внутрішнього конфлікту та повернення до 

душевної гармонії не тільки через усвідомлення суперечливих чинників свого 

існування, але і через почуття. Самореалізація відбувається завдяки вільному 

вибору особистості у самому процесі її самоздійснення в умовах оточуючого 

середовища у процесі життєдіяльності. У сучасних умовах погляди К. Хорні не 

лише не втратили своєї наукової, соціальної та психолого-педагогічної цінності, 

але й помітно актуалізуються новими проблемами індивідуального та 

соціального буття особистості в умовах оточуючого середовища [197]. 

Учений А. Реан [144] ототожнює ідеї «самості», саморозвитку, 

самореалізації, самотрансценденції та самовдосконалення особистості. Він 

вважає, що потреба у саморозвиткові, прагнення до самовдосконалення, 

самореалізації є індикатором особистісної зрілості й одночасно умовою її 

досягнення, у той час коли власний розвиток особистості дозволяє їй досягнути 

довголіття. Прагнення до самореалізації (саморозвитку) дозволяє досягти 

успіху і закріпити його на професійній ниві, сприяє професійному довголіттю. 

Для побудови психології особистісної зрілості недостатньо самої ідеї 

саморозвитку, самоактуалізації у чистому вигляді без зв’язку із феноменом 

самотрансценденції. На думку вченого, самотрансценденція означає, що 

людина у першу чергу вступає у деяке відношення з непредметною реальністю, 

але категоричне протиставлення самотрансценденції та самоактуалізації як 

двох альтернатив є недоцільним. Отже, саморозвиток, самореалізація – це 

розвиток двох реалій – предметної і непредметної (глибинної, суто духовної, 

неусвідомленої та усвідомленої самості) – самоактуалізації та 

самотрансценденції, але у єдиному, взаємодоповнюючому процесі. 
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Згідно поглядів І. Чеснокової, найвищого розвитку під час самореалізації 

та формування ціннісних орієнтацій, власних планів та почуття гідності, 

досягає самовідомість особистості. Внутрішнім прийомом самопізнання на 

вищому – другому – рівні  І. Чеснокова вважає самоаналіз та самоосмислення, 

тоді як на першому рівні розвитку самосвідомості такими внутрішніми 

суб’єктивними прийомами є самосприйняття та самоспостереження [200]. 

У сучасних дослідженнях знаходимо посилання на наукові праці 

Л. Коростильової [75], котра розробила структурно-функціональну модель 

самореалізації особистості з поділом на блоки «хочу», «можу», «треба» та 

«прийняття рішення». При виборі власних завдань особистість керується 

власними інтересами і бажаннями, тобто першим блоком «хочу» 

(смислоутворення). Блок «можу» допомагає оцінювати власні сили та вибирати 

інструменти для реалізації поставлених завдань (смислоусвідомлення). Далі 

процес здійснення рішень вимагає соціальної необхідності, тобто використання 

блоку «треба», що відбувається у взаємодії з процесом прийняття рішень, тобто 

визначення власної мотиваційно-ціннісної сфери та орієнтацій.  Самореалізація 

може відбуватися із стабільним або нестабільним характером. Л. Коростильова 

стверджує, що «стійкість та адекватність самореалізації як процесу та 

результату детермінуються використовуваними стратегіями. Такі стратегії 

можуть бути скеровані на здійснення як прогресивної моделі саморозвитку, так 

і регресивної. Уявлення про прогресивну модель може бути розширене за 

рахунок включення екологічного та ноосферного компонентів» [75, с. 24]. 

Під час процесу самореалізації особистість використовує певні стратегії, 

докладає зусилля для співпраці із зовнішнім соціокультурним середовищем та з 

метою актуалізації власних потенційних можливостей. «Передусім ці стратегії 

повинні відповідати критерію корисності (продуктивності) стосовно як самої 

людини, так і соціуму, світу в цілому протягом усього життєвого шляху 

особистості. При порушенні необхідних умов критерію самореалізації під 
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впливом регресивних тенденцій самореалізація викривляється, набуває 

нестійкого, неконструктивного характеру» [75, с. 48]. 

Вище згадана вчена запропонувала поняття актуальної самореалізації, яка 

відповідає ситуації, актуальній з погляду суб’єкта. Можна розмежувати 

особистісно-ситуативний та мотиваційно-смисловий аспекти самореалізації. Це 

означає, що за допомогою низки актуальних самореалізацій можуть бути 

здійснені потенційні можливості й задуми людини. Важливе значення має 

виокремлення нею рівнів самореалізації особистості, як-от: 1) примітивно-

виконавчий; 2) індивідуально-виконавчий; 3) рівень реалізації ролей і норм у 

соціумі (з елементами духовного й особистісного росту); 4) рівень 

сенсожиттєвої й ціннісної реалізації (реалізації сутнісної автентичності). 

У переважній більшості, процес самореалізації відбувається свідомо, що 

підкреслює Л. Коростильова. Однак вона запроваджує поняття «стратегії 

самореалізації», тобто «управління людиною процесом самореалізації, що 

базується на адекватних, далекоперспективних планах і прогнозах, осягненні 

особистістю своїх сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій» [75, с. 59]. 

У науковій літературі [1] переважає  думка про те, що самореалізація 

особистості є процесом самоперетворення  та результатом максимально 

повного виявлення й розкриття внутрішніх сутнісних сил людини. Так,                        

К. Абульханова-Славська визначає самореалізацію як процес актуалізації 

потенційних здібностей людини й осягнення в руслі цього процесу почуття 

щастя. Цей процес може виникати в предметному світі і винятково на ґрунті 

психічного життя, може бути пов’язаним із кристалізацією цінностей чи з 

покликом до існування нових якостей, може бути почуттям задоволення від 

життя як цілісності дій (близьким є ідеал щастя) чи перервою на хвилі щастя 

протягом некорисних суб’єктові дій. Самореалізація є процесом суб’єктивного 

відчуття задоволення від  власної діяльності, яка становить вираз найглибших 

прагнень людини і потрапляє в її потенційні творчі здібності. 
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Наближеною до попереднього висловлювання є думка А. Лісниченко, 

котра стверджує, що «самореалізація є усвідомленим, цілеспрямованим, 

активним самотворенням й самовиявленням особистості, що веде до 

саморозвитку» та досліджує поняття творчої самореалізації, яка є «вільним, 

свідомим опредметненням сутнісних сил людини, втілюється в індивідуальній 

формі та виступає як внутрішній особистісний смисл»  [90, с. 8]. 

Одностайної думки дотримуються й інші вчені. Учена О. Коропецька 

визначає самореалізацію «як процес здійснення можливостей розвитку 

власного «Я» зусиллями особистості в умовах спільної діяльності з соціумом, 

людьми та оточуючим світом у цілому, тобто процес реалізації внутрішнього 

потенціалу особистості у її зовнішній  діяльності» [74, с. 119]. Учена вважає, 

що процес самореалізації триває протягом усього життя. Кожна людина прагне 

самореалізуватися у тій чи іншій сфері, однак у кожної людини бувають 

моменти піку (в акмеології називають акме) та моменти спаду (відповідно 

катаболе), і не кожна людина може самореалізуватися, тобто досягти 

потрібного розвитку ціннісно-мотиваційної сфери.  

Учена Ж. Воронцова розглядає «самореалізацію особистості» як свідомий 

процес найбільш повного розкриття і зростання потенційних та спонукально-

мотиваційних сутнісних сил людини, що приводить до самоствердження 

власного «Я» [16, с.7].  

Зазначимо, що вище названих дослідників об’єднує суттєве положення 

теорії самореалізації особистості – природа людини побудована так, що та 

свідомо прагне і має всі потенційні сили для максимально повного розкриття 

себе в оточуючому світі, постійного розвитку й удосконалювання особистісно-

професійних сил [5-6]. 

Самореалізація особистості за характером виявлення є предметною, тобто 

розкриття внутрішнього потенціалу відбувається в професійній дільності 

(Ю. Єрмак, А. Зайцева, М. Лазарєв, А. Лісниченко,  С. Кіриченко,  Т. Куценко,  

Н. Самохіна, Н. Сегеда, К. Сергєєва, І. Тяллєва, Н. Халімон,  І. Харкавців) [44; 
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48-49; 63-65; 90; 65-67; 78-84; 156; 159; 189; 191; 192]. Тому слід звернутися до 

поняття «професійна самореалізація особистості», що означає процес 

розв’язання внутрішніх суперечностей між «Я»-хочу та «Я»-можу, 

самовиявлення внутрішніх сил людини в професійній діяльності, результатом 

якого є задоволення власних потреб.  

Учена Л. Коростильова [75] до суттєвих ознак самореалізації особистості в 

професійній діяльності відносить задоволеність як суб’єктивну умову та 

корисність або продуктивність та успіх як об’єктивні умови. Отже, якщо 

адаптувати ідеї науковця до професійної діяльності вчителя, то слід зауважити 

на тому, що професійна самореалізація вчителя – це самоздійснення в 

професійній діяльності за допомогою власних зусиль, самоствердження на 

власному особливому професійному шляху. 

Узагальнення результатів досліджень засвідчило, що в педагогічній 

діяльності також відбувається самотворення й професійне зростання, що являє  

собою співставлення особистісних і професійних якостей вимогам  педагогічної 

діяльності на основі самопізнання й адекватного самооцінювання власних 

потенційних можливостей, розгортання творчого потенціалу вчителів.  

Учені розглядають поняття «професійна самореалізація вчителя» як 

процес і результат: здобуття суб’єктивного професійного досвіду впродовж  

усього життя, в основі якого лежать бажання й здатність учителя засвоювати 

основи педагогічної інноватики, розробляти й використовувати авторські 

програми навчання і виховання школярів (Л. Армейська, Є. Головобородько,  

І. Зязюн, Н. Лосєва, В. Мазін, Т. Куценко, Є. Потапчук) [4; 20; 53; 93; 96; 78-84; 

139]; розпредметнення педагогічних цінностей, досвіду привласнення їх і 

наповнення особистісним сенсом, водночас опредметнення власних сутнісних 

сил, розкриття індивідуальності й особистісної неповторності, самопрезентація 

й  задоволеність кар’єрним зростанням, проектування нових позитивних  

самозмін й досягнення акмеологічних вершин (Н. Гузій, О. Дубасенюк, І. Ісаєв, 

Р. Ішмухаметов, М. Ситнікова) [35; 36-43; 57; 58; 163].  
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Зазначимо, що суть поняття «професійна самореалізація вчителів» 

розкривається в експериментальному досліджені  С. Кіриченко  [65-67] як мета 

і результат власної перетворювальної діяльності, яка відбувається на основі 

самопізнання й  співставлення особистісних і професійних якостей вимогам 

педагогічної діяльності, а також як процес якісного виконання професійних 

обов’язків, проектування позитивних самозмін й досягнення найвищих освітніх 

результатів [59]. З означеної позиції та власних роздумів уважаємо, що вчителі 

різних освітніх галузей мають високу здатність до професійної самореалізації, 

однак у них бракує досвіду спілкування іноземною мовою, партнерських 

стосунків з іноземними колегами, співпраці в міжнародних освітніх проектах. І 

тому надаємо особливої значущості проблемі професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов, які мають стати лідерами й організаторами освітньої 

проектної діяльності в закладах освіти. 

Іншого підходу дотримується вчена Т. Куценко [78-84], яка розглядає 

суть поняття «професійна самореалізація вчителів у системі методичної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів» як здатність особистості сприймати та 

відтворювати передовий педагогічний досвід, розробляти й реалізовувати 

інноваційні авторські підходи до навчання і виховання школярів завдяки 

засобам методичної роботи. Ураховуючи думку вченої, приймаємо до уваги,  

що вчителі різних освітніх галузей мають високу здатність до професійної 

самореалізації, однак у них бракує досвіду спілкування іноземною мовою, 

партнерських стосунків з іноземними колегами, навичок співпрацювати з 

іноземними колегами в міжнародних освітніх проектах, вести перемовини й 

позитивно діяти. І тому надаємо особливої значущості проблемі професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов, які мають стати ініціаторами та 

лідерами організації міжнародної співпраці в ЗЗСО. 

З позиції гендерного підходу вчена В. Гупаловська досліджує професійну 

самореалізацію жінки. Вона доводить, що «самореалізація – це опредметнення 

сутнісного потенціалу особистості у різноманітній соціальній діяльності. 
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Основними сферами самореалізації особистості є приватне життя та професійна 

діяльність» [32, с. 20]. Самореалізація розглядається нею як природна 

тенденція, психологічна потреба, як неодмінна мета особистісної активності і 

як результат діяльності жінки як соціостаті в оточуючому світі на рівних правах 

з чоловіком. 

Проте, вчені одностайні в думці, що професійне самовиховання 

спрямоване на реалізацію педагогом себе як особистості, а прагнення до 

самовдосконалення й заняття самоосвітою є важливими чинниками 

професійного зростання вчителя, розширення його творчих можливостей, 

пізнавальних інтересів та формування творчої індивідуальності (Леон Бенаде, 

Елізабет Рата, Пітер Робертс, Робін Смолл) [209; 222; 225; 226].  Так, Леон 

Бенаде ідентифікує вчителя 21-го століття як лідера, здатного мотивувати учнів 

до саморозвитку, самоосвіти та самопрезентації. Сучасного учня описує 

активною, впевненою у собі, комунікабельною, прагнучою до нових знань та 

звершень особистістю. Пітер Робертс вважає, що освіта має відігравати 

важливу роль у поглибленні розуміння свого «Я», природу страждань та 

відчаю, а також щастя та радості. Головним завданням освіти має бути 

підготувати учнів до життєвих ситуацій, які часто бувають незручним, 

непередбачуваним та тривожним Робін Смолл  спонукає замислитися над 

особистістю сучасного вчителя як взірця для учнів, котрий постійно працює 

над собою, прагне самореалізації, розширення професійних горизонтів [217; 

221]. 

Професійна самореалізація є необхідною передумовою самовиховання, 

професійної самоосвіти, професійного зростання вчителя. На думку 

С. Єлканова програма самовиховання майбутнього вчителя повинна містити всі 

основні вимоги до педагогічної професії до його особистості, до того, що 

становить у ній загальне, особливе й індивідуально неповторне. Він 

виокремлює основні риси особистості, які потребують самовиховання, а саме: 

соціальні та загальноособистісні риси вчителя (ідейність, громадянськість, 
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моральність, педагогічна спрямованість, педагогічні переконання, естетичні 

риси); професійно-педагогічні риси (теоретична й методична підготовленість зі 

спеціальності, психолого-педагогічна підготовленість до професійної 

діяльності, розвиток практичних педагогічних умінь та здібностей); 

індивідуальні риси (особливості пізнавальних процесів та їхня педагогічна 

спрямованість: педагогічна спостережливість, мислення, пам'ять, емоційна 

чутливість, вольові якості, особливості темпераменту, стан здоров’я) [45, с. 

142]. 

На основі аналізу наукової літератури (Г. Жозе да Коста, І. Іонова, 

І. Ісаєв, Р. Ішмухаметов, Л. Коростильова, С. Кіриченко, Н. Кузьміна, 

Т. Куценко, В. Маралов, Н. Сидорчук, М. Ситнікова, Л. Служинська, 

А. Сущенко, Л. Сущенко) [46; 56; 57; 58; 75; 65-67; 77; 78-84; 101; 160; 162; 164; 

165] розкрито суть професійної самореалізації вчителів іноземних мов як 

процесу активізації й розкриття власного професійного потенціалу в умовах 

іншомовного освітнього середовища,  ініціювання створення такого 

середовища, поширення серед колег та учнів ідей співробітництва й 

партнерських стосунків, здійснення позитивного впливу на мотивацію й інтерес 

школярів до іноземних мов, сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної 

культури. 

Зв’язок професійної самореалізації вчителя та його компетентності ми 

помітили в праці вченої В. Зарицької, яка визначає самореалізацію як «процес і 

результат застосування особистістю у повсякденному житті та праці набутих 

компетенцій, їх вдосконалення і розвиток залученням особистості до творчої 

діяльності й отримання від останньої не тільки користі для себе та інших, а й 

внутрішнього задоволення» [50, с. 13]. Учена доводить, що повнота 

самореалізації залежить від рівня власної життєвої компетентності особистості. 

У межах дослідження уточнимо поняття «професійна компетентність 

учителя», яке також тлумачиться з різних авторських поглядів дослідників. Як 

свідчить аналіз результатів вивчення проведених досліджень з обраної теми, 
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професійна компетентність учителя є  складним особистісним утворенням, що 

включає «систему професійних знань, умінь, значущих особистісних якостей і 

досвіду, які зумовлюють ефективність педагогічної діяльності та забезпечують 

високий рівень її самоорганізації» [203, с. 6]. Учена І. Шумілова [203] також 

стверджує, що професійна компетентність учителя зумовлює можливість 

здійснювати  педагогічну діяльність на високому рівні, розв’язувати педагогічні 

ситуації й завдання відповідно до засвоєних цінностей і на основі використання 

знань, освітнього й життєвого досвіду. 

Нам імпонує науковий підхід І. Зайцевої [48-49] до виокремлення 

ключових компетентностей вчителя-філолога, який ми використали в 

дослідженні. Це такі компетентності, як-от: 

– предметно-методична, яка характеризує знання й уміння з предмета за 

фахом, з методики його викладання; знання закономірностей, принципів, 

методів, засобів навчання, форм його організації та відповідні дидактичні 

вміння; 

– інформаційно-комунікативна, що включає знання щодо джерел 

інформації та вміння роботи з ними, володіння ІКТ; знання з питань ефективної 

взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу й уміння застосовувати ці 

знання на практиці; 

– діагностико-прогностична, яка включає знання щодо суті й технології  

здійснювати моніторинг навчальної діяльності учнів й уміння його 

імплементувати на основі комплексу діагностичних методик і процедур; уміння 

проводити рефлексивні дії, здійснювати самоменеджмент і корекційну роботу з 

учнями; передбачати наслідки власних дій і дій учнів в освітньому процесі; 

– конструктивно-творча, яка передбачає наявність знань у галузі творчої 

педагогіки та вмінь комбінувати, переносити знання й уміння в нову ситуацію; 

планувати свою професійну діяльність; моделювати (особистість учня, творчі 

проекти – програми, методики, технології); застосовувати технології 

евристичного навчання.  



21 

 

Підкреслимо, що нині співробітництво між  закладами загальної 

середньої освіти (ЗЗСО) і міжнародними  освітніми  та  громадськими  

організаціями не лише декларується в Законі України «Про освіту» (2017 р.), 

але й набуває практичної значущості в педагогічних колективах. Така співпраця 

сприяє підвищенню якісного рівня викладання іноземних  мов,  якісних 

показників навчальних досягнень учнів, сформованості рівня професійної 

майстерності вчителів та мотивації учнів до вивчення іноземної мови. У 

процесі іншомовного спілкування вдосконалюються професійні компетенції 

вчителів, а у школярів формуються навички спілкування, перекладу та письма. 

На жаль, у цитованій роботі бракує іншомовної комунікативної 

компетентності вчителів, оскільки нинішня тенденція зближення й інтеграції 

освітніх проектів вимагає іншомовного спілкування між учасниками освітнього 

процесу. Іншомовна комунікативна компетентність учителя дозволяє йому 

орієнтуватися у сучасному суспільстві, швидко реагувати на реформи в освіті, 

активно взаємодіяти з колегами, поділятися досвідом педагогічної роботи, 

проектувати спілкування на партнерських засадах, переосмислювати та 

складати плани самовдосконалення в професійній діяльності. Завдяки такій 

компетентності розширюються межі самореалізації вчителя, активізуються 

потреби самовдосконалення та саморозвитку, що є предметом дослідження 

педагогічної акмеології. 

На наш погляд, також необхідною для вчителя-філолога є мовленнєва 

компетентність, завдяки якій він має передавати набутий досвід іншомовної  

культури. Оволодіння мовою міжнародного спілкування дозволяє людині 

ширше розкривати власний потенціал, розширювати межі професійного 

самовизначення, знаходити однодумців за межами країни, влаштовувати 

сімейне й трудове життя. Мова є дієвим засобом спілкування в діалозі культур і 

цивілізації сучасного світу. Завдяки іноземним мовам розширюється географія 

працевлаштування, відкривається доступ до іноземних сайтів і друкованих 

праць, а також стажування за кордоном. Сучасний учитель іноземної мови має 
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докорінно переосмислити свою роль у освітньому процесі з урахуванням 

новітніх рис суспільства: розвиток оновленого інтелекту та усвідомлення, що 

англійська мова є лідером у міжнародному спілкуванні. Разом з тим, навчання 

іноземній мові має бути зорієнтованим на розвиток мотивації виявлення і 

формування комунікативних умінь та навичок учнів у всіх видах мовленнєвої 

діяльності [10; 18]. 

У дисертаціях І. Шумілової [203] та С. Яблокова [205] йдеться про 

загальнокультурну компетентність (компетенції) вчителя гуманітарних 

спеціальностей, зокрема вчителя іноземних мов. Так, С. Яблоков визначає 

загальнокультурну компетентність вчителя іноземних мов як «його обізнаність 

у колі питань, що охоплюють різні аспекти культури (особливості національної 

та загальнолюдської ментальності культури; духовно-моральні основи життя 

людини та людства, окремих народів; культурологічні основи родинних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій; роль науки та релігій у житті людини, 

їх вплив на світ; компетенції в побутовій і культурно-дозвільній сферах), а 

також усвідомлення культурної значущості педагогічної діяльності, знання і 

досвід такої діяльності» [205, c. 44]. Як бачимо, професійні, а якщо бути 

точними, то педагогічні компетенції вчителя дослідник відносить до 

загальнокультурної компетентності педагога.  

На думку Ю. Задунайської [47], професійна компетентність учителя має 

охоплювати не лише знання, вміння, навички, але й ціннісні орієнтації, мотиви 

педагогічної діяльності,  розуміння себе й побудову міжособистісних взаємин, 

здатність до творчого саморозвитку й самовдосконалювання. Формування 

професійної компетентності вчителя іноземної мови, з погляду вченої, має 

здійснюватися через зміст освіти. Суть цієї компетентності мало чим 

відрізняється від попередніх по тексту складників, а саме її складають знання з 

педагогіки, психології, методик  викладання іноземної мови, вміння 

застосовувати їх у нових нестандартних ситуаціях, здатність до продуктивної 

професійної діяльності. 
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На думку дослідника С. Яблокова, учитель іноземних мов має відповідати 

високим показникам загальнокультурної компетентності, вміння активно 

застосовувати інноваційні технології культурологічного спрямування, 

володіння засобами міжособистісного та міжкультурного спілкування, 

соціальної відповідальності, прагнення до духовного саморозвитку, творчої 

самореалізації [205, с. 67]. З метою забезпечення іншомовного спілкування в 

освітньому середовищі вчителі іноземних мов мають постійно розкривати 

власні ресурсні можливості, вдосконалювати іншомовний потенціал, залучати 

вітчизняних і зарубіжних колег до співпраці й партнерства, переконувати 

школярів та їхніх батьків у тому, що багатомовність (мультилінгвізм) є 

функціональною ланкою діалогу культур і цивілізації сучасного світу, засобом 

передачі й сприйняття нової навчальної інформації. 

Як свідчать результати вивчення наукових думок, учені висловлюють 

власне розуміння компетентнісного підходу до особистості вчителя, його 

професійних якостей. Однак, спільною думкою є розуміння значимості 

професійної компетентності вчителя для якісного здійснення педагогічної 

діяльності [61; 68; 72]. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що в процесі самореалізації 

вчителя постійно вдосконалюється його професійна компетентність  як 

динамічна комбінація психолого-педагогічних і фахових знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, особистих якостей. Водночас, 

професійна самореалізація вчителя безпосередньо пов’язана із специфікою 

викладання начальних предметів і впливає на здатність учителя-предметника 

успішно виконувати функціональні обов’язки й вирішувати педагогічні 

завдання. 

У  науковій праці Т. Брик [12] йдеться про актуальність оволодіння 

фахівцями вміннями іншомовного професійного спілкування, як: суто 

комунікативними навичками, уміннями говоріння, сприйняття мови на слух, 

читання, письма, які дозволяють одержувати відповідну іншомовну інформацію 
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на професійні теми з подальшим її використанням для професійного 

самовдосконалення, компетентно висловлювати свою думку в ході вербальної і 

невербальної взаємодії з іншими суб’єктами в процесі професійної діяльності. 

Ураховуючи думку автора та власний досвід педагогічної роботи, зазначимо, 

що іншомовні компетенції вчителів іноземних мов містять знання й уміння 

іншомовного спілкування, які дозволяють їм орієнтуватися в науковій і 

методичній інформації, здатність швидко реагувати на зміни й реформи в 

освітньому просторі та активно взаємодіяти з колегами, готовність ділитися 

досвідом педагогічної роботи й проектувати спілкування на партнерських 

засадах, уміння переосмислювати власні потенційні можливості, долати 

перешкоди, виявляти ресурсні сили й складати план самовдосконалення. 

Таки чином, професійна самореалізація вчителів іноземних мов має 

розглядатися в форматі «Нової української школи», яка складається з восьми 

базових компонентів, серед яких: новий зміст освіти, заснований на формуванні 

компетентностей, де провідною компетентністю суб’єктів освітнього процесу є 

уміння вчитися впродовж життя. У зв’язку з цим виникла нова парадигма 

освіти: учень – предметно-інформаційне середовище (в тому числі нові 

інформаційні технології) – учитель. Для досягнення цієї мети сам учитель, 

перш за все, повинен оволодіти новою компетентністю, яка полягає не в 

навчанні предмета (передачі готових знань), а в розвиткові учня засобами свого 

предмета. Для вчителів іноземних мов є дуже важливим навчити учнів не 

тільки усвідомлювати, а й засвоювати знання через активну пізнавальну 

діяльність, формуючи в них уміння вчитися протягом життя.  

Установлено, що внаслідок швидкоплинних змін у суспільстві й освіті та 

мобільного реагування на них з боку всіх учасників освітнього процесу зміст 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов має постійно оновлюватися 

й вдосконалюватися та виражатися не лише в  категоріях професійних знань, 

умінь і навичок, але й у здатності навчатися впродовж життя. Цьому сприяють 

потреби самовираження й самореалізації вчителів  в іншомовному освітньому 
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середовищі, прагнення кар’єрного зростання в педагогічному колективі, 

реалізоване почуття задоволення власними й учнівськими досягненнями []. 

Змістову основу професійної самореалізації вчителів утворюють ціннісні 

орієнтації на саморозвиток особистості учня  в процесі вивчення іноземних 

мов, розуміння власної  «Я»-концепції, знання про власні можливості й 

співвіднесення їх з вимогами педагогічної діяльності, про шляхи 

вдосконалювання професійної компетентності. Завдяки адекватній самооцінці й 

розвиненим умінням рефлексії коригуються освітні результати [60; 73]. 

У дослідженні презентуємо власний підхід до розуміння суті професійної 

самореалізації вчителя, її зв’язку з його професійною компетентністю. Знання й 

уміння вчителя з педагогічної техніки забезпечують реалізацію вміння 

здійснювати освітній процес; взаємодіяти з учнями, наставляти їх у процесі 

різноманітної роботи; управляти собою, емоційним станом, мовою, що 

проявляється в поведінці та вчинках. Педагогічні вміння допомагають 

учителеві у самовираженні власного «Я», формуванні позитивної «Я»-

концепції, вдосконалюванні педагогічної техніки; педагогічні здібності, такі як 

комунікативність, креативність, рефлексія, перцептивні, інтелектуальні, 

організаторські здібності, доброзичливість, вимогливість, самостійність, 

самоконтроль, оптимізм, порядність, чесність, саморегуляція тощо є 

характеристиками гуманного вчителя.  

У наукових працях учені дійшли висновку, що самореалізація особистості 

є послідовним здійсненням конкретних дій  самості людини. Так, учена 

Т. Куценко розглядає професійну самореалізацію вчителів як мету, завдання, 

потреби, мотиви самореалізації, установку на самоздійснення, котрі 

реалізуються на конкретних діях: самопізнання (зрозуміння розпізнавання себе 

на основі рефлексії), самоактуалізація (активізація внутрішнього потенціалу, 

розкриття власної «Я»-концепції), самореалізація на основі виявлених 

потенційних сил (передбачення, чітке налагоджування, впорядкування 

сутнісних сил, спрямування їх на максимально повне розкриття в професійній 
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діяльності), самовдосконалення (коригування власних потенційних здібностей 

на основі самоконтролю й адекватної самооцінки) і саморозвиток (поступовий 

рух внутрішніх сил людини, що призводить до «розквіту» власних здібностей); 

результат професійної самореалізації особистості як новий продукт професійної 

діяльності [80]. Учена досліджує процеси самореалізації вчителя в системі 

методичної роботи ЗЗСО, наголошуючи на потенційних можливостях цієї 

роботи для професійної самореалізації педагогічних працівників. 

У дослідженні акцентуємо увагу на тому,  що самореалізація особистості 

має бути предметною. Про це наголошує Л. Левченко [86], досліджуючи 

самореалізацію старшокласників у науково-дослідницькій діяльності шкіл 

нового типу на творчому рівні, вчена дійшла висновку, що така самореалізація 

буде відбуватися в оптимальному темпі, якщо: науково-дослідницька робота 

учнів стане невід’ємною складовою усього освітнього процесу шкіл нового 

типу; реально здійснюватиметься принцип вільного вибору здібними, 

обдарованими учнями проблеми, напрямку дослідження, його змісту, 

керівника, групи товаришів, разом з якими ведеться дослідницький пошук; 

дослідницькі гуртки, групи, об’єднання будуть сформовані з референтних груп 

учнів, яких зв’язує орієнтація на певний вид майбутньої професійної діяльності; 

учасники цих об’єднань (груп) матимуть гнучкий навчальний план і за 

необхідності вивчення окремих предметів здійснювати за індивідуальним 

графіком; дослідницька робота означеної категорії учнів стане особистісно і 

соціально важливою і значущою. На думку вченої творча самореалізація 

відбувається як практичний, продуктивний процес вже на основі підготовки, 

мобілізуючої роботи самоактуалізації, це – реалізація внутрішнього потенціалу 

особистості, що відбувається шляхом розв’язання досить гострих 

суперечностей між «Я»-ідеалом; «Я»-реальністю». Уміння самореалізації 

формуються через особистість і діяльність: це послідовні акти самопізнання, 

самооцінки, прояву творчої активності, самостійності, самовираження. 
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На думку вченої Л. Рибалко послідовні дії самореалізації відбуваються в 

різних видах педагогічної діяльності та незалежно від специфіки викладання 

навчальних предметів. Автором виділено ціле-мотиваційну спрямованість 

самореалізації вчителя, зміст якої становлять мета, завдання, потреби, мотиви  

самореалізації, установка на самоздійснення; дії самості: самопізнання 

(рефлексія, самосприйняття, самоідентифікація, самовизначення, 

самообмеження); самоактуалізація (саморозкриття, розгортання сутнісних сил 

людини, самопрогнозування); процес самореалізації на основі самоактуалізації 

(самопроектування як перший акт дії, реалізація – самоорганізація, 

самоуправління або самоменеджмент); самовдосконалення (самомоніторинг, 

самокорекція, саморегуляція, самоконтроль, самооцінка); саморозвиток, 

самовираження, самопрезентація, самоствердження [147-151]. Не дивлячись на 

універсальність визначених механізмів самореалізації вчителя, вважаємо 

необхідним рахуватися із специфікою різних видів педагогічної діяльності, а 

також із особливостями викладання різних навчальних предметів. 

Певним доповненням у наших роздумах є праці  Ж. Воронцової і 

Л. Долинської. Наближеною і цілком самостійною є думка Ж. Воронцової [16], 

котра вважає  що самореалізація особистості  складається із послідовних дій 

самоактуалізації (усвідомленого визначення індивідом мети життєдіяльності),  

самопізнання (самоспостереження, самоаналіз,  самооцінка та самоконтроль), 

саморозвитку як самостійного примноження теоретично-практичного досвіду 

(самоосвіта) і формування нових особистісних якостей (самовиховання).  

Ученою Л. Долинською також виокремлено послідовні дії процесу 

самореалізації особистості, як-от: інформація про власну цінність, оволодіння 

власним внутрішнім світом; рефлексія; самооцінка; самовдосконалення 

особистості. Процес самореалізації є детермінованим не тільки внутрішніми 

утвореннями, а й реальним досвідом спілкування, взаємодії з навколишнім 

середовищем, у процесі яких дані утворення постійно піддаються соціальній 

апробації [34, с. 23]. 
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Не відхиляючи наукову цінність доробків цитованих вище попередників, 

у дослідженні ми дотримуємося власної думки щодо змістової наповнюваності  

професійної самореалізації вчителя іноземних мов, послідовного здійснення 

ними зазначених дій самості та врахування специфіки викладання навчальних 

предметів з іноземних мов.   

Отже, на підставі аналізу наукової літератури (Ж. Воронцової, 

С. Кіриченко, Л. Левченко,  Л. Рибалко) зазначимо, що процес професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов є послідовним і логічним 

самоздійсненням конкретних дій, а саме: самопізнання й усвідомлення мети, 

завдань, потреби самореалізації; самоактуалізації і самовизначення; 

самотворення як самопроектування, самопрогнозування; безпосередньо 

самореалізації виявлених сутнісних сил – самоконтролю, самоорганізації, 

саморозвитку і самовдосконалювання; самоствердження – самопрезентація на 

основі адекватної самооцінки й сформованих умінь рефлексії. 

У межах дослідження професійне самопізнання вчителя розглядаємо 

через категорію самосвідомості, оскільки підвищення професійної 

компетентності, перш за все, залежить від усвідомленого ставлення вчителя до 

професійних обов’язків. Самосвідомість, як опосередковане пізнання своїх 

потенційних сил, допомагає вчителю виробити ціннісно-емоційне ставлення до 

себе, орієнтувати власне «Я» на саморозвиток ще на початку професійного 

становлення. У всіх психологічних теоретичних положеннях, що подають 

структуру самосвідомості, самопізнання включається в самосвідомість, що 

забезпечує її зміст і динаміку. Професійна самосвідомість педагога є 

особистісним механізмом, що відіграє активну регулювальну роль у діяльності 

вчителя, за допомогою якого стає можливим активний саморозвиток, свідоме 

вдосконалювання особистісно-професійних якостей, формування професійної 

компетентності. 

Учена Ю. Єрмак професійне самопізнання вчителя визначає як 

«здатність  ототожнювати себе з професією вчителя, усвідомлювати значущість 
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розвитку власної «Я»-концепції в педагогічній діяльності, виявляти і зіставляти 

власні здібності з вимогами фахової підготовки» [44, с. 6]. Доповнимо ознаки 

професійного самопізнання вчителя, як: відбиття у свідомості потреби в 

розкритті особистісно-професійних якостей під час удосконалювання  

педагогічного професіоналізму; наповнення самосвідомості змістом, що 

пов’язує вчителя з педагогічним колективом, з культурою й суспільством у 

цілому;  ставлення до себе як до професіонала. 

У сфері професійної праці самопізнання відіграє регулятивну роль. 

Професійне самопізнання акумулює не тільки розуміння й прийняття умов та 

вимог конкретної діяльності, певного зразка професійної поведінки і відносин, 

але також пізнання й осмислення своєї ролі, завдань і можливостей у вибраній 

сфері соціальних взаємин. Воно засноване на процесі пізнання особистістю 

себе як суб’єкта діяльності, результативну сторону якого становлять професійні 

аспекти образу «Я» - професійної самосвідомості. 

На думку Н. Кузьміної характерним для вчителів високого рівня 

продуктивності є неперервне самопізнання, засноване на гармонійному 

поєднанні всіх компонентів досвіду, пізнанні інших людей і самого себе 

(висока аутопсихологічна компетентність). Цим учителям властиві найбільш 

адекватна самооцінка, особлива чутливість до переваг і недоліків власної 

особистості та діяльності, уміння зрозуміти причини своїх творчих успіхів і 

невдач, уміння аналізувати й узагальнювати результати власної професійної 

діяльності, порівнювати її з роботою інших учителів. Високопродуктивні 

педагоги завдяки вмілому діагностуванню своїх професійних можливостей 

успішно регулюють педагогічні дії, а у вирішенні навчально-виховних завдань 

досягають високого рівня – моделюють не тільки систему знань, але й 

формують у них необхідні ціннісні орієнтації і властивості особистості [77]. 

Як зазначає Н. Мараховська, посилення конкуренції на ринку праці 

актуалізує необхідність формування професійної ідентичності майбутніх 

фахівців, зокрема вчителів іноземної мови. На розвиток їх ідентичності 
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впливають як зовнішні фактори, наприклад, міжкультурна комунікація та 

співробітництво, асиміляція культур, поглядів та ідеологій, так і внутрішні – 

потреби людини, її інтереси, прагнення, цілі, думки та цінності [102-109]. 

Одностайно вчені (Л. Коростильова, В. Маралов, Л. Рибалко) 

наголошують на тому, що недостатньо вивченими є питання стосовно 

перешкод, бар’єрів професійного самопізнання, шляхів їх подолання. 

Особистості, як зазначає вчена   Л. Коростильова,  заважають на цьому шляху 

такі перешкоди, як: 1) ціннісні; 2) смислоконструктні; 3) диспозиційні [75].  

Наприклад, роздратованість негативно впливає на професійне 

самопізнання вчителя. О. Дубровський радить учителеві оволодівати вміннями 

відволікатися від турбот на певний час, щоб позбутися роздратованості. Не 

можна передавати свого негативного настрою оточуючим людям. Іноді 

потрібно й поступитися. Це допоможе подивитися на себе з боку інших людей, 

прислухатися до їх критичних зауважень. У пізнанні себе головним є адекватне 

сприйняття власної поведінки, результатів діяльності. «Привчайте себе до 

паузи перед можливим спалахом гніву. А під час цієї паузи намагайтесь 

осмислити ситуацію. Тоді ви встигнете дійти висновку, що гнів не дасть 

полегшення, а лише спричинить нові неприємності. Найкраще, якщо вам 

вдасться розрядитися не гнівними словами, а фізичною роботою чи вправами. 

Здорова фізична втома поглине ваш гнів» [128, с. 69]. 

Одним із важливих прийомів професійного самопізнання є 

самовипробовування, яке можна здійснити, беручи участь у спільній 

педагогічній діяльності, у спілкуванні з колегами в колективі та інших 

ситуаціях. Для випробовування професійних знань і вмінь найкраще 

використовувати можливості різних форм педагогічної діяльності.  

Вивчення поняття «самореалізація» неможливе без з’ясування суті 

спорідненого терміна «самоактуалізація». Представник гуманістичної 

психології А. Маслоу [115] досліджував явище самореалізації 

(самоактуалізації) на основі синтезу різних теоретичних напрямів у філософії, 
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соціології, психології та інших науках. З погляду цього науковця, кожна 

особистість володіє природною потребою у  самореалізації, тобто 

максимальному розкритті власних потенцій, здібностей і задатків. Учений    А. 

Маслоу класифікує потреби самореалізації особистості, котрі відносить до 

якісних характеристик вищих її потреб, що допомагає розвитку потенціалу і 

можливостей самої особистості. Така потреба є безперервною соціальною 

цінністю, яка створюється у процесі будь-якої діяльності особистості, а також 

спричиняє активність, яка і визначає ці види діяльності. Активність на вищому 

рівні визначає види потенціалів особистості які і будуть реалізовані індивідом у 

процесі діяльності. Закон ієрархії потреб А. Маслоу характеризує те, що 

задоволення вищих потреб стає актуальним лише за умови задоволення потреб 

нижчого характеру, яке повинно мати тривалий, інтенсивний та неперервний 

характер. Це означає, що формування суспільних потреб соціальних груп та 

окремих особистостей відбувається послідовно у закономірний спосіб, тобто 

задоволення однієї з вищих потреб у особистості з’являється лише за умови 

задоволення нею потреби нижчого порядку. 

Під час самоактуалізації виявляється внутрішній потенціал людини, її 

ресурсні можливості. Нами розуміється іншомовний потенціал учителів 

іноземних мов як прагнення до професійної самореалізації й діалогічного 

спілкування в освітньому процесі, знання й уміння з методики викладання 

іноземних мов, здатність до створення комфортного освітнього середовища 

засобами іншомовного спілкування. Ураховуючи той факт, що маємо справу з 

дорослими людьми, які професійно зорієнтовані, мають певний досвід 

учительської роботи, пояснимо доцільність активізації вчителів. 

На основі самоактуалізації відбувається  професійне самовизначення 

вчителя. Слід зазначити, що в науковій праці  Н. Ткаченко [187] прописані 

орієнтири професійної діяльності сучасних  вчителів іноземних мов, котрі  

слугують професійному самовизначенню особистості. До таких орієнтирів 

віднесено: збереження і розвиток європейської мовної спадщини та культурної 
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різноманітності; стимулювання вивчення європейських сучасних мов; сприяння 

європейській мобільності, співпраці, взаєморозумінню.  

У процесі сутнісного самовизначення, на думку І. Нікітіної, самість 

звільняється від контролю особистості, її володарювання, розкривається, 

набирає сили, стає господарем розвитку, створюється цілісне та інтегроване 

«Я» [120, с. 30]. 

Для учителя важливим є професійне  самовизначення через колектив. 

Так, у  працях Антона Семеновича Макаренка спрямованість внутрішнього 

потенціалу людини розкривається в гармонійному поєднанні потреби в 

самореалізації і саморозвитку з прагненнями допомагати іншій людині, 

поєднувати особисте з колективним, поступатися власними інтересами задля 

спільної праці. Кожна людина має від себе вимагати, бути відповідальною. «Це 

саме важка річ – вимагати від себе. З інших вимагати легко, а від себе - на будь-

яку резину наштовхуєшся, все хочеш себе чим-небудь вибачити» [130, с. 36]. 

Самопрогнозування є також спробою представити себе в певній ситуації 

діяльності. Це уміння педагога контролювати, оцінювати, поправляти, долати 

самого себе – показник вищої моральної зрілості й культури, подібно до того, 

як вища культура мислення виявляється в умінні полемізувати із самим собою. 

За допомогою самоконтролю здійснюється регулярна фіксація і звірення 

фактичної поведінки, відношень, діяльності педагога з тим, що намічено. 

Ефективність самоконтролю підвищується, коли він доповнюється самозвітом у 

процесі практичної діяльності й самовихованням. Звітувати про свої вчинки –  

це означає вносити корективи у власну поведінку, стабілізувати її в потрібному 

напрямі і цим самим робити свою особистість об’єктом своєї свідомості. 

Підвищення рівня професійної самореалізації вчителя іноземних мов 

безпосередньо залежить від здійснення ним рефлексії, тобто сформованості 

аналітичних і рефлексивних умінь. Пояснимо це тим, що завдяки рефлексії 

вчитель має змогу: оцінювати правильність/неправильність вибору способів 

професійної самореалізації у різних видах педагогічної діяльності; виявляти і 
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долати труднощі, які заважають руху до акме-вершини; аналізувати 

педагогічну ситуацію й оцінювати власні можливості щодо її вирішення, 

знаходити власні помилки у вирішенні педагогічної ситуації й оперативно їх 

виправляти; навчати школярів прийомам саморефлексії поведінки, формувати 

їхню адекватну самооцінку. 

У Новому тлумачному словникові української мови (2008) наводиться 

тлумачення терміну «рефлексія» як «самоаналіз, роздуми людини над власним 

душевним станом; у філософії – відображення, а також дослідження процесу 

пізнання» [122, с. 119]. 

У контексті дослідження самоаналіз є самостійними діями вчителя, який 

виявляє сильні й слабкі сторони своєї діяльності, робить висновки, практичні 

рекомендації, проектує нове бачення методики викладання і ставить завдання 

для самовдосконалення. Самоаналіз подамо за схемою: що сподобалося 

вчителеві й учням; що вимагає доопрацювання з боку вчителя та учнів; поради і 

побажання від вчителя та учнів.   

На основі аналізу наукової літератури зазначимо, що рефлексія вчителя є 

особистісною якістю, котра становить основу для розвитку й удосконалювання 

його професійних і педагогічних здібностей на рівні самосвідомості й 

розумової діяльності, управлінським і регулювальним механізмом побудови 

міжособистісних взаємин у педагогічному колективі. У працях учених 

рефлексію розглядають як психологічний механізм професійного самопізнання 

особистості (Є. Боброва, Ю. Єрмак), її самоконтролю (Т. Щербакова), 

саморегуляції (Н. Сеньовська, К. Чернова),  професійного самовдосконалення й 

самоактуалізації (А. Веремчук, О. Резван) [15; 44; 141; 146; 158]. У межах 

дослідження близькою є позиція вченої О. Резван [146], яка рефлексію 

розглядає як здатність людини до самоспостереження, самопізнання, 

самоаналізу та усвідомлення зовнішньої оцінки особистісних особливостей 

іншими людьми, результатом чого є критичне оцінювання власних дій, 

досягнень, ресурсів, особистісних якостей та, за необхідності, їх корекція.  
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Цінними є праці вчених (Є. Рогов), у яких рефлексію пов’язують зі 

змінами особистості, що виявляється як у формуванні складових професійної 

свідомості (професійної уваги, перцепції, пам’яті, мислення, емоційно-вольової 

сфери), так і в зовнішньому вигляді (моториці, мові, емоційності, формах 

спілкування) [152]. 

Існує й інший підхід, у межах якого рефлексія вивчається як процес, що 

характеризується такими категоріями, як самоаналіз, оцінка, співвідношення 

свого уявлення з думками інших про себе й про осмислення життєвих цілей і 

планів, мотивів, установок, соціальних моральних вимог, цінностей. До 

рефлексивних процесів автори  відносять усвідомлення й осмислення своїх 

вчинків і діяльності, самоконтроль, самокорекцію [142].  

У межах дослідження заслуговують на увагу компоненти рефлексії 

вчителя, окреслені вченими М. Марусинець (аксіологічний, ціннісно-

мотиваційний, інструментальний, когнітивний, операційно-технологічний, 

емоційно-оцінний), С. Сисоєвою і Т. Поясок (когнітивний, емоційний, 

оцінково-вольовий), О. Резван (інтелектуальний, емоційно-ціннісний, 

регулятивний) [161; 146]. 

За допомогою професійної самооцінки координуються можливості, 

внутрішні психічні резерви особистості з метою і засобами діяльності. Основна 

функція професійної самооцінки педагога – регуляція його професійної 

поведінки. Чим критичніше педагог ставиться до себе, тим більш зрілим є його 

професійне самопізнання. І навпаки, чим глибше розвинене самопізнання 

педагога на рівні його підготовки до діяльності, тим більш критичною є його 

самооцінка в процесі виконання діяльності. Самооцінка як інструмент 

самовдосконалення є важливим чинником підвищення ефективності 

професійної підготовки майбутнього фахівця.  

Долучаючись до обговорення матеріалів Закону України «Про освіту» 

(2017р.), зазначимо, що головним зобов’язанням  вчителя  перед  освітянською 

спільнотою є постійне вдосконалювання  професійної компетентності, оскільки 
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лише останнім часом відбувається низка реформувань освіти в Україні, що 

вимагає розуміння й сприйняття їх педагогічними працівниками освітньої 

галузі. Нам імпонує те, що вчитель має сприяти розвитку здібностей здобувачів 

освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і 

психічне здоров’я для зростання української еліти. Однак, таке зобов’язання 

вимагає ретельного ставлення вчителя до власних здібностей, їх виявлення та 

використання в освітньому процесі. Ми впевнені, що лише самодостатній 

вчитель виховає інтелігентних та інтелектуальних молодих людей.  

Нині перед учителями розкриті всі шляхи професійного 

самовдосконалювання, а саме: можливе й доступне вивчення й використання в 

освітньому процесі іноземних мов, участь у освітніх міжнародних та 

українських проектах, стажування за кордоном, організація активного 

відпочинку як учителів, так і учнів.  Слід зазначити, що неабияку роль 

відіграють  методичні об’єднання вчителів, центри методичної допомоги 

вчителеві, консультативні пункти з підтримки  молодих вчителів. Однак, як 

свідчить власний педагогічний досвід, учителям бракує часу для професійного 

саморозвитку, емоційної стійкості, організованості й впевненості, відзначення 

успіхів у їхній нелегкій праці. Тому  вважаємо, що вчитель іноземних мов має 

бути лідером нового покоління освітян, оскільки він вільно володіє 

інформацією з іноземних джерел, позбавлений мовних бар’єрів, необмежений у 

спілкуванні з іноземними фахівцями, може бути гарним організатором 

освітньої проектної діяльності в педагогічному колективі.  

Уважаємо, що розв’язання проблеми професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов має відбуватися в умовах іншомовного освітнього середовища, а 

такі вчителі мають бути зацікавлені в створенні іншомовного спілкування в 

педагогічному колективі.  

Цьому є підтвердження вченого М. Боришевського, котрий вважає, що 

«сама по собі наявність об’єктивних умов, сприятливих для об’єкта, створює 

лише певні можливості розвитку, а реалізуються ці можливості такими 
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діяльними людьми, яким властиві свідомість і воля, і які діють згідно зі своїми 

прагненнями, бажаннями, пристрастями. Від адекватності відображення ними 

умов, можливостей і потреб суспільного розвитку, своєчасності й правильності 

прийняття рішення, міри активності й цілеспрямованості в його реалізації, 

власне, і залежать темп, рівень і характер суспільного розвитку» [11, с. 46]. 

На основі адекватної самооцінки й сформованих умінь рефлексії 

відбувається самоствердження та самопрезентація вчителя іноземних мов. На 

основі аналізу наукової праці Ю. Авсюкевич [2], зробимо висновок, що 

самопрезентація  іноземною мовою стає явищем звичним і професійно 

необхідним. Учителеві іноземних мов також необхідно виступати  з 

підготовленими комп’ютерними презентаціями професійного спрямування,  

користуватися мовними засобами зв’язку для поєднання висловлювань у 

чіткий, логічно об’єднаний дискурс, враховуючи цільову аудиторію і мету 

висловлювання, користуватись відповідними правилами презентації та 

паралінгвістичними засобами, коментувати таблиці, графіки і схеми, 

орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови виступу. Головним є те, що 

самопрезентація допомагає самоствердженню вчителя іноземних мов серед 

школярів і батьків. 

Таким чином, у параграфі з’ясовано суть, зміст, поетапне здійснення 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов. Зазначено, що феномен 

професійної самореалізації особистості є універсальним, котрий характеризує 

процеси самості педагогічного працівника, їхнє розкриття в професійній 

діяльності. Однак, особливості професійної самореалізації переломлюються через 

призму специфіки професійної діяльності вчителя.  
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1.2. Потенційні можливості іншомовного освітнього середовища для 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов 

 У Новому тлумачному словникові української мови (2008) термін 

«середовище» має різне визначення, однак у межах дослідження нами 

використані такі суттєві характеристики, як: «сукупність природніх умов, у 

яких проходить життєдіяльність якого-небудь організму; сфера; соціально-

побутові умови, в яких проходить життя людини; оточення; коло; обшар»    

[119, с. 265].  

На основі вивчення наукових праць (О. Гора, В. Гриньова, Л. Карпова, О. 

Марченко та інші),  суть поняття  «освітнє середовище» розуміємо як 

сприятливі обставини для самореалізації й саморозвитку суб’єктів освітнього 

процесу. До суттєвих ознак освітнього середовища віднесемо педагогічну 

взаємодію, психологічну й методичну підтримку,  спілкування на правах 

партнерських стосунків, задоволення в результаті отриманих продуктів 

освітньої діяльності.  

На підставі власного педагогічного досвіду зазначимо, що сприятливі 

обставини в освітньому середовищі створюють педагоги-новатори, які 

виявляють авторський підхід до освітнього процесу, відходять від  застарілих 

«шаблонів», займаються інноваційною діяльністю. Нерідко їхній досвід 

вивчається наступними поколіннями науковців і педагогів, а головні ідеї 

використовуються в реальній шкільній практиці.  Спробуємо виокремити 

ознаки сприятливого освітнього середовища в педагогічній спадщині відомих 

українських і зарубіжних учених. 

Відомий український педагог, новатор шкільних ідей  В. Сухомлинський 

[132] наполягав на необхідності створення у довкіллі, шкільному середовищі, 

дитячому колективі умов для гармонійного розвитку особистості школяра. На 

його погляд, школа має бути не коморою знань, а середовищем ясної думки, 

повноти життя, впевненості у своїх силах, віри у можливість подолання 

труднощів, спокійної обстановки цілеспрямованого труда, атмосфери дружних 
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взаємин. Кожен учень мав можливості усвідомлювати свої потенції, внутрішній 

світ, органічний зв’язок свого «Я» із зовнішнім предметним світом, культурою, 

природою, довкіллям, іншими людьми (батьками, учителями, однокласниками). 

Такe середовище може бути схарактеризоване як культурно-пізнавальне, 

художньо-естетичне, культурно-комунікативне, культурно-екологічне, 

культурно-трудове, культурно-рефлексивне, естетичне та емоційне тло яких 

складали природа, людські стосунки, краса життєвого простору домашнього та 

шкільного оточення. Особливої уваги педагог приділяв вивченню української 

мови, яка має поєднуватися з почуттями, емоціями, характером, звичаями, 

традиціями, душею народу, знаходити свій вираз у поезії, прозі, легендах, 

казках, пісенній творчості. 

Видатний вихователь свого часу А. Макаренко [133] вважав, що виховує 

все: люди, речі, явища, але найбільш усього й найдовше – саме люди, із них на 

першому місці – батьки та вчителі. Проте педагог вважав, що виховує не тільки 

(та не стільки вихователь), а й освітнє середовище, яке має бути організоване 

найбільш вигідним чином. Суттєвими ознаками такого середовища було те, що 

кожен вихованець відчував моральну й соціальну захищеність у педагогічному 

колективі, бачив щасливу перспективу майбутнього. Традиції колонії, свята, 

символіка, атрибутика також мали сприятливий ефект для педагогічної 

взаємодії в освітньому просторі. Як відомо, в колонії важко було вихователям  і 

виховникам дотримуватися педагогічного такту й авторитету, однак цьому 

вчилися всі учасники освітньо-виховного процесу.    

Один із засновників гуманістичного напряму Карл Роджерс вважав, що 

неможливо змінити людину, передаючи їй готовий досвід, проте необхідно 

створити умови, які сприяють розвиткові людини. Таку атмосферу вчений 

називав атмосферою полегшення (англ. «facilitate»). Фасилітатору, на думку 

К. Роджерса [223], властиві емпатія, безумовне схвалення особистості 

вихованця, автентичність. За працями вченого, основні постулати фасилітації 

такі: наставник має достатньо поваги до себе та вихованця (головна умова); 
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поділяє з іншими відповідальність за навчання та виховання; керується власним 

досвідом; навчуваний вибудовує та розвиває власну програму самостійно або 

сумісно з іншими, обираючи напрям власного навчання з повним 

усвідомленням відповідальності за наслідки власного вибору; у класі 

(академічній групі) створюється клімат, який полегшує навчання. Спочатку ним 

керує фасилітатор, згодом навчувані створюють та підтримують його 

самотужки; усі зусилля спрямовані на підтримку постійного навчально-

виховного процесу, зміст освіти відступає на другий план, результат 

вимірюється як досягнення навчуваного; самодисципліна заміняє зовнішню 

дисципліну; навчуваний самостійно оцінює рівень власної навченості та 

вихованості, збираючи інформацію від інших членів групи і педагогів; у таких 

сприятливих умовах навчально-виховний процес має тенденцію до 

поглиблення, швидкому просуванню та зв’язку з життям. Це відбувається 

завдяки особистому вибору напряму навчання - навчання власною ініціативою, 

особистість (з її почуттями, нахилами, інтелектом) повністю зорієнтована на 

саморозвиток. 

У реформаційних умовах сьогодення слід назвати інноваційні ЗЗСО 

м. Харкова, які також створюють сприятливе освітнє середовище для учасників 

освітнього процесу. Це такі, як: приватні навчально-виховні комплекси 

«Гімназія ОЧАГ», «МИР», «Boiko Школа», «Центр розвитку дитини 

«Інтелект»»,  «Гармонія» та ін. [193]. Так, у «Boiko Школі» англійська мова 

поглиблено вивчається за авторською програмою та альтернативними 

автентичними підручниками з широким використанням аудіо та відеоматеріалів 

із обов’язковим складанням іспитів за програмою Cambridge English Language 

Assessment. Учні мають можливість навчатись дистанційно при постійному 

сприянню з боку тьюторів. Учителі мають унікальну можливість підвищувати 

рівень кваліфікації та професійну майстерність, опанувавши курс CELTA у 

екзаменаційному центрі, який є частиною навчально-виховного комплексу. Під 
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час канікул постійно діючою є практика стажування вчителів за кордоном 

(Великобританія, Кіпр, Мальта).  

У науковій літературі поряд з терміном «освітнє середовище» 

вживаються терміни «соціально-освітнє», «розвивальне освітнє середовище», 

«творче середовище», «освітньо-інформаційне». 

Термін «соціально-освітнє середовище»  в ЗЗСО розуміється як система 

взаємодії між різними соціальними інститутами, завдяки якій розширюються 

межі самореалізації всіх учасників освітнього процесу, надається можливість 

для розвитку кожної особистості. Л. Гуцуляк  [33] окреслює складові такого 

середовища, як:  сім’я як соціальний інститут зі своїми традиціями, звичаями, 

сімейними цінностями, стилями виховання й спілкування; ЗЗСО, в якому 

відбувається освітній процес і позакласні години, заняття в гуртках,  методичні 

та виховні заходи; мікрорайон, у якому розташовані позашкільні заклади 

освіти [117]. 

У створенні соціально-освітнього середовища  ЗЗСО беруть активну 

участь громадські організації та об’єднання, наприклад,  Молодіжна рада 

Харкова при Харківському міському голові, Ізраїльський культурний центр, 

Рада ветеранів Шевченківського району, волонтерські організації, Районний 

відділ Харківського міського союзу ветеранів Афганістану, дитяча суспільна 

організація «ЮнПресКлуб», медіагрупа «Скрепка», Військова частина  № 1451, 

Районний Дебатний клуб, Школа розвитку «Мер міста». 

Актуальним і доцільним є висвітлення суті розвивального освітнього 

середовища ЗЗСО в науковій праці В. Гриньової і Л. Карпової [31 ]. На думку 

вчених розвивальне освітнє середовище – це соціокультурний простір, у межах 

якого відбувається інтеграція соціальних інститутів різних типів різного 

призначення, між якими відбувається взаємодія, що сприяє процесам розвитку 

й саморозвитку особистості. Дослідники наводять варіанти розвивального 

освітнього середовища, як-от: навчальні комплекси, тобто ЗЗСО одного 

профілю різного рівня освіти в різноманітних комбінаціях; навчально-
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виробничі комплекси, до складу яких входять освітні установи різних рівнів і 

базові підприємства; навчально-наукові комплекси, що включають поряд із 

ЗЗСО й підприємствами дослідницькі підрозділи.  

Розвивальне освітнє середовище ЗЗСО характеризується такими 

властивостями, як: гнучкість, що позначає здатність освітніх структур до 

швидкого перебудування відповідно до потреб особистості, що змінюється, 

навколишнього середовища, суспільства; неперервність, що виражається через 

взаємодію й наступність у діяльності елементів, що входять до неї; 

варіативність, що припускає зміну розвивального середовища відповідно до 

потреб населення в освітніх послугах; інтегрованість, що забезпечує вирішення 

виховних завдань за допомогою посилення взаємодії структур, що входять до 

неї; відкритість, що передбачає широку участь суб’єктів освітнього процесу в 

самоуправлінні, демократизацію форм навчання, виховання й взаємодії; 

саморозвиток і саморегуляція, засновані на процесах розвитку й саморозвитку 

особистості; установку на спільне діяльне спілкування суб’єктів освітнього 

процесу, що здійснюється на основі педагогічної підтримки й партнерських 

стосунків.  

У Новій українській школі йдеться про створення творчого середовища 

для самореалізації кожного учасника освітнього процесу. Освітній простір такої 

школи не обмежуватиметься лише будівлею. Планується розвивати 

інфраструктуру для забезпечення різних форм навчання учнів, учителів, батьків 

і керівників ЗЗСО. Для формування навичок наукової діяльності та 

винахідництва необхідно організувати роботу сучасних лабораторій, а також 

скласти програми доступу школярів до наукових музеїв, обсерваторій, 

відкритих навчальних курсів та інших ресурсів. Кожна школа повинна мати в 

своїй структурі сучасну бібліотеку, яка має стати ресурсним осередком і 

експериментальним майданчиком для учнів і батьків, забезпечити вільний 

доступ до якісних  електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, 

лабораторій. Відповідно буде урізноманітнено варіанти освітнього простору в 
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класі. Крім класичних варіантів, буде використано новітні мобільні робочі 

місця, які легко трансформувати для групової роботи. Будуть виділені окремі 

приміщення з відкритим освітнім простором. Планування і дизайн освітнього 

простру буде спрямований на розвиток дитини і мотивації її до навчання.  

Освітній простір не буде обмежуватися питаннями ергономіки [137]. 

З появою ІКТ науковці стали користуватися терміном «освітньо-

інформаційне середовище», яке розуміють як створення умов для освітньо-

мережевої взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, активізації  їхнього  

комунікативного потенціалу та спонукання до виявлення освітніх і соціальних 

ініціатив [138]. Таке середовище сприяє формуванню інформаційної 

компетентності (а нині й цифрової компетентності) суб’єктів освітнього 

процесу. 

Формування освітнього середовища як умову якісної підготовки 

майбутніх  фахівців військової сфери  розглядає українська вчена  О. Марченко 

[112-114].  Не дивлячись на специфіку  військової підготовки, ми вважаємо 

суттєві положення її дослідження концептуальними для освітнього середовища 

будь-якої сфери. На думку дослідниці, на сучасному етапі розвитку ідеї 

особистісно зорієнтованої педагогічної взаємодії має бути сформоване 

організоване різнорівневе освітнє середовище: світове, європейське, 

національне, регіональне, локальне, особистісне. Таке середовище, безумовно, є 

локальним, поліпредметним і полісуб’єктним педагогічним феноменом, що 

передбачає просторове та функціональне об’єднання та забезпечує їхній 

особистісно-професійний розвиток.  

Нам імпонує думка вченої О. Марченко [113], яка  схарактеризувала 

особистісно-зорієнтоване середовище закладу вищої освіти як систему 

організаційно-педагогічних умов, ситуацій, впливів, що забезпечують 

реалізацію навчальної діяльності як єдності процесів викладання та учіння; 

сукупність просторово-предметних, матеріально-технічних, соціально-

психологічних, інформаційно-комунікаційних, санітарно-гігієнічних умов 
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реалізації освітньої діяльності. За своєю природою освітнє середовище є 

локальним, штучним середовищем, сформованим для досягнення зовнішніх 

(підготовка фахівців певного профілю) та внутрішніх (особистісно-

професійний розвиток майбутнього фахівця) цілей освітньо-професійного 

процесу. Освітнє середовище може бути як підтримуючим, так і 

дискримінаційним, таким, що спонукає особистість до діяльності, або гальмує 

особистісну активність, збагачує внутрішній світ людини або збіднює його.  

На наш погляд, змістово-технологічна, соціально-контактна, просторово-

предметна складові освітнього середовища, котрі виокремила  О. Марченко, в 

певній мірі охоплюють об’єктивні й суб’єктивні чинники освітнього процесу. 

Однак, для підвищення рівня професійної самореалізації вчителя іноземних мов 

таких складових недостатньо, оскільки вони позбавлені іншомовного 

відкритого освітнього простору. Зазначимо, що останнім часом актуалізується 

питання іншомовного спілкування між представниками освітнього простору з 

багатьох причин, а саме як: обмін новою професійною інформацією, навчання 

молоді в різних країнах, участь педагогів у міжнародних проектах.   

О. Гора [22-25] розуміє освітнє середовище закладу вищої освіти як 

сукупність духовно-матеріальних умов його функціонування, що забезпечують 

саморозвиток вільної і активної особистості студента, реалізацію творчого 

потенціалу. Освітнє середовище виступає функціональним і просторовим 

об’єднанням суб’єктів освіти, між ними встановлюються тісні різнопланові групи 

взаємозв’язків, і може розглядатися як модель соціокультурного простору, в 

якому відбувається становлення особистості. До характеристик освітнього 

середовища автор відносить гуманістичний характер освітнього впливу у 

середовищі; відкритість та динамічність освітнього середовища; акцентуація 

національного компонента в змісті освіти; постійний діагностично-корекційний 

педагогічний вплив на освітнє середовище.  

Під освітнім середовищем розуміється сукупність просторово-

предметних, матеріально-технічних, соціально-психологічних, інформаційно-
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комунікаційних, санітарно-гігієнічних умов реалізації освітньої діяльності. За 

своєю природою освітнє середовище є локальним, штучним середовищем, 

сформованим для досягнення цілей освітнього процесу: зовнішніх (підготовка 

фахівців для забезпечення певної професійної галузі) і внутрішніх 

(особистісно-професійний розвиток фахівців). 

У проведеному дослідженні нам імпонує змістова наповнюваність 

освітнього середовища, яка спрямована на формування національної ідентичності, 

ціннісних орієнтацій студентів. Як відомо, в суспільстві нівелювали 

загальнолюдські цінності, молоді люди недостатньо підготовлені до відтворення й 

трансляції української культури, не мають національних налаштувань у 

практичній діяльності.  

На підставі аналізу Статуту Харківського ліцею № 89 Харківської міської 

ради Харківської області було виокремлено структуру освітнього середовища, 

яке базується на єдності та взаємодії таких компонентів:  

1) мета, яка забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти;  

2)  завдання, котрі забезпечують досягнення мети ЗЗСО, а також 

гарантують виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; формування 

особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

виховання громадянина України, шанобливого ставлення до родини, поваги до 

народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов 

меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших 

народів і націй, свідомого ставлення до свого здоров’я;  

3) організація освітнього процесу (зарахування, відрахування, 

переведення до наступного класу та поділ учнів на групи, планування науково-

дослідницької діяльності учнів, методичної роботи з педпрацівниками, роботи з 

батьками) його учасниками (адміністрація, педколектив, керівники гуртків, 

рада ліцею, педагогічна рада, учнівське самоврядування);  
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4) управління ЗЗСО, яке здійснюється Департаментом освіти Харківської 

міської ради, Управлінням освіти адміністрації Шевченківського району 

Харківської міської ради та безпосередньо директором; 

 5) матеріально-технічна база, до складу якої входять будівлі, споруди, 

земля, комунікації, обладнання;  

6) фінансово-господарська діяльність, що забезпечує вивчення предметів 

в обсязі Державного стандарту освіти;  

7) міжнародне співробітництво, завдяки якому заклад в змозі проводити 

міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 

проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з 

міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями;  

8) контроль за діяльністю ЗЗСО, що здійснюється з метою забезпечення 

реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. 

Нині недостатньо говорити лише про особистісно-зорієнтоване освітнє 

середовище, оскільки воно «перетворюється» на іншомовне освітнє 

середовище. Очевидними є переміщення населення в пошуках роботи, нерідко 

українці від’їжджають за кордон з метою тимчасового працевлаштування, 

іноземні мови вивчають і дорослі, і молодь, постійно відбувається обмін 

інформацією завдяки системі Інтернет. І тому головним завданням 

іншомовного освітнього середовища є об’єднати освітян для розв’язання 

проблеми поліпшення якості підготовки молоді до життя і праці за 

вподобаннями і природними здібностями [124]. 

В  умовах  розвинутого  інформаційного  суспільства,  накопичення  

знань,  розгалуження  та  розвитку  різних  напрямів  освітньої діяльності 

партнерське співробітництво та  інтеграція  у  світовий  освітній  простір  

набувають  актуального значення. Для освітян відкриваються нові перспективи 

в співпраці з міжнародними  освітніми  організаціями,  громадськими  

установами  зарубіжних  країн. Слід зазначити, що нормативно-правова база є 

цьому підтвердженням. У Законі України «Про освіту» (2017) надається право 
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закладам освіти укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі 

зв’язки з науковими установами та освітніми закладами іноземних країн, 

міжнародними фондами. Наголошується на тому, що заклади освіти, 

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, здобувачі освіти 

можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм, розробленні 

спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, 

науковими установами, організаціями. 

Останнім часом укріплюються міжнародні партнерські відносини та 

розвиваються культурно-освітні обміни учнями й вчителями закладів загальної 

середньої освіти  із  школами-партнерами країн Європи, Азії та США. Такі 

міжнародні культурно-освітні обміни педагогічним досвідом  підвищують 

інтерес учителів до професійної самореалізації в іншомовному освітньому 

середовищі, позитивно впливають на планування стратегії самозростання. 

Робота  вчителів  щодо  розвитку співробітництва   з  міжнародними освітніми  

та громадськими організаціями спрямована на формування особистості, 

органічно адаптовану до життя у світі різноманітних зв’язків – від контактів із 

найближчим оточенням до глобальних зв’язків, особистості, відкритої до 

діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у світовий 

культурний   простір [184;185]. 

Слушним є те, що до створення іншомовного освітнього середовища 

долучаються вчителі іноземних мов. Нині школярі також мають доступ до будь-

якої інформації через систему Інтернет, можуть самостійно ознайомитися з 

освітніми процесами й національними традиціями інших країн. Як свідчить 

педагогічний досвід, окремі вчителі іноземних мов вражають не лише знаннями й 

уміннями іноземних мов, але й високим рівнем іншомовної культури, обізнаності 

з традиціями інших народів. Однак, не кожен учитель іноземних мов  виступає 

лідером у пізнанні нової інформації про різні педагогічні системи, освітні процеси, 

реалізує власний професійний потенціал у освітньому середовищі на творчому 

рівні, згуртовує навколо себе колег, школярів, батьків, виступає ініціатором 
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співробітництва на партнерських стосунках.  

Отже, активізація іншомовного потенціалу вчителів іноземних мов є 

головною ланкою комфортного освітнього середовища, певним виходом із зони 

утруднень і складнощів, що заважають професійній самореалізації цих учителів 

і формуванню іншомовної культури школярів і батьків.  

У нашому розумінні поняття  «іншомовне освітнє середовище» має бути 

провідним у освітньому процесі, оскільки знання людиною іноземних мов уже 

стало звичною справою. Суб’єкти освітнього процесу, тобто вчителі, учні, 

батьки, нерідко спілкуються з колегами, ровесниками, партнерами на мові 

іноземних країн, мають змогу навчатися і стажуватися за кордоном, 

співпрацювати з визначених тем. І тому іншомовне освітнє середовище ми 

розглядаємо як штучно створені обставини для суб’єктів освітнього процесу з 

метою педагогічної взаємодії, спілкування і співпраці, побудови партнерських 

стосунків. [140] 

Окрім сказаного вище, іншомовне освітнє середовище пов’язане з 

акультурацією, яку на думку вченої І. Штейміллер, доцільно розуміти як процес 

і результат успішного пристосування людини до умов життєдіяльності в 

новому для неї соціокультурному середовищі, що передбачає інтегративне 

поєднання нею норм, традицій, цінностей рідної й нової для неї культури на 

основі відчуття власної бікультурної чи мультикультурної ідентичності [202]. 

Згідно мети і завдання дослідження в дисертації суть поняття 

«іншомовне освітнє середовище» розкрито як сприятливі обставини для 

самореалізації суб’єктів освітнього процесу, котрі задовольняють потреби 

вчителів та учнів спілкуватися іноземними мовами із зарубіжними освітянами, 

підвищують їхню компетентність у галузі іноземних мов та забезпечують 

продуктивне виконання спільних освітніх проектів.  

Іншомовне освітнє середовище ЗЗСО виконує розвивальну, 

координаційну, виховну, навчальну, фасилітативну освітні функції.  

Розвивальна функція – передбачає  розкриття іншомовного потенціалу 
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суб’єктів освітнього процесу, поглиблення знань з іноземних мов, оволодіння 

новими способами іншомовного спілкування. 

Координаційна функція – об’єднує учасників освітнього процесу для 

колективного розв’язання педагогічних завдань, у тому числі й виконання 

міжнародних освітніх проектів. 

Виховна функція – сприяє формуванню морально-етичних норм 

поведінки суб’єктів освітнього процесу під час спілкування з колегами з різних 

країн, адаптації до соціокультурного середовища. 

Навчальна функція – створює атмосферу навчання і самоосвіти для всіх 

учасників освітнього навчання, в якій  постійно вдосконалюється їхній 

іншомовний потенціал і комунікативні навички. 

Фасилітативна  функція – спрямовує спільні дії учасників освітнього 

процесу на виконання професійних завдань на партнерських засадах і 

взаємодопомоги. 

О. Гора [23] приділяє увагу особистим компонентам освітнього середовища, 

виділяючи компоненти, як:  соціальний – комплекс соціально орієнтованих потреб 

суб’єктів освітнього середовища, їх соціальних взаємодій та взаємовпливів; 

мотиваційний – формування в учасників середовища сукупності спонукань та 

внутрішніх переконань, що регулюють процес професійного зростання 

майбутнього фахівця; креативний – творчість як фактор позитивного розвитку 

особистості; рефлексивний – усвідомлення значущості національних налаштувань 

та запорука їх використання у професійній діяльності; аксіологічний – 

формування системи особистісно значимих цінностей; інтегративний – 

об’єднання всіх компонентів у складну систему впливу на особистість.  

З позиції авторського підходу в дослідженні виокремлюємо особистісно-

мовленнєвий, інформаційно-комунікативний, продуктивно-інноваційний 

компоненти іншомовного освітнього середовища ЗЗСО.  

Особистісно-мовленнєвий компонент іншомовного освітнього 

середовища включає суб’єктів освітнього процесу (адміністрація (директор та 
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заступники), вчителі, методисти, керівники гуртків, вихователі, учні, батьки, 

громадськість), котрі оволодівають мовленнєвою грамотністю. Від  професійної 

майстерності й професіоналізму вчителя іноземних мов залежить якість навчання 

школярів іноземним мовам, ефективність формування вміння спілкуватися з 

носіями мови, тобто мовою, яка вивчається, читати тексти, розуміти на слух те, що 

говориться в звичному темпі, говорити і писати так, щоб розуміли носії мови.  

Мова, в тому числі й іноземна мова, є тими сприятливими обставинами 

іншомовного освітнього середовища ЗЗСО, котрі сприяють самореалізації 

учасників освітнього процесу під час спілкування, обміну навчальною і 

професійною інформацією, оволодіння й використання  іноземних мов, 

побудови діалогу й співпраці на засадах партнерства. 

В. Сухомлинський писав: «Є ще бік педагогічної культури, про який не 

можна говорити без тривоги, – це мовна культура вчителя. Років двадцять тому, 

спостерігаючи, як сприймають діти виклад нового матеріалу на уроці в одного 

вчителя, я звернув увагу на те, що, слухаючи виклад матеріалу, діти дуже 

втомлюються, з уроку йдуть просто виснажені» [128, с. 89]. Відомий педагог 

наголошував, що причиною виснаження школярів була хаотична і логічно 

непослідовна  мова вчителя. 

Мовлення є не лише показником педагогічної культури вчителя, але й 

засобом самовираження й самоутвердження. Мовлення вчителя – це мовлення, 

пристосоване для розв’язання педагогічних ситуацій під час спілкування. 

Професійними особливостями мовленнєвої діяльності вчителя є: 

1) ця діяльність спеціально зорганізується вчителем, він керує нею залежно 

від умов педагогічного спілкування; 

2) кінцевим результатом її є досягнення гуманістично спрямованої мети, 

пов’язаної з вихованням; 

3) добір мовних і мовленнєвих засобів здійснюється залежно від потреб, 

завдань взаємодії вчителя з учнями, а їх ефективність прогнозується; 
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4) мовленнєва діяльність педагога в реальній ситуації спілкування 

будується на відтворенні стану, поведінки, реакції учнів на основі рефлексії, вона 

регулюється змістом зворотної інформації, яку отримує вчитель; 

5) мовлення вчителя є предметом його педагогічного аналізу, постійного 

самовдосконалення [127].   

У іншомовному освітньому середовищі формуються вміння суб’єктів 

освітнього процесу адекватно й практично використовувати мову в конкретних 

ситуаціях, наприклад, домовленості з партнерами, в розмовах з колегами, а також 

володіти мімікою, жестами, рухами та інтонаційними засобами виразності 

мовлення.  

Карл Краузе описує прямий метод навчання як основний спосіб вивчення 

іноземної мови, також  акцентує увагу на важливості правильної вимови звуків. 

Мова викладання є рідною мовою вчителя, який не знає мови учня. Єдиною 

допомогою в розумінні значення висловлювання вчителя для учня є контекст 

або ситуація [216]. 

Джек Річардс та Теодор Роджерс проводять дослідження основних 

підходів та методів навчання мови, таких як переклад граматики, аудіолінгвізм, 

навчання комунікативному мові та природний підхід. Текст розглядає кожен 

підхід і метод з точки зору його теорії мови та вивчення мови, цілей, 

навчального плану, навчальної діяльності, ролі вчителя та учнів, матеріалів та 

технологій класу [223]. 

На нашу думку, розуміння освітнього середовища як необхідних умов для 

самореалізації суб’єктів освітнього процесу є широким за своїм сенсом. У 

освітньому середовищі є фігуранти – це учасники освітнього процесу, а між 

ними мають сформуватися такі міжособистісні взаємини, щоб навчально-

освітні завдання розв’язувалися на високому рівні засвоєння, застосування, 

перенесення в нові умови життєдіяльності й ринку праці. 

Іншомовне освітнє середовище має створюватися насамперед учителями 

іноземних мов, оскільки вони володіють цими мовами, мають кваліфікацію і 
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обізнані з культурою країн, мову яких вивчають. Однак, практичну значущість 

іншомовного освітнього середовища вчителі, школярі, батьки пов’язують лише 

із знаннями іноземних мов, які можуть згодитися ближнім часом. У старших 

класах деякі учні обирають професії, що пов’язані з іноземною філологією. На 

жаль, недостатньо розглядається  роль і практична значущість іншомовного 

освітнього середовища для професійної самореалізації вчителів іноземних мов, 

виявлення їхніх лідерських й організаторських здібностей. 

Особливої уваги заслуговує особистість учителя іноземних мов. Якість 

роботи учителя, спрямованої на якість результату навчальної діяльності учнів, 

складається з таких показників, як: відповідного рівня володіння учителем 

навчальним предметом, над підвищенням якого учителеві необхідно постійно 

працювати; відповідного рівня методичної підготовки, яка ґрунтується на 

врахуванні вікових особливостей школярів, особистісно-зорієнтованому 

підході до організації навчання і виховання, володіння ним сучасними 

формами, методами і технологіями навчання; якості планування навчально-

виховного процесу; якості підготовки до уроку; якості проведення уроку; 

навичок самоаналізу власної педагогічної діяльності на уроці; вміння 

здійснювати моніторинг навчальних досягнень школярів та корекцію в 

організації навчально-виховного процесу [153;166]. 

Зазначимо, що від якості проведення уроку безпосередньо залежить 

якість викладання предмету та, як наслідок, якість отриманих навчальних 

досягнень учнів. Учитель знаходиться у постійному пошуку шляхів, що 

допоможуть зробити урок змістовним, цікавим, інформативним, корисним, 

результативним, таким, щоб ніхто з учнів не залишився байдужим, кожен мав 

змогу реалізувати себе та відчути власну причетність до всього, що 

відбувається на уроці. На уроках з іноземних мов формується стійка мотивація 

школярів до активного навчання, прищеплюється інтерес до вивчення іноземної 

мови як засобу комунікації та вільного спілкування. 
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Ефективність професійної самореалізації вчителів іноземних мов 

доводять такі результати: учні із задоволенням відвідують уроки, охоче 

виконують домашні завдання, зацікавлено беруть участь у навчальних 

проектах, мають достатній та високий рівень навчальних досягнень, стають 

учасниками та переможцями олімпіад, конкурсів, грантів. 

Як  свідчить аналіз посадової інструкції вчителя іноземної мови, він має 

знати: 

1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту 

навчальних програм з іноземної мови, основні напрямки й перспективи 

розвитку  освіти. 

2. Основні етапи розвитку методики викладання іноземної мови. 

3. Основи теорії формування комунікативної компетентності учнів 

(мовленнєвої, лінгвістичної, соціокультурної, навчальної). 

4. Комунікативно-навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції 

організації освітнього процесу при вивченні іноземної мови. 

5. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу. 

 6. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови. 

7. Вимоги до ведення навчальної документації школи. 

8. Основні теорії методів навчання іноземної мови, їх класифікацію. 

9. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної  освіти, 

зміст і засоби оптимізації процесу навчання. 

10. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і 

засоби освітнього процесу. 

11. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання. 

12. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням 

конкретних умов. 

13. Основи формування системності знань школярів. 
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14. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу 

виховання школярів. 

15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі. 

16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи 

з батьками. 

17. Сучасні методики навчання. 

18. Основну і додаткову літературу з даного предмета. 

19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза-

гальнення педагогічного досвіду. 

20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення освітнього процесу. 

21. Методику використання ІКТ на уроках  іноземної мови. 

          У цій інструкції записано, що вчитель іноземної мови має вміти: 

— здійснювати спілкування (усне, письмове); 

— впроваджувати культуру мовленнєвої поведінки; 

— на високому рівні володіти фонетикою, граматикою, лексикою з 

мови, яку викладає; 

— реалізувати методичну та соціокультурну компетенції. 

Однак,  у подібних інструкціях не йдеться про створення іншомовного 

освітнього середовища в ЗЗСО, котре  не можна зводити лише до знань і вмінь 

іноземних мов. Особливість сучасного стану у викладанні іноземної мови 

навчання  полягає у докорінній зміні методичної та методологічної парадигми 

не лише мовної освіти, але й зміни ставлення суб’єктів навчання до культури, 

менталітету, традицій і звичаїв, моралі та норм поведінки громадян інших 

країн. Загальну мету освіти слід розуміти як формування людини моральної, 

Homo moralis, адаптованої до міжнародного спілкування в професійному 

самоствердженні, а вивчення мови є лише засобом отримання цієї освіти та 

розвитку особистості, що може вести діалог культур. 

Інформаційно-комунікативний компонент іншомовного освітнього 

середовища забезпечує комунікативну взаємодію між суб’єктами освітнього 
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процесу на мові іноземних країн, обмін досвідом професійної діяльності, 

розв’язанню завдання на високому рівні засвоєння, застосування, перенесення в 

нові умови життєдіяльності й ринку праці. 

У освітньому процесі наукова й навчальна інформація підлягає 

засвоєнню, тобто перетворенню в знання. Знання – це цілісна система 

відомостей, пізнання, які накопичені людством. У процесі вивчення іноземних 

мов мають бути засвоєні основні поняття, терміни, факти повсякденної 

дійсності й науки, закони науки; теорії, які містять систему наукових знань; 

знання про шляхи, методи пізнання, типи і способи розумових дій; оцінні 

знання, тобто такі, які характеризують суспільне, особистісне значення для 

людини матеріалу, що вивчається [90]. Іноземна мова відноситься до 

навчальних предметів з провідними компонентом «способи діяльності», що 

означає оволодіння школярами системою практичних дій. Знання про способи 

діяльності залучаються для усвідомлення учнями власних дій практичного 

значення. 

У іншомовному освітньому середовищі знання з іноземних мов сприяють 

успішній комунікації з зарубіжними партнерами без психологічних та мовних 

бар’єрів, приналежності особистості до европейської спільноти, свободі 

волевиявлення та самоствердженню в соціумі. 

Інформація передається завдяки іноземним мовам. Д. Литвиненко 

відзначає, що «вивчення іноземної мови має служити практичним 

комунікативним цілям – адекватному спілкуванню на мові, що вивчається з 

носіями цієї мови та культури».  І далі нам імпонує таке висловлювання 

дослідника, як: «Тут  крім знання лексичного і граматичного ладу мови, 

необхідно вирішувати проблему зняття психологічних і культурологічних 

бар’єрів і шоків, що виникають у процесі входження в нову лінгвокультурну 

спільність» [87, с. 95]. 

Проблема іншомовного професійного спілкування в освітньому просторі 

є актуальною, оскільки навчання і виховання школярів є відкритою системою в 
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кожній країні, молоді люди мобільні й пересуваються в межах країни і поза її 

межами, набувають фаху в різних країнах і стажуються. Підґрунтям 

продуктивної діяльності школярів є здатність учителя організовувати таке 

спілкування. Педагогічне спілкування як професійно-етичний феномен 

потребує від учителя не лише оволодіння технологією педагогічної взаємодії, а 

й набуття морального досвіду, педагогічної мудрості в організації стосунків з 

учнями, батьками, колегами у різних сферах навчально-виховного процесу. 

Іншомовне професійне спілкування вчителів іноземних мов, в основному, 

зводиться до  методики викладання іноземних мов. На наш погляд, необхідно 

підсилити його педагогічний аспект.  

У Новому тлумачному словникові української мови (2008) термін 

«спілкування» означає «підтримувати взаємні стосунки, діловий, дружній 

зв’язок із ким-небудь; контактувати; розуміти одне одного; порозуміватися; 

об’єднуватися для спільних дій» [121, с. 378].   У педагогічній літературі термін 

«професійне педагогічне спілкування» визначено як комунікативна взаємодія 

педагога з учнями, батьками, колегами й спрямована на встановлення 

сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності і 

стосунків. Таке спілкування забезпечує через учителя трансляцію учням 

людської культури, сприяє засвоєнню знань, становленню ціннісних орієнтацій 

під час обміну думками, забезпечує формування власної гідності дитини. На 

відміну від цього непрофесійне педагогічне спілкування породжує страх, 

невпевненість, спричиняє зниження працездатності, порушення динаміки 

мовлення і внаслідок цього появу стереотипних висловлювань у школярів. 

Іншомовне професійне спілкування вчителів іноземних мов 

характеризують ознаки: перцептивні – як партнери сприймають і розуміють 

один одного; інтерактивні – як відбувається взаємодія між партнерами на рівні 

співробітництва і створення сприятливої атмосфери розмови;  комунікативні – 

як відбувається обмін інформацією, упередження конфліктних ситуацій і 

знаходження компромісів, вигідних для всіх сторін учасників процесу 
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спілкування. На нашу думку, в процесі педагогічної взаємодії ефективним є 

особистісно орієнтоване спілкування вчителя, коли він не лише виконує 

нормативно задані функції, але й виявляє ставлення, свої почуття до іншої 

людини, знаходить і використовує приклади з іноземних мов, нові форми 

роботи зі школярами.  

Учена Т. Брик [12] наголошує, що іншомовне професійне спілкування 

необхідно розуміти як систему взаємодії педагога і тих, хто навчається, змістом 

якої є обмін професійно значущою інформацією, надання навчально-виховного 

впливу, організація взаємовідносин. Педагог має виступати ініціатором цього  

процесу, організовувати й керувати ним. Таке середовище не може залишатися 

без функціональних ланок, як: професійне й педагогічне спілкування, 

діалогічна взаємодія  між учасниками освітнього процесу з метою обміну 

інформацією професійного характеру, використання рідної та іноземних мов 

для встановлення контакту і партнерських стосунків у професійній діяльності, 

виявлення комунікативних здібностей комунікантів і формування їхньої 

комунікативної, мовленнєвої, іншомовної видів компетентності. Отже, освітнє 

середовище має створювати такі умови, котрі сприяють самореалізації і 

саморозвитку всіх учасників освітнього процесу, викликати задоволення й 

радість успіху в навчанні й вихованні.  

Ефективними формами іншомовного освітнього середовища є: кафедра 

іноземних мов,  шкільне методичне об’єднання вчителів  англійської мови, 

творча група цих учителів, методична студія, постійно діючий семінар (творча 

лабораторія).  

На прикладі кафедри іноземних мов пояснимо її практичну значущість  

для професійної самореалізації вчителів в умовах іншомовного освітнього 

середовища. Дослідницько-експериментальна, організаційно-методична та 

навчальна робота є основними напрямками діяльності кафедри вчителів 

іноземних мов. Зміст роботи кафедри визначається програмою і концепцією 

розвитку ЗЗСО. На підставі цих документів кафедра іноземних мов розробляє 
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план роботи на навчальний рік, приділяючи увагу актуальним проблемам 

роботи вчителів з англійської, російської та французької мов, організовує обмін 

досвідом, допомогу молодим і малодосвідченим учителям, розробляє план 

позакласних заходів, вивчає результати досягнень учнів (тематичні роботи, 

екзаменаційні роботи, результати незалежного зовнішнього тестування), 

результати участі в олімпіадах (районних, міських, всеукраїнських), конкурсах, 

МАН, проводять моніторинги рівня навчальних досягнень гімназистів, 

піклується про придбання та накопичення різних дидактичних і роздавальних 

матеріалів, технічних засобів навчання, забезпечує контроль за дотриманням 

єдиного орфографічного режиму, розробляє план навчання методів ведення 

пошуково-дослідницької й експериментальної роботи, бере участь у реалізації 

педагогічних експериментів, наукових досліджень, створення навчальних 

програм. 

Працюючи в різних напрямах кафедра особливу увагу приділяє 

професійній самореалізації учительського колективу, підвищенню методичної 

майстерності всіх його учасників. Члени кафедри обирають на навчальний рік 

методичні теми, які визначаються загальною науково-методичною проблемою, 

над якою працює весь педагогічний колектив. Беручи до уваги науково-

методичну проблему ліцею, кафедра вчителів іноземних мов працює над такою 

проблемною темою: «Формування багатомовних комунікативних 

компетентностей учнів при вивченні іноземних мов (англійської, французької, 

російської) як основа інтеграції особистості в соціокультурний європейський 

простір». Саме цій науково-методичній темі підпорядковані мета та завдання 

діяльності вчителів кафедри, зазначені у плані роботи, та тематика планових 

засідань. «Навчання граматики за комунікативною методикою», 

«Удосконалення навичок монологічного та діалогічного мовлення на уроках 

англійської мови», «Використання Інтернет-ресурсів для підвищення 

ефективності навчання англійській мові у середній школі», «Навчання лексики 

за комунікативною методикою», «Письмо як засіб навчання та контролю», 
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«Система вправ для навчання діалогічного мовлення», «Вправи як основна 

форма навчання іншомовної діяльності», «Створення ситуацій міжкультурного 

спілкування на уроках англійської мови», «Розвиток і вдосконалення навичок 

монологічного та діалогічного мовлення на уроках французької мови» – це 

перелік методичних тем, над якими працюють члени кафедри іноземних мов у 

цьому навчальному році. Удосконалення педагогічної майстерності – кропітка 

та комплексна робота всієї кафедри з урахування досвіду роботи кожного 

педагога та власних надбань кожного вчителя кафедри. Робота цієї кафедри 

передбачає створення умов для співпраці, обміну педагогічним досвідом. 

Система наставництва, яка організована на кафедрі, дає змогу молодим 

спеціалістам отримати конкретні форми допомоги від досвідчених вчителів-

наставників: спільна робота з планування навчального матеріалу, участь у 

позакласних заходах, взаємовідвідування і взаємоаналіз уроків, проведення і 

аналіз тренувальних, практичних, тематичних і контрольних робіт. 

У такому середовищі використовуються ІКТ як джерело інформації, які 

поліпшують професійне й педагогічне спілкування, діалогічну взаємодію  між 

учасниками освітнього процесу з метою обміну інформацією професійного 

характеру, використання рідної та іноземних мов для встановлення контакту і 

партнерських стосунків у професійній діяльності. 

Як відзначає І. Горбачова [26; 27], завдяки мобільному зв’язку й 

зворотної інформації відбувається розкриття внутрішнього потенціалу вчителя 

й перебудова його стилю роботи й спілкування з колегами, учнями, батьками. 

Використання в ЗЗСО сайтів, блогів, он-лайн взаємодії дозволяє організувати 

науково-методичний простір для вчителів, створює оптимальний доступ до 

необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу 

учителям-початківцям, дає можливість досвідченим педагогам поділитися 

досвідом роботи. ІКТ дозволяють адаптуватися до відкритого міжнародного 

освітнього простору та міграційних переміщень освітян,   батьків, школярів, а 

також швидко реагувати на освітні інновації.   
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На думку А. Ткачова [188], нині комп’ютер поєднав можливості майже 

всіх інших технічних засобів, а комп’ютерна комунікація дала змогу учням 

використовувати комп’ютер як універсальний засіб одержування, обробки й 

передачі інформації. Особливостями комп’ютерної комунікації є те, що  

школярі можуть ознайомитися з великим обсягом наукової, навчальної  та 

іншої інформації, яка зберігається в централізованих базах даних.  Тому слід 

говорити про мета-комунікацію – особливу форму комунікації, яка знімає 

просторово-часові обмеження у процесі роботи з різними джерелами 

інформації. 

Використання ІКТ дає змогу відійти від традиційних форм навчання 

іноземних мов, підвищувати мобільність у засвоєнні інформації, оптимізувати 

засвоєння мовних структур граматичних правил, долати монотонність у 

викладенні іноземних мов, поєднувати інформаційну компетентність з 

іншомовною культурою.  

Навчальні он-лайн платформи, які набувають популярності як засіб 

мобілізації й активізації потреб у вивченні іноземних мов, інтегрують процеси 

навчання, працевлаштування, планування кар’єри, доступності неперервної 

освіти, самоосвітньої діяльності.  Цінним є те, що спілкування з іншими 

учасниками он-лайн платформи дозволяє створити іншомовне освітнє 

середовище, вдосконалювати методичний потенціал, накопичувати 

інструктивно-дидактичний матеріал, розвивати комунікативні й організаторські 

компетенції вчителів іноземних мов.  

Джош Берсін пояснює еволюцію навчальних досягнень в Інтернеті та 

еволюцію електронного навчання. Він визначає Blended Learning (BL) як 

комбінацію різних тренувань «медіа» (інтерактивні технології, онлайн завдання 

з вибором однієї правильної відповіді – тести, завдання на співвідношення) для 

створення оптимальної навчальної програми для учнівської  аудиторії [208]. 

Самопрезентація відбувається у форматі блогу як інформаційною 

технологією, яка підтримує функціонування в Інтернеті невеликого WEB-сайту, 
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WEB-оглядача, що містить особистий щоденник учителя, його мережевий 

журнал подій, до якого він додає подані у зворотному хронологічному порядку 

ті чи інші записи, зображення або об’єкти мультимедіа. На сторінках блогу 

вчителі розміщують інформацію про ідеї співробітництва в освітньому 

середовищі. У такий спосіб вони ведуть переписку з колегами, учнями, 

батьками іноземними мовами. 

За допомогою ІКТ учителі також мають змогу підвищувати свій рівень 

майстерності та професіоналізму. Їм відкривається доступ до методичних 

онлайн-вебінарів, які проводяться фахівцями-носіями мови передових 

міжнародних видань, як-то: Longman, Macmillan, Oxford. Учителі іноземних 

мов можуть дистанційно пройти курси дидактики та отримати сертифікат 

міжнародного зразка, долучитися до участі у інтернаціональних онлай-

конференціях, а також удосконалювати власні мовленнєві компетенції з 

допомогою автентичних маріалів (читати пресу, переглядати випуски новин, 

фільми іноземними мовами), спілкуючись у чаті та засобами відеозв’язку з 

партнерами-носіями мови [97; 100]. 

У Новій українській школі організація освітнього середовища потребує 

широкого використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів 

навчання, оновлення лабораторної бази для вивчення предметів природничого-

математичного циклу. Запровадження ІКТ в освітній галузі має перейти від 

одноразових проектів до системного процесу, що охоплює всі види 

педагогічної діяльності. ІКТ мають суттєво розширити можливості педагога, 

оптимізувати управлінські процеси, формувати в учнів технологічну 

компетентність. Планується розширення інфраструктури для забезпечення 

різних форм навчання школярів. Планується створити освітню он-лайн 

платформу з навчальними і методичними матеріалами для учнів, учителів, 

батьків, керівників ЗЗСО [7; 9; 35]. 

Іншомовне освітнє середовище має сприяти формуванню інформаційно-

цифрової компетентності суб’єктів освітнього процесу, котра передбачає 
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критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. 

Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне 

мислення, робота з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кіберпезпеці. 

Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 

власність).  

Продуктивно-інноваційний компонент іншомовного освітнього 

середовища розвиває здатність до створення власного продукту, іміджу, 

статусу, кар’єри,  прийняття певних рішень, несення відповідальності за них, 

готовність і потребу у творчості та забезпечує розроблення інноваційних 

прийомів, методів, форм навчання і виховання школярів, створення 

індивідуального або колективного освітнього продукту педагогічної діяльності, 

сприятливі умови  для самореалізації учасників освітнього процесу під час 

спілкування іноземними мовами.  

У побудову іншомовного освітнього середовища ми заклали ідеї 

А. Хуторського про освітню діяльність, її структуру і продукти такої діяльності. 

На думку вченого, освітня діяльність має такі елементи, як: потреби і мотиви 

освітньої діяльності, зовнішні й внутрішні цілі, інформаційна основа й освітнє 

середовище діяльності, прийняття рішення як результат самовизначення учня, 

продукти діяльності, діяльні сні важливі якості особистості. Зовнішнє освітнє 

середовище визначає умови реалізації освітньої діяльності і включає 

фундаментальні освітні об’єкти, культурно-історичні аналоги знань про них, 

спеціально відібрану освітню інформацію, необхідні посібники й матеріали. 

«Зовнішньою, матеріалізованою формою діяльності виступає освітня продукція 

учнів, яка відноситься до досліджуваної освітньої галузі або курсу – питання, 

гіпотеза, твір, модель, виріб, малюнок, схема; внутрішньою – засвоєні або 

освоєні ним в ході створення цієї продукції способи діяльності, а також 

відрефлексовані знання про ці способи і характер всієї діяльності, інші 

особистісні утворення» [196, с. 65]. Таким чином, результатом освітньої 
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діяльності є освітні продукти учнів, які стосуються досліджуваних областей 

науки, мистецтва, техніки, процесів комунікації. Створення зовнішнього 

матеріалізованого продукту задовольняє, тим самим, потребу учнів у 

самореалізації і сприяє розвитку позитивних особистісних якостей.  

Проте, в цитованій праці освітнє середовище обмежене лише учнями, а про 

вчителів, їхній власний продукт освітньої діяльності не згадується. У 

освітньому середовищі, зокрема й у іншомовному,  розвивається здатність 

учителя до створення власного освітнього проекту, написання авторської 

навчальної програми, інтерес до набуття професійного іміджу, статусу, кар’єри.  

Як стверджує С. Кіриченко [65], завдяки освітнім індивідуальним і 

колективним проектам учителі підвищують рівень власної професійної 

самореалізації і компетентності, оскільки генерація ідей і пошукова діяльність 

мобілізують  їхній резервний потенціал на розв’язання завдань і нестандартних 

ситуацій, активізують інтелектуальний розвиток й критичне мислення. 

Створення освітніх проектів вимагає від учителів рішучості й відкритості, 

гнучкості й самостійності, мобільності й тактовності. 

Цінними в межах дослідження є думки вчених В. Гриньової і Л. Карпової 

[31] про інноваційні освітні установи нового типу, які здатні: 

— здійснювати інноваційні процеси, динаміку й творчість у змісті, 

педагогічних технологіях, реалізації альтернативних педагогічних ідей; 

— робити установку на варіативність, бути позбавленою однаковості; 

— запроваджувати диференційоване навчання (різнотемпове в 

початкових класах, різнорівневе – в середніх, різнопрофільне – в старших); 

— гнучкі освітні програми. 

Як вважають вище названі вчені, поява таких установ обумовлена низкою 

причин соціально-економічного й культурного характеру, а саме: підвищеними 

запитами певних соціальних груп населення на створення освітніх структур, що 

дозволяють виражати й обслуговувати їхні інтереси; відсутністю «механізмів 

швидкого реагування» на цей запит з боку державних освітніх установ; 
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масовим характером руху педагогів до «нового знання», що не одержали 

можливості для реалізації своїх творчих інтересів у межах державної системи 

освіти й бажаючих створювати власні моделі шкіл. 

Інноваційними установами називаються тоді, коли створюється нове в 

галузі шкільної освіти, а саме в:  структурі системи навчання, розвитку, 

виховання школярів або в окремих її компонентах; змісті навчання, тобто в 

навчальних планах і програмах по всім або окремим навчальним предметам; 

технології й засобах навчання, в навчальному обладнанні, наочних посібниках; 

організації навчання за допомогою мікроЕОМ і мультимедійних технологій 

освітнього процесу; навчанні в спеціалізованих класах і школах; комплексному 

навчанні; освітньому стандарті й стандартизації програмних вимог до 

освітнього процесу; організації нових технологій навчання; оцінці 

результативності навчання за допомогою тестів та інших інструментів; 

відносинах у системі «педагог і ті, хто навчається» [62]. 

Френк Хейворс акцентує увагу на використанні інноваційних технологій 

під час навчання мові, наводить приклади  використання методу кейсів на 

уроках та при проходження курсів дистанційно [214]. 

У Новій українській школі зміні підлягають фізичне просторово-

предметне оточення, програми та засоби навчання. Зросте частка проектної, 

командної, групової діяльності в педагогічному колективі.  

Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Учителі 

вивчатимуть особистісно-орієнтований  та компетентнісний підходи до 

управління освітнім процесом, психологію групової динаміки. Варто говорити 

про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, 

фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.  

Збільшиться кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення 

кваліфікації буде диверсіфіковано: курси при ІІПО, семінари, вебінари, онлайн-

курси, конференції, самоосвіта, визнання сертифікатів. Учитель отримає право 

вибору і способі підвищення кваліфікації. Держава буде підтримувати 
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вчительські професійні спільноти. На допомогу вчителеві буде створено 

освітній портал із методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-

енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-

ресурсами. Буде скорочено бюрократичне навантаження завдяки переходу на 

ситсему освітнього електронного документообігу. 

Таким чином, результативність професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов підвищується в умовах іншомовного освітнього середовища. 

Узагальнення результатів наукового пошуку дозволило розкрити потенційні 

можливості  цього середовища для професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов (активізує їхній творчий потенціал, сприяє педагогічній 

співпраці, розвиває критичне мислення).  

 

1.3. Теоретичне обґрунтування технології професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища 

 

Теоретичне обґрунтування технології професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища пов’язуємо з 

потребами і можливостями вчителів навчатися впродовж життя. 

 Як зазначає Л. Айзікова [3],  починаючи з кінця 60-х років ХХ століття 

Концепція навчання впродовж життя знаходила своє відбиття в різного роду 

документах провідних міжнародних організацій. До речі, Роком навчання 

протягом життя 1996 р. був оголошений Європейським Парламентом і Радою 

Європи, яка запропонувала всебічну концепцію навчання протягом життя як 

основу для нових освітніх політик, сприятливих до очікування постійно 

зростаючої кількості все більш диверсифікованих потреб кожного індивідуума. 

Була виконана колосальна робота з питання навчання дорослих впродовж 

життя, яка розкривала наступні аспекти:  

– потреби і права людей на навчання впродовж життя;  
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– формування комплексного підходу між формальним і неформальним 

контекстами навчання;  

– адекватне фінансування для обох названих видів навчання;  

– охоплення всіх людей, починаючи з наймолодших і закінчуючи 

найстарішими;  

– пошук шляхів демократизації доступу до навчання.  

У 1973 р. Організація Економічної Співпраці та Розвитку (ОЕСР) 

опублікувала звіт «Періодична освіта: Стратегії навчання впродовж життя», в 

якому основна увага була надана потребам глобальної економіки і 

конкурентоспроможності. Розроблене поняття «навчання впродовж життя» 

(«Lifelong Learning» – LLL) з новою силою заявило про себе в 90-роки   ХХ ст. 

у контексті економічної кризи і зростання безробіття. Концепція LLL 

зорієнтована на людину у контексті забезпечення її зайнятості та активної 

громадянської позиції. У цьому сенсі навчання впродовж життя орієнтується на 

попит ринку праці, а не на пропозиції з боку системи професійної освіти.  

Навчання впродовж життя – це:  

– у галузі компетенції: розвиток знань, умінь і навичок людей впродовж 

їх життя з тим, щоб ми могли досягати економічних і соціальних цілей за 

допомогою осмисленої та рефлекторної поведінки;  

– відкритий доступ до освіти й самоосвіти: незалежно від статі, 

соціального статусу, попередніх успіхів в навчанні, раси і релігії;  

– для всіх громадян: всім – приватним особам, їх сім’ям, місцевим 

співтовариствам, профспілкам, роботодавцям, неурядовим організаціям, 

регіональній владі – відводиться активна роль, в LLL немає пасивних осіб; 

– економічна і соціальна орієнтація: освічені люди є інтелектуальним 

потенціалом  країни; 

– центральне місце того, хто здобуває освіту в процесі опанування знань: 

педагог стає наставником і помічником в навчанні;  
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– опора на прозорі стандарти освіти і навчання, зрозумілі для всіх 

зацікавлених сторін, особливо для тих, хто навчається і роботодавців;  

– ідея «навчання впродовж життя відкриває» розкриває нові можливості 

для людини впродовж її життя [3 ]. 

У межах такої концепції виникає нова роль учителя, якому необхідно 

оволодівати новими вміннями, засвоювати нові знання, педагогічні ідеї та 

технології співпраці. Професійний розвиток учителів має сприяти 

перетворенню ЗЗСО на організації, що постійно навчають інших і самі 

набувають нових статусів серед населення.  

Епоха глобалізації і відкритість світу новим враженням вимагають від 

дорослих і молоді знання іноземних мов. Завдяки іноземним мовам змінюється 

мислення людини, розширюється світогляд, збагачується простір самореалізації 

особистості. Працівники будь-якої сфери можуть спілкуватися на виробничі теми, 

відвідувати  інші країни з метою стажування й обміну думками, створювати 

презентації продуктів виробничої сфери. І тому знаннями й уміннями іноземних 

мов слід оволодівати в шкільні роки, в жодному разі не нехтувати уроками з 

іноземних мов, більш свідомо поставитися до потреб іншомовного спілкування.   

Не зменшуючи роль іноземних мов у формуванні комунікативної 

компетенції суб’єктів освітнього процесу, будемо говорити про англійську мову 

як про мову міжнародного спілкування, оскільки комп’ютерна, економічна, 

політична термінологія базуються на англомовній лексиці. Зазначимо, що під час 

вивчення іноземних мов учителі та школярі зустрічаються з труднощами 

природного спілкування, що заважають їхній самореалізації в іншомовному 

освітньому середовищі. Оволодіти комунікативною компетенцією з іноземної 

мови, не перебуваючи в країні, мова якої вивчається, досить складно. 

Безумовно, від учителя, його майстерності й іншомовного таланту залежить якість 

навчання іноземних мов, реалізації комунікативної спрямованості на формування 

вміння спілкуватися з носіями мови, тобто мовою, яка вивчається, читати те, що 
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написано, розуміти на слух те, що говориться в звичному темпі, говорити і писати 

так, щоб розуміли носії мови.  

Термін «педагогічна технологія» використовується досить широко в 

педагогічних дослідження тоді, коли йдеться про сукупність спільних дій 

учасників освітнього процесу, спрямованих на розв’язання поставлених 

дослідницьких завдань. У дослідженні ми теоретично обґрунтовуємо 

акмеологічну технологію професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища як різновид педагогічної технології, 

суть якої полягає в тому, що  сукупність методів, прийомів спрямовується на 

розкриття внутрішнього потенціалу «Я», самості особистості, розвиток її акме 

[195]. Особливостями такої технології є те, що  учасники експериментальної 

роботи мають стати  активними та ініціативними, відкритими новому досвіду 

завдяки розкриттю власного ресурсного потенціалу. 

На підставі аналізу наукової літератури  (Г. Іванченко, Л. Пироженко, 

О. Пометун, Г. Цвєткова) [51-52; 134; 138; 198] теоретично обґрунтовано 

технологію професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах 

іншомовного освітнього середовища, яка передбачає такі етапи, як: 

організаційно-управлінський (забезпечення адміністрацією й методичним 

центром нормативної та матеріальної бази для реалізації компонентів 

іншомовного освітнього середовища); мотиваційно-стимулювальний 

(активізація мотивів професійної самореалізації вчителів і розкриття 

професійного потенціалу в іншомовному освітньому середовищі); особистісно-

самотворчий (залучення і заохочення вчителів до самоперетворювальної 

діяльності та мобільного реагування на зміни в іншомовному освітньому  

середовищі); діагностико-проектувальний (організація діагностування 

результатів професійної самореалізації вчителів і проектування індивідуальної 

освітньої траєкторії); розвивально-компетентнісний (спонукання вчителів до 

вдосконалювання професійної компетентності в процесі методичної роботи); 

рефлексивно-оцінний (самоаналіз результатів педагогічної діяльності та досвіду 
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іншомовного спілкування з колегами та учнями, презентація власних доробок).  

Розглянемо окремо етапи зазначеної педагогічної технології. 

І. Організаційно-управлінський етап як забезпечення адміністрацією й 

методичним центром нормативної та матеріальної бази для реалізації 

компонентів іншомовного освітнього середовища) (див. нормативна база). 

Ознайомлення вчителів з нормативною базою створення іншомовного 

освітнього середовища планується  на засіданнях РМО, кафедр іноземних мов 

ЗЗСО, батьківської ради,  розглядатися на педрадах. 

Координація роботи ЗЗСО щодо розвитку міжнародного співробітництва 

має відбуватися  згідно обов’язкового виконання основних положень 

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова  на 2011-2017 рр. 

методичним центром Управління освіти адміністрації Шевченківського району 

Харківської міської ради. Цей етап включає оновлення районного 

Інформаційного банку даних участі ЗЗСО у міжнародних конкурсах, програмах, 

проектах [199]. 

Діяльність міжнародного співробітництва ЗЗСО  з іноземними 

установами й навчальними закладами, громадськими організаціями та охоплює 

такі напрями: учні беруть участь у міжнародних конкурсах, програмах, 

проектах, акціях, конференціях, форумах; учасники освітнього процесу 

долучаються до  програм партнерських обмінів; учителі виступають з 

доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, під 

час методичних мостів; учителі-методисти вивчають досвід зарубіжних колег із 

модернізації навчально-виховного процесу, проходять стажування, курси 

підвищення  кваліфікації учителів іноземних мов; методисти ініціюють 

викладання предметів, проведення зустрічей з іноземними фахівцями та 

носіями мови; ЗЗСО здійснюють співробітництво шкільних Євроклубів із 

закладами освіти закордонних міст та міст-побратимів; учителі іноземних мов і 

класні керівники організовують діяльність літніх мовних таборів [212]. 
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Реалізація таких напрямів стала можливою завдяки міжнародним 

партнерським відносинам із освітніми закладами, які забезпечують успішну 

реалізацію спільних програм і проектів із закордонними освітніми 

організаціями, громадськими установами зарубіжних країн. Наведемо приклад 

міжнародного співробітництва ЗЗСО м. Харкова  із освітніми закладами та 

громадськими установами міст-побратимів, як-от: ХГ № 6 «МГ» – ліцей Алан 

Кола м. Невер, Франція; «Школи: партнери майбутнього» Посольство ФРН  в 

Україні; ХСШ № 29 –Міжнародний проект “Feel the World” з міжнародною 

організацією AIESEC, коледж Canadian College of English Language (м. 

Ванкувер); ХГ № 47 –  Культурний центр Goethе-Institut; ХСШ №109 – 

посольство Франції в Україні, Альянс Франшез, Французький інститут м. 

Харків; ХСШ № 132 – Міжнародна організація AIESEC, Міжнародна 

корпорація завтрашнього дня щодо використання білінгвальних  програм. 

Важливим фактором для іншомовного спілкування між суб’єктами 

освітнього процесу  є підручникотворення. Як свідчить аналіз передового 

досвіду науковців і практиків, учителі іноземних мов акцентують увагу на 

методиці викладання, змісті підручників з іноземних мов. Так, В. Редько [145] 

зауважує на тому, що проблема змісту навчання школярів іноземних мов, 

структурування розділів, способи презентації та активізації матеріалу в 

підручниках, види контролю рівня засвоєння є важливими чинниками 

використання мови як засобу міжкультурного спілкування та пізнання 

багатонаціонального і різнокультурного світового простору. Увага звертається 

на мотивацію школярів, оскільки вони мають усвідомлювати потреби і 

важливість власних комунікативних намірів. І тому види навчальної діяльності, 

способи і форми їх виконання мають бути вмотивованими. Інтерес у школярів 

викликає зміст текстів, які мають відзначатися новизною і доступністю для 

читачів.  

Зауважимо на тому, що зміст підручника з іноземних мов є зовнішнім 

стимулятором виявлення професійної самореалізації вчителів. 
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Підручникотворення властиве вчителям творчим і досвідченим, компетентним і 

здатним до нестандартних рішень професійних завдань. Як свідчить аналіз 

власного педагогічного досвіду, вчителі іноземних мов недостатньо приділяють 

увагу власному  саморозвиткові, участі у грантах і освітніх проектах. Також, у 

науковій літературі бракує інформації про способи залучення вчителів 

іноземних мов до інноваційної діяльності, створення нових методик, написання 

альтернативних підручників з іноземних мов.  

ІІ. Мотиваційно-стимулювальний етап як активізація мотивів 

професійної самореалізації вчителів і розкриття професійного потенціалу в 

іншомовному освітньому середовищі).  

До мотиваційних чинників професійної самореалізації педагогічних 

працівників відносять сукупність мотивів розвитку та самореалізації, 

індивідуальний внесок у професію, розуміння призначення професії, 

задоволення різними аспектами професії, психологічного самопочуття, а також 

діяльнісно-процесуальні мотиви. Серед зовнішніх мотиваційних чинників 

професійної самореалізації педагогів названо діяльнісно-результативні мотиви 

соціальної співпраці та міжособистісного спілкування, матеріальні й 

організаційні, створення комфорту [53; 58]. 

По суті, мотиви професійної самореалізації вчителів у іншомовному 

освітньому середовищі пов’язані з акмеологічною спрямованістю особистості. 

Посилаючись на праці Л. Рибалко [147], зазначимо, що  освітнє іншомовне 

середовище розвиває учасників освітнього процесу, котрі мають наміри 

досягати акме-вершин. Акме вчителя є феноменом людської природи, вершина 

зрілості, багатомірна характеристика стану особистості, процесом досягнення 

найвищих показників в особистісно-соціальному розвиткові, професійній 

діяльності, творчості. Особистість учителя характеризує різне акме – зрілості, 

професіоналізму, майстерності, готовності до діяльності, котре виявляється й 

формується  в іншомовному освітньому середовищі. На наш погляд, внутрішнє 

бажання розкривати іншомовний потенціал є рушійною силою професійної 
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самореалізації вчителя іноземних мов, який не лише транслює учням знання й 

уміння цих мов через навчальні предмети, але й створює таке середовище, в 

якому розвиваються всі учасники освітнього процесу (керівники, педагоги, 

учні, батьки). 

Мотивацію вчителів до професійної самореалізації в умовах іншомовного 

спілкування підсилюють потреби досягнення успіху в особистісно-

професійному життя. Про те, що успіх рухає мотивами людини, зазначається в 

науковій літературі.  

Мотивація вчителів до професійної самореалізації в освітньому 

іншомовному середовищі активізується мотивацією спілкування. Є. Ільїн [54]  

розуміє людське спілкування як зв’язок між людьми, що приводить до 

виникнення взаємного психічного контакту та виявляється в передачі через 

спілкування інформації (вербальної і невербальної) з метою встановлення 

взаєморозуміння й взаємопереживання між комунікантами. Структура 

комунікативних потреб виглядає так, як потреби в: іншій людині й 

взаємовідносинах з нею, належності до соціальної спільноти, співпереживанні 

й співчутті, турботі, допомозі і підтримці з боку інших людей, встановленні 

ділових зв’язків для здійснення спільної діяльності і співпраці, постійному 

обміні досвідом і знаннями, оцінці з боку інших людей, повазі, авторитеті, 

виробленні загального з іншими людьми розуміння й пояснення об’єктивного 

світу і всього, що відбувається в ньому. Цілями спілкування, як відзначає Є. 

Ільїн, є: надання допомоги іншій людині, отримання допомоги, пошуки 

партнера для бесіди, спільної гри, діяльності, пошуки людини, від якої можливо 

отримати розуміння, співчуття, емоційний відгук, похвалу, самоствердження як 

спілкування з тими, хто дає можливість виявити силу, розум, здібності, вміння, 

залучення іншої людини до загальнолюдських цінностей, змінити думку, 

наміри, поведінку іншого індивіда.  

Теоретично обґрунтуємо авторську позицію, суть якої полягає в тому, що 

вчителів іноземних мов необхідно спонукати до розкриття іншомовного 
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потенціалу в освітньому середовищі. Створення іншомовного освітнього 

середовища має бути одним з головних завдань методичних об’єднань 

районного і шкільного рівнів. До шляхів розв’язання такого завдання віднесемо 

проведення круглих столів з участю колег з інших країн, тих педагогів, які 

працюють в міжнародних освітніх проектах, семінар з учителями на тему: 

«Роль іншомовного освітнього середовища в розвитку особистості», діалог на 

тему: «Партнерство в освіті: моє сприйняття». Особливої уваги заслуговує 

проведення рольової гри на тему: «Я і команда однодумців». У процесі 

рольової гри вчителі стверджуються в нових ролях, які їм необхідно буде 

«прожити» в процесі керування учнівськими дослідницькими проектами 

(ентузіаст, фахівець, консультант, керівник, «людина, яка ставить запитання», 

координатор, експерт) [117;118]. 

Цінним є те, що організація міжнародної співпраці включає використання 

розвиненої заохочувальної системи. Учасники проектів одержують сертифікати 

міжнародного рівня, нагороджуються дипломами  та цінними подарунками  за 

підтримку та сприяння  розвитку міжнародного співробітництва в Україні. На 

базі авторизованих екзаменаційних центрів  при ЗЗСО учні складають  іспити 

та проходять  тестування з іноземних мов за європейськими стандартами і 

отримують сертифікати міжнародного зразка.  Вчителі, учні яких здобувають 

найвищі досягнення в проектах, найбільшу кількість перемог у олімпіадах, 

конкурсах нагороджуються грамотами та отримують сертифікати 

підтвердження успіхів учнів. Існують й інші форми заохочення. Наведемо 

приклад.  Учні відвідали  місто Лефке на північній стороні острова Кіпр 

(Туреччина) та протягом двох тижнів практикували англійську мову з 

викладачами з Лондону у Міжнародному  університеті.  

Таким  чином, співпраця  ЗЗСО з міжнародними  освітніми  та  

громадськими  організаціями сприяє підвищенню якісного рівня викладання 

іноземних  мов,  якісних показників навчальних досягнень учнів, підвищенню 

рівня професійної компетентності вчителів та мотивації учнів до вивчення 
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іноземної мови; вдосконалюються їх навички спілкування, перекладу та 

письма. 

ІІІ. Особистісно-самотворчий етап як залучення і заохочення вчителів 

до самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на зміни в 

іншомовному освітньому  середовищі.  

Вважаємо за доцільне структурувати інформацію в акмеограмі таким 

чином, щоб одержати уявлення про сформованість професійної ідентичності 

майбутніх учителів іноземної мови як цілісної системи, що містить наступні 

компоненти: мотиваційний (мотив досягнення успіху в професійній діяльності); 

когнітивний (професійно-педагогічні знання); змістовий  (професійно-

педагогічні вміння) та контрольно-корегувальний (акмеологічна позиція 

суб’єкта педагогічної діяльності). На  нашу думку, акмеограма повинна містити 

такі розділи: 1) біографія; 2) акмеологічне досьє [114].  

Таким чином, розробку акмеограми доречно розглядати не тільки як 

акмеологічний метод, але і як спосіб формування професійної ідентичності 

майбутніх учителів іноземної мови. Основою для розробки акмеограми є аналіз 

SWOT як метод стратегічного планування професійної діяльності, а 

складовими акмеограми – біографія та акмеологічне досьє [116]. 

Доцільно розглядати наратив як спосіб формування професійної 

ідентичності майбутніх учителів іноземної мови. Комплексне використання 

видів наративу, а саме автобіографій, щоденників, інтертекстуальних одиниць в 

процесі навчання іноземної (англійської) мови сприяє гармонійному 

формуванню компонентів професійної ідентичності майбутніх учителів 

іноземної мови: мотиваційного, когнітивного, змістового та контрольно-

корегувального [109]. 

Посилення конкуренції на ринку праці актуалізує необхідність формування 

професійної ідентичності майбутніх фахівців, зокрема вчителів іноземної мови. 

На розвиток їх унікальності впливають як зовнішні фактори, наприклад, 

міжкультурна комунікація та співробітництво, асиміляція культур, поглядів та 
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ідеологій, так і внутрішні – потреби людини, її інтереси, прагнення, цілі, думки 

та цінності. 

Спираючись на ідею тріади, рекомендовано проводити тренінг у формі 

тривіуму (лат. trivium, букв. – перетин трьох доріг) за аналогією із циклом 

«вільних наук», що складали основу світської освіти в Середньовіччі. Учасники 

тривіуму-тренінгу повинні вивчити проблему ідентичності в різних аспектах – 

філософському, психологічному, соціальному, мовознавчому та педагогічному. 

Завданнями тривіум-тренінгу є:  

1) спрямування майбутніх учителів іноземної мови на досягнення успіху в 

педагогічній діяльності (мотиваційний компонент професійної ідентичності);   

2)  здобуття майбутніми учителями іноземної мови сукупності 

інтегрованих знань для їх якісного засвоєння (когнітивний компонент 

професійної ідентичності);  

3) забезпечення розвитку  умінь майбутніх учителів іноземної мови в 

процесі навчання з метою засвоєння ними педагогічних дій та ролей для 

якісного здійснення педагогічної діяльності (змістовий компонент професійної 

ідентичності [106, c. 262]. 

ІV. Діагностико-проектувальний етап як організація діагностування 

результатів професійної самореалізації вчителів і проектування індивідуальної 

освітньої траєкторії.  

Проблема професійної самореалізації вчителів іноземних мов є актуальною, 

оскільки вони мають бути ініціаторами створення іншомовного освітнього 

середовища, спілкування на міжнародному рівні для обміну педагогічним 

досвідом навчання і виховання школярів. Однак, існують перешкоди 

суб’єктивного і об’єктивного характеру, що заважають максимально повній 

самореалізації вчителів іноземних мов.  

Так, у процесі пілотного експерименту було з’ясовано, що професійній 

самореалізації вчителів іноземних мов в освітньому іншомовному середовищі 

заважають як внутрішні чинники, так і зовнішні обставини (опитано 141 особа). 
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До внутрішніх чинників учителі віднесли: недостатню орієнтацію і 

зосередженість на розвитку іншомовного потенціалу, вони вважають, що 

досвіду, сформованого в період навчання, достатньо і не обов’язково цим 

займатися щоденно й постійно (46%); слабку силу волі в заняттях над собою, 

що заважає побудові особистої і професійної стратегії, схильність до звичних і 

традиційних дій і поведінки, відсутність бажання змінювати себе, шукати нові 

способи розкриття власного потенціалу (35%);  відсутність інтуїції й 

проектування розкриття власного потенціалу, кар’єрного росту в педагогічній 

діяльності (19%). До зовнішніх обставин учителі віднесли інертне ставлення 

адміністрації й колег до професійного зростання в педагогічній діяльності, 

створення іншомовного освітнього середовища (42%); завантаженість різними 

дорученнями, які перевищують часовий режим роботи і не мають 

результативності, стомлюють  і не викликають задоволення від їх виконання 

(37%); відсутність розробленої системи заохочення вчителів до створення 

іншомовного освітнього середовища, «виходу» за межі повсякденності й 

стереотипної роботи (21%). 

Як свідчить власний досвід участі в освітніх проектах і підготовки 

школярів до роботи в них, освітня проектна діяльність має потужний потенціал 

для професійної самореалізації вчителів іноземних мов на рівнях спілкування, 

обміну навчальною інформацією, об’єднання в команду однодумців і 

вироблення колективної думки. Цілком погоджуємося з ученою  І. Іоновою [56] 

в тому, що ініціатором освітньої проектної діяльності є вчитель, який 

організовує навчальну діяльність школяра і надає йому систему зовнішніх 

орієнтирів, що створюють базу для інтеріоризації. Підтвердженням цієї думки є 

праця Г. Жозе да Кости [46]. 

Проте, недостатньо розкритою є проблема професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов у процесі розробки й презентації освітніх проектів. 

Пропонуємо розпочинати з методичних об’єднань учителів, на заняттях яких 

доцільно проводити бесіду на тему: «Лідерство в освіті»,  організовувати 
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зустрічі з педагогами-новаторами, знайомитися з напрацюваннями вітчизняних 

і закордонних педагогів, обмінюватися досвідом з іноземними вченими і 

практиками. Однак, слід зазначити, що не можна все «почуте і побачене» 

переносити на ниву вітчизняної освіти. Необхідно пам’ятати, що досвід 

вітчизняних педагогів є потужним і цінним, оскільки побудований на знаннях 

менталітету, звичаїв і традицій українського народу.  

В. Чуєнко [201] для підвищення ефективності навчання іншомовної 

професійно спрямованої комунікації студентів радить використовувати метод 

проектів. Для успішної  реалізації проектів майбутнім фахівцям необхідно 

володіти якісними фаховими знаннями та вміннями, розвиненими 

комунікативними здібностями, сформованою іншомовною компетентністю. 

Навчальна  проектна діяльність дає змогу студентам навчитися працювати в 

колективі, спільно планувати і досягати поставленої мети, враховувати внесок 

кожного учасника проекту, рахуватися з його можливостями,  йти на компроміси 

та розв’язувати складні професійні завдання. Вважаємо доречним прислухатися 

до думки автора про типи проектів,  які підходять до навчання студентів 

іншомовної професійної комунікації. Це такі, як: текстові проекти, які спонукають 

до використання автентичних текстів на спеціальні теми для дослідницької 

роботи, проведення обстежень, створення технічних плакатів; кореспондентські 

проекти, які включають листування, обмін електронними повідомленнями та 

факсами, інтерв’ю; прийоми-зустрічі, які надають студентам можливість 

контактувати з носіями мови та обговорювати професійні теми, ділитися досвідом 

роботи у професійній сфері [88; 157]. 

З учителями слід обговорювати CV-портфоліо, яке складається для участі 

в грантах, вакансіях на стажування або навчання з метою перекваліфікації.  

Такий лист містить: короткий опис науково-дослідницького або професійного 

досвіду вчителя; обґрунтування власних потреб і вибору такої форми 

підвищення кваліфікації; проектування результатів, отриманих у процесі 
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підвищення кваліфікації, та їх використання на практиці; планування створення 

власного продукту педагогічної діяльності.  

V. Розвивально-компетентнісний етап як спонукання вчителів до 

вдосконалювання професійної компетентності в процесі методичної роботи. 

Цілком погоджуємося з К. Поселецькою, яка вважає що учитель-

словесник, зокрема й учитель іноземних мов, має гармонічно поєднувати у 

своїй особі літературознавця-дослідника, майстерного методиста, досвідченого 

психолога і педагога-вихователя та вмілого організатора комунікативної 

взаємодії з учнями [139; 136]. Таке поєднання літературних знань, збагачених 

літературними образами й моделями поведінки, представлення себе і продуктів 

творчої діяльності на мові іноземних країн безумовно вражає школярів, 

підвищує інтерес до іноземних мов, вибору професії. Досконале володіння 

іноземними мовами дозволяє вчителям організовувати міжнародне 

співробітництво в освіті.  

Одним із способів підвищення рівня професійної  компетентності 

вчителів іноземних мов є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на 

уроці англійської мови з використанням різних прийомів роботи, таких як 

рольові ігри, дискусії, творчі проекти, використання ІКТ. Залучення 

автентичних матеріалів під час навчання англійської мови є прикладом 

підвищення ефективності засвоєння учнями іноземних мов, а з іншого погляду 

вимагає додаткових зусиль у виявленні іншомовного потенціалу  й професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов [69-71]. 

На нашу думку, підвищення рівня професійної компетентності вчителів 

іноземних мов відбувається саме в процесі використання різних засобів 

іншомовного спілкування. Сучасні методики викладання іноземних мов 

вимагають нових засобів іншомовного спілкування, їх ефективного 

використання в освітньому процесі. Отже, вчителі іноземних мов мають бути 

готові до професійної самореалізації засобами іншомовного освітнього 
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спілкування, яке має бути комфортним і приємним для всіх учасників 

освітнього процесу [218; 219]. 

До засобів іншомовного спілкування віднесемо автентичність, яка в 

методиці навчання  іноземних мов наводиться як: застосування оригінального 

мовного та мовленнєвого матеріалу в процесі навчання суб’єктів освітнього 

процесу;  якість тексту,  що забезпечує  функціонування саме тих  механізмів, 

які реалізують мовленнєве спілкування  в природних умовах реального життя 

[126; 154; 220; 224]. Така автентичність відбиває динамічну властивість тексту. 

Автентичні  матеріали (наприклад, аудіотекст) сприяють забезпеченню 

культурознавчої спрямованості навчання.  Цінним є те, що автентичний  текст 

містить інформацію про культуру країни, завдяки йому  відтворюється 

національна специфіка  країни, мова якої вивчається.  

Зазначимо, що автентичні матеріали – це матеріали, взяті з оригінальних 

джерел, які характеризуються природністю лексичного наповнення та 

граматичних форм, ситуативною адекватністю використовуваних мовних 

засобів, ілюструють випадки автентичного слововживання, і які, хоча і не 

призначені спеціально для навчальних цілей, але можуть бути використані  при 

викладанні іноземної мови.  

На сьогодні існує кілька підходів до визначення сутності автентичних 

матеріалів. Доцільним є дати визначення автентичних справжнім літературним, 

фольклорним, образотворчим, музичним творам, предметам реальної дійсності, 

таким, як одяг, меблі, посуд та їх ілюстративним зображенням. Можна виділити 

матеріали повсякденного і побутового життя в самостійну групу: прагматичні 

матеріали (оголошення, анкети-опитувальники, вивіски, етикетки, меню та 

рахунки, карти, рекламні проспекти з туризму, відпочинку, товарів, робочих 

вакансій), які  за доступністю та побутовим характером застосування є досить 

значущими для створення ілюзії прилучення до середовища проживання носіїв 

мови. Цікаво те, що їх роль на порядок вище автентичних текстів з підручника, 

хоча вони можуть поступатися їм  за обсягом [186; 215]. 
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Нині вкрай важливим є використання таких аудіо- та аудіовізуальних 

матеріалів, як: інформаційні радіо- і телепрограми, зведення новин, прогноз 

погоди, інформаційні оголошення та оповіщення пасажирів в аеропортах і на 

залізничних вокзалах. Такі матеріали є зразком сучасної іноземної мови і 

створюють ілюзію участі в повсякденному житті країни, що служить 

додатковим стимулом  для підвищення рівнів професійної самореалізації 

вчителів і мотивації учнів до успішного оволодіння іншомовним спілкуванням.  

У межах професійної самореалізації вчителям іноземних мов слід 

ознайомитися з мовними особливостями представників англомовних культур та 

народів, поведінкою спілкування у змодельованих ситуаціях, мовою жестів та 

природніми емоціями закордонних співрозмовників. Набути навичок 

спілкування у природному іншомовному середовищі може допомогти 

використання автентичних відеоматеріалів, завдяки яким суб’єкти освітнього 

процесу не лише на слух, але й візуально ознайомлюються з техніками та 

прийомами ведення невимушеного діалогу між представниками інших культур. 

З відеоматеріалів можна почерпнути манеру спілкування, зрозуміти інтенції 

співрозмовників, спрямовані на досягнення певної комунікативної мети 

результатів  спілкування [204]. 

Використання на заняттях автентичних відеофільмів позитивно впливає 

не лише на рівень міжкультурної комунікації у освітньому середовищі, але й 

професійно розвиває особистість учителя. Фільм підбирається таким чином, 

щоб його зміст викликав інтерес і міг стимулювати мовну активність. Крім 

того, сценарій фільму може слугувати основою для створення на заняттях 

ситуацій, що імітують реальне мовне спілкування. Сюжет повинен мати 

закінчений характер, обсяг фільму – не більше 15 хвилин. Підбираються такі 

сюжети, які можуть бути в кінці переказані учнями. Виконуються такі види 

вправ: «Хто це сказав?», «зіпсований телефон», рольова гра, опис героїв, вірно-

невірно тощо. Можна запропонувати учням відповісти на запитання чи 

написати переказ серії   в якості домашнього завдання [210; 213]. 
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Саморозвиток учителя відбувається завдяки використанню ним на уроках 

вивчення англійської мови навчального відеокурсу «Window on Britain», «Extra 

English». Змістову основу епізодів фільму складають історії, що відбуваються з 

молодими людьми у різних життєвих ситуаціях. Присутність постійних героїв 

поєднує сюжети  і сприяє концентрації уваги.  

Поле професійної самореалізації вчителів іноземних мов значно 

розширюється завдяки використанню на заняттях пісень та фільмів. Такий 

підхід робить заняття живими та сучасними, навіть якщо до перегляду 

представлений класичний фільм; допомагає глибше зануритись у всі аспекти 

життя, мови та культури англомовних країн; полегшує досягнення мовного 

контакту при спілкуванні в різних ситуаціях;  до того ж їх можна порівнювати з 

іншими видами документів.  Серед автентичних матеріалів, які нова методика 

вводить в заняття, найбільш поширені – пісні. Кожна пісня має в собі цікавий 

випадок  чи історію, чи розповідь  над якими можна працювати так само, як і  

над літературним прозовим текстом. 

Особливої уваги заслуговує мовленнєва практика, яка охоплює завдання 

на ідентифікацію, осмислення та реорганізацію змісту тексту. Учителі 

іноземних мов організовують наступні види роботи школярів:  вирішення 

проблеми та прийняття рішення; переклад; рольова гра;  письмова робота; 

використання інформації з тексту для виконання завдань, спрямованих на 

вирішення проблеми та прийняття рішення; складане («пазлове») 

прослуховування. 

Важливою для професійної самореалізації вчителів іноземних мов є 

технологія навчання іншомовного аудіювання, котра базується на таких 

принципах: врахування особливостей і можливостей навчання аудіювання                 

як рецептивного виду мовленнєвої діяльності; опори на досвід школярів в 

аудіюванні у сфері рідної мови; врахування вікових та індивідуальних 

психологічних особливостей школярів при навчанні аудіювання;  автентичності 

навчальних матеріалів; дидактичної цінності автентичних матеріалів; 
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комунікативної організації процесу сприйняття автентичної інформації різних 

рівнів і жанрів мовлення; забезпечення освітньої автономії школярів у процесі 

навчання англомовного аудіювання. 

До засобів іншомовного професійного спілкування віднесемо  

використання  вчителем газетних статей, зокрема надрукованих за кордоном. 

Такий прийом дозволяє побачити палітру особливостей мови та мовлення за 

певних обставин (повідомлення, манера висловлюватися, структура того чи 

іншого типу їх написання), а також ситуаційні параметри (Хто говорить? До 

кого? Навіщо? Коли?). Читання газетних статей підвищує інтерес учителів і 

школярів до іноземних мов. У такому сенсі автентичні документи займають не 

останнє місце у покращенні знань. Наприклад, уривок може бути стимулом для 

вивчення граматичного часу Past Simple (утворення та використання), або 

дозволить з’ясувати різницю між активним та пасивним станом дієслів. 

Використання графічних організаторів. «Під графічним організатором 

розуміється візуальна або графічна демонстрація відносин між фактами, 

термінами, поняттями або ідеями згідно конкретному навчальному завданню. 

Іноді графічні схеми називають понятійними картами, когнітивними 

організаторами, концептуальними діаграмами»  [53]. 

Графічні організатори будуть корисні школяреві для активного засвоєння 

будь-якої нової інформації: проведення мозкової атаки для вибору теми 

дослідження, підготовки  проекту, письмового завдання за результатами 

аналізу, планування самостійного пошуку, вирішення проблем і прийняття 

рішень, рефлексії своєї навчально-дослідницької діяльності, встановлення 

послідовностей, причинно-наслідкових зв'язків, класифікації ідей і будь-який 

інший організації смислових блоків. Види графічних організаторів різноманітні, 

однак, більшість з них може використовуватися для вирішення різних 

навчально-дослідницьких завдань при активному засвоєнні нової інформації, 

що дозволяє вважати їх гнучким інструментом систематизації та 

структурування інформації.  
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Працювати над складанням графічного організатора можна не лише 

індивідуально, але і в групі, особливо при роботі з текстом. Особливістю даної 

форми організації інформації є використаня малюнків, коротких фраз та 

опорних слів. Завдяки цьому її можна використовувати навіть на початковому 

етапі навчання. 

Графічні організатори можна класифікувати за формою та функціями. За 

функціональним призначенням  виділяють наступні види графічних схем: для 

збору інформації, послідовностей; систематизації і структурування понять, 

ідей, уявлень; для категоризації / класифікації; для підготовки проекту; для 

структурування тексту, підготовки творчого письмового завдання.  

За формами виділяють : «Годинник (Clock); Павук (Spider Map, adding 

more details to a single topic); Кластер ( Cluster, a network of ideas based on a 

stimulus ); Діаграма Венна  (Venn Diagram). Кістка (fishbone - cause-and-effect 

factors associated with a complex topic) Циклічний організатор  (cycle - recurring 

cycle of events, with no beginning and no end), Контінуум (continuum - topic with a 

definite beginning and end and a sequence in between)» [207; 221; 227]. 

Графічні організатори сприяють зняттю мовного барєру, розвитку 

аналітичного, критичного та творчого мислення, адже для  створення схеми 

необхідно встановлювати логічні звязки, виділяти основну та другорядну 

інформацію.  

Проблема створення іншомовного середовища є актуальною, оскільки 

для самореалізації і саморозвитку суб’єктів освітнього процесу необхідною є 

свобода і грамотне володіння іноземними мовами. Безумовно, іншомовна 

компетентність особистості є надто ширшою, аніж знання іноземних мов. Така 

людина розуміється на традиціях і звичаях інших народів, особливостях 

менталітету і релігійних канонів. Останнім часом, іншомовна компетентність є 

затребуваною характеристикою людини, котра намагається реалізувати власний 

потенціал у професійній галузі, виробничих відносинах, особистісно-сімейному 

житті, соціокультурній сфері. На нашу думку, іншомовну компетентність не 
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можна розглядати без соціокультурної компетентності людини, особливо в 

освітньому середовищі, де постійно відбувається взаємодія між суб’єктами  

освітнього процесу, громадськістю, науковими і соціальними установами [89; 

91]. 

На заняттях з іноземних мов переважає діалогічне спілкування, тобто 

активні всі, хто бере участь у конструктивному співробітництві.  Прикладом 

діалогічного спілкування є технологія співпраці (Н. Глиниченко, О. Дубасенюк, 

Г. Ільїн, В. Лозова, А. Троцко). Тана технологія дає учням можливість 

навчатися у взаємодії один з іншим, застосовуючи набуті знання та досвід 

спілкування. За рахунок використання технології співпраці на уроках 

англійської мови більше часу витрачається на розвиток говоріння. Прикладами 

вживання даної технології на моїх уроках можуть бути такі: спільна робота за 

різними частинами тексту із подальшим обговоренням, групові проекти, такі 

ігри як: «Поясни новому учню» або «Знайди та виправи помилку». 

Ще одним прикладом діалогічного спілкування є інтерактивні технології 

(Н. Гниличенко, Т. Гора, В. Мельник,  Л. Пироженко,  О. Пометун) [19; 23; 116; 

123; 138]. Вільному спілкуванню учнів іноземним мовами сприяє організація 

роботи у парах і малих групах. Це допомагає відпрацьовувати комунікативні 

навички та спонукає школярів до взаємодії. Діти мають  можливість 

реалізувати отримані знання на практиці, а учитель оцінити рівень навчальних 

досягнень кожного учня. Для цієї роботи доцільно використовувати дидактичні 

матеріали: картки із завданнями, пазли, розвивальні настільні ігри.  

Діалогічне спілкування може бути поєднано з візуалізацією. Технології 

проектного навчання (С. Кіриченко,  Т. Куценко, Л. Рибалко) дозволяють 

розвивати в школярів контактну взаємодію, оскільки групові освітні проекти 

передбачають спільне виконання завдань. Наведемо приклад вивчення підтеми 

«Харчування» в 1-4-х класах. На першому уроці теми учням повідомляємо 

зміст навчального матеріалу з лексики та граматики, що вивчатиметься, 

пропонуємо обміркувати презентацію вивчених нових лексичних одиниць та 
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граматичних структур з теми. По мірі вивчення навчального матеріалу учні 

мають творче завдання – візуалізувати вивчене. Форму представлення вони 

обирають самі. На останньому уроці теми вони презентують англійською 

мовою виконані творчі завдання. Так, ними створені lunchboxes у вигляді 

кошиків, аплікацій, колажів. Урок проходить цікаво, учні задоволені набутими 

знаннями та з гордістю презентують власні доробки.  

У педагогічному діалозі визначальним фактором успіху є контакт як 

особливий стан єднання педагога та учнів, який характеризується 

взаєморозумінням, співпереживанням і готовністю до взаємодії. Показниками 

встановленого контакту є взаємне особистісне сприйняття вчителя та учнів, 

відкритість у стосунках і відвертість у висловлюваннях, згода з головними 

змістовими положеннями взаємодії: сприйняття думок педагога та учнів як 

значущих, розвиток їх у подальшому спілкуванні; єдність оцінних суджень, 

наявність емоційного резонансу, високий рівень зорового контакту у бесіді, 

узгодженість поз, міміки та інтонації в діалозі [194]. 

Нам імпонує думка Н. Білоцерківської [8, с. 27], яка наголошує на 

соціокультурній діяльності вчителя та визначає її як науково обґрунтоване 

культуровідповідне регулювання взаємодії вчителя з соціальними інститутами 

(освітою, вихованням, сім’єю, соціальними службами, культурно-

просвітницькими установами, громадськими організаціями, неформальними 

групами учнів, засобами масової інформації) з метою розв’язання питань 

навчання, виховання, а також соціалізації учнівської молоді. Співпраця 

будується на основі соціокультурної взаємодії, яку автор визначає як 

багатоцільовий психологічний, педагогічний, морально-соціальний і правовий 

процес комунікації й передбачає загальні дії – спільні проекти, завдання, 

проблеми, колективне розв’язання. На думку автора, вчитель має створювати 

сприятливі умови для соціалізації учнів, їхнього культурного розвитку і 

виховання, професійного самовизначення, самореалізації. У процесі взаємодії 

людини з різними інститутами й організаціями відбувається накопичення нею 
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відповідних знань і досвіду соціально схваленої поведінки, а також досвіду 

імітації соціально схваленої поведінки та конфліктного/безконфліктного 

уникнення виконання загальноприйнятих  норм. 

У дослідженні С. Кіриченко [65] наголошується на тому, що вчитель має 

готувати школярів до соціокультурного освітнього простору, в якому вони 

знаходять сенс життя й визначаються з професією, а це потребує зміни 

структури відносин учителя з іншими освітніми й соціальними установами. 

Учитель-методист Г. Іванченко [52] приділяє значну увагу формуванню 

соціокультурної компетентності школярів як складової інтегрованого 

новоутворення в характеристиці особистості. Саме тому основна мета вчителя 

на уроках з іноземних мов полягає у включенні в зміст навчання елементів 

мовної культури народів, мова яких вивчається. Авторка постійно звертає увагу 

учнів на реалії життя в Україні, порівнює та зіставляє риси національного 

характеру, моральні принципи, стилі поведінки, системи пріоритетів у нашій 

країні та країні, мова якої вивчається. 

Сутність новаторського досвіду Г. Іванченко полягає в тому, що 

соціокультурна компетентність особистості має виступати як мета і результат 

підготовки учнів до соціокультурної взаємодії у світі та суспільстві. 

Стратегічною  метою  сучасного навчання іноземної мови є формування у 

школярів здатності бути ефективними учасниками міжкультурної комунікації, 

здатними до адекватного спілкування і взаєморозуміння на міжкультурному 

рівні, а також для виховання в учнів засобами цієї інформації таких 

особистісних рис, які дозволяють здійснювати спілкування з представниками 

інших культур. На сучасному етапі соціокультурна компетенція набуває все 

більшого значення, бо демонструє засвоєння культурних та духовних цінностей 

свого та інших народів. Виходячи з цього, провідною ідеєю досвіду є виховання 

міжнародно-орієнтованої особистості, яка усвідомлює взаємозалежність і 

цілісність світу, необхідність міжкультурного співробітництва для розв’язання 

глобальних проблем людства. 
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У дослідженні підтримуємо концептуальні ідеї Н. Білоцерківської,           

Г. Іванченко, С. Кіриченко щодо необхідності і практичної значущості 

формування соціокультурної компетентності суб’єктів освітнього процесу. 

Однак, на наш погляд, недостатньо звертається увага на роль соціокультурної 

компетентності вчителів іноземних мов у створенні іншомовного освітнього 

середовища. Слід було б стимулювати вчителів іноземних мов до обміну 

доробками з питань створення іншомовного освітнього середовища з колегами 

району, міста під час проведення різноманітних  колективних форм роботи 

(семінар «Он-лайн мережі як потужний стимул для вивчення іноземної мови і 

підвищення рівня використання ІТ-технологій»), відвідувати методичні 

семінари вчителів міста, презентувати на власних блогах новинки не лише з 

методики викладання іноземних мов, але й досвід побудови міжособистісних 

взаємин з колегами, учнями і батьками на партнерських засадах. 

Учителі іноземних мов мають потужний потенціал у створенні умов для 

іноземної комунікації в освітньому середовищі. Проте, вони обмежуються 

викладанням навчальних предметів, репетиторством. Вихід за межі професійної 

самореалізації відбувається, але не так часто і не з усіма вчителями іноземних 

мов. І тому в неперервній освіті та в самоосвітній діяльності вчителі мають 

доповнювати власний потенціал професійної самореалізації. Наведемо 

приклади позитивного впливу на формування соціокультурної компетентності 

вчителів іноземних мов і підвищення рівнів їхньої професійної самореалізації. 

До таких чинників віднесемо: інтерактивні технології, атмосферу 

співробітництва, культуру мовної поведінки, тренінги з розвитку творчих 

здібностей, роботу з додатковою літературою, комп’ютерними програмами, 

мережею Інтернет,  моделювання реалій соціокультурної ситуації.  

Методичний арсенал учителів іноземних мов має бути спрямованим на 

створення іншомовного освітнього середовища, врахування сфери і форми 

реального іншомовного спілкування школярів, їхній словниковий запас, 

отримання достовірної інформації про країни, мова яких вивчається. 
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Автентичні тексти мають містити фактичний матеріал, який є цікавим для учнів 

і задовольняє їх країнознавчі інтереси. Так, вже в початковій школі з перших 

уроків діти знайомляться з соціокультурними особливостями Великобританії: 

вони вчать власні імена, знайомляться з пам’ятками Лондона, розташуванням 

країни на карті. Згодом вони вивчають деякі зразки англійського фольклору 

(вірші, лічилки, пісні), отримують інформацію про деякі свята англійців, 

американців і звичаї, пов’язані з цими святами. Робота над малими 

фольклорними жанрами не лише сприяє збагаченню словникового запасу 

школярів, а й занурює учнів у культурну й національну багатоманітність світу, 

вчить відчувати спільне й особливе в кожній культурі й мові, краще і глибше 

розуміти один одного, виховує толерантність, є джерелом формування 

міжкультурної компетенції як складової соціокультурної компетентності 

особистості [85; 95]. 

 На нашу думку, готовність учителів іноземних мов до формування 

соціокультурної компетентності учнів як основи інтеграції особистості в 

міжнародний простір полягає в: моделюванні навчальних ситуацій спілкування 

у вигляді міні-проектів, портфоліо, дебатів з опорою на мовний досвід учнів та 

чітку класифікацію; проведення інтегрованих уроків; організації рольових ігор, 

що допомагають розвивати здатність учнів бути мовним партнером, правильно 

обирати слова і фрази, які відповідають тій чи іншій ситуації, уміння 

використовувати невербальні засоби спілкування (міміка, жести); роботі з 

текстом, уроки домашнього читання, де використовується графічний 

організатор – один з інструментів, що допомагає активному засвоєнню 

інформації та її обробки; аудіюванні; залученні учнів до створення 

соціокультурних проектів. 

 Нагадаємо про можливості міжкультурного спілкування в межах 

програми e-Тwinning, за допомогою якої учні створюють онлайн - проекти у 

взаємодії з представниками інших культур і країн. Ефективним для створення 

іншомовного освітнього середовища є використання пісень, відеозаписів, 
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телепрограм, фрагментів фільмів, рекламних роликів, малих фольклорних 

жанрів, застосування комп’ютерних  і  мультимедійних  засобів навчання 

створення коміксів, відеороликів, презентацій, проведення дослідницької 

роботи учнів, залучення їх до роботи МАН, позакласна робота з предмета. 

Ознайомлення учнів з культурою та традиціями країн Європи та світу, готує їх 

до інтеграції в європейський простір та водночас виховує патріотів-українців в 

Європі, європейців в Україні.    

Отже, сформованість соціокультурної компетентності вчителів іноземних 

мов позитивно вливає на створення комфортного іншомовного освітнього 

середовища. У такому середовищі формується комунікативна активність, 

толерантність, життєва позиція «Я» в міжнародному просторі та «Моя 

професійна самореалізація за межами сьогодення».  

VІ. Рефлексивно-оцінний етап як самоаналіз результатів педагогічної 

діяльності та досвіду іншомовного спілкування з колегами та учнями, 

презентація власних доробок.  

Результати проведеного тесту «Оцінка стилю міжособистісного 

спілкування» свідчать про те, що існують різні манери спілкування, які й 

позначаються на загальній атмосфері в педагогічних колективах. Згідно аналізу, 

більшість учителів бажає працювати в комфорті й сприятливому соціально-

психологічному кліматі, дружити і згуртовувати інших, повноцінно розуміти їх 

потреби, мати авторитетного керівника і навчатися в нього управлінським 

прийомам і методам. Друге місце посідає групапедагогів, котрі прагнуть, щоб їх 

організовували й стимулювали до міжособистісного  спілкування, однак, не 

можуть визначитися, хто це має зробити, але «хтось інший, а не я». Третє місце 

належить учителям, які готові організувати міжособистісну взаємодію між 

колегами, учнями, батьками на партнерських угодах, володіють високим 

потенціалом комунікативних здібностей. Таке опитування дозволило зробити 

висновок, що брати на себе відповідальність, володіти харизмою і 

організовувати співпрацю готові не всі вчителі іноземних мов. Заслуговує 
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схвалення, що вони мають певну уяву про комфортність і атмосферу співпраці 

в педагогічному колективі, уявляють модель партнерських стосунків і 

виконання спільних проектів. Проте, однієї уяви недостатньо та вчителям 

бракує звернення до себе, власної персони, напруження власних сил і кропіткої 

роботи над собою. 

У нашому розумінні рефлексія вчителів іноземних мов є одним із етапів 

технології їхньої професійної самореалізації в умовах іншомовного освітнього 

середовища. 

Аналітико-рефлексивний етап професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища передбачає 

оволодіння ними аналітико-рефлексивними вміннями. У науковій праці          

Л.Рибалко [147] рефлексивні вміння віднесено до вміння професійно-

педагогічної самореалізації вчителя й уточнено відносно видів його діяльності. 

Позитивним у такому досвіді є те, що рефлексія вчителя спрямована як на 

нього самого, так і на навчання школярів цим умінням. В уміннях рефлексії 

розкрито специфіку різних видів педагогічної діяльності, а це означає що даний 

процес є об’єктивованим. Однак, у такому поданні не відбито специфіку роботи 

вчителів-предметників, не показана взаємодія з довкіллям та реагування на 

його особливості, бракує розуміння ролі й місця рефлексії в  побудові 

міжособистісних стосунків й під час упередження конфліктних ситуацій. 

На цьому етапі вчителі вдаються до конкретних дій, які дозволяють 

підвищити рівень їхньої професійної самореалізації, сформованість 

аналітичних і рефлексивних умінь.  

1. Самоаналіз результатів власної іншомовної діяльності. У теорії 

самовиховання термін «самоаналіз» визначено як аналіз людиною власної 

поведінки, мотивів, емоційних реакцій, переживань і якостей. Він виступає  як 

форма регулювання людиною своєї діяльності і передбачає співвідношення й 

оцінку окремих фактів, а також оцінку стану самої людини. Самоаналіз 

здійснюється при достатній кількості фактів, має бути різнобічним, глибоким за 
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характером, спиратися на реальні дані, здійснюватися з позицій суспільних 

вимог. Завершується самоаналіз висновками, практичними рекомендаціями і 

завданнями для самовдосконалення [129, с. 41].  

Регулювання іншомовної діяльності та корекція її результатів 

першочергово відбувається завдяки ознайомленню вчителя іноземних мов з 

посадовою інструкцією. Учитель аналізує власну діяльність з позиції специфіки 

навчального предмета, віку школярів, з якими він працює, сформованості 

власних навичок розвивати в учнів комунікативні вміння під час вивчення 

іноземної мови, стимулювання соціалізації, формування у них загальної 

культури, свідомого вибору професії, готовності до самостійного життя в 

умовах інформаційного суспільства. Самоаналіз дає змогу вчителеві оцінити 

ступінь оволодіння ним професійними знаннями й уміннями. Самооцінка – 

судження людиною власних якостей, її гідності і недоліків, є результатом 

розумових операцій – аналізу, порівняння, синтезу. Так, учитель іноземних мов 

має знати: предмет та методику викладання, особливості змісту навчальних 

програм з іноземної мови, етапи розвитку методики викладання іноземної мови; 

основи теорії формування комунікативної компетентності учнів (мовленнєвої, 

лінгвістичної, соціокультурної, навчальної; методику використання ІКТ на 

уроках іноземної мови; основні ідеї й положення теорії виховання школярів; 

дидактичні засади освітнього процесу; основи педагогічної майстерності й 

техніки безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Такий учитель 

має володіти вміннями: здійснювати спілкування (усне, письмове); 

впроваджувати культуру мовленнєвої поведінки; на високому рівні володіти 

фонетикою, граматикою, лексикою з мови, яку викладає; реалізувати 

методичну та соціокультурну компетенції. 

Самоаналіз учителя відбувається завдяки самоспостереженню, в основі 

якого лежить вміння фіксувати хід своїх думок, поведінку, переживання. Буває 

безпосереднє й ретроспективне самоспостереження, які мають місце в 

педагогічній діяльності вчителя. 
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На наш погляд, у ході такої думки слід було б згадати про пам’ять, її роль 

у збереженні інформації, особливо, під час ретроспективного 

самоспостереження. У минулому український учений І. Сікорський 

запропонував оригінальну класифікацію видів пам’яті та сформулював 

відповідні їм правила розумової праці, зокрема навчальної. Перший вид пам’яті 

учений назвав предметним, що відображає характер сприйняття і відрізняється 

винятковою точністю. Він може бути зоровим, слуховим, м’язово-дотиковим. 

При відтворенні засвоєного згадування якоїсь певної частини викликає образ в 

цілому. Ця пам’ять властива переважно дитині молодшого віку. Другий вид 

пам’яті – аналітичний. Приводить враження у певний порядок, пов’язуючи їх у 

систему, підкорюючи певній ідеї, планові. Характерна для середнього 

шкільного віку. Третій вид пам’яті – асимілюючий, поєднується з роздумами, 

коли людина намагається привести нові враження у зв’язок із попередніми. Цей 

вид пам’яті вчений уважав найдосконалішим [132, с. 239 – 257]. 

Як свідчить власний педагогічний досвід, у поле самоаналізу має входити 

готовність учителя до складної і напруженої роботи з учнями, а також 

схильність особистості до втомлюваності як розумової, так і фізичної. 

Вивчаючи педагогічну спадщину І. Сікорського, ми звернули увагу на той факт, 

що він першим у вітчизняній науці звернувся до вивчення проблем 

працездатності і втомлюваності, роль інтелектуального потенціалу для 

становлення молодої людини. Він висунув припущення, що розумова 

втомлюваність повинна перш за все виявлятися у змінах психомоторної 

діяльності. Дослідження вченого показали, що чотирьох-п’ятигодинні заняття 

негативно впливають на здатність тонко розрізняти психофізичні величини, 

викликають роздратованість. Учений прийшов до висновку, що мозок людини 

постійно знаходиться в діяльнісному стані. Розумова праця є могутнім засобом 

безперервного вдосконалення всіх робочих механізмів мозку. Правильно 

організована розумова праця має вагоме значення не лише для розумового 

розвитку, а й для життєдіяльності людини в цілому. Він констатував, що навіть 
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добре розвинуті розум і почуття часом безсилі виправити людину, яка має 

слабку силу волі. Зміцнення і розвиток волі має вирішальне значення для 

людини «у побудові себе як особистості», в умінні дотримуватись власних 

переконань. На нашу думку, такий приклад не є випадковим, оскільки вчителі 

іноземних мов, реалізуючи індивідуальний підхід на заняттях зі школярами, 

мають ураховувати різну працездатність і втомлюваність, ступінь розвитку 

сили волі.  

2. Зіставлення власних потенційних можливостей з вимогами 

іншомовного освітнього середовища до особистості вчителя. Зіставлення як 

суб’єктивна характеристика вчителя відбувається на основі його знань і вмінь 

професійної «Я»-концепції. У психології «Я»-концепція «відносно стійка, 

більшою чи меншою мірою усвідомлена система уявлень індивіда про самого 

себе, що переживається ним як неповторна особистість, на основі чого він 

будує свою взаємодію з іншими людьми і ставиться до себе» [14, с. 373]. На 

думку вчених С.Сисоєвої і Т.Поясок [161] «Я»-концепція – цілісний, хоча й 

непозбавлений внутрішніх суперечностей, образ власного «Я», що виступає як 

установка по відношенню до самого себе та включає компоненти (когнітивний, 

емоційний, оцінково-вольовий). Зазначені вище вчені виокремлюють такі 

функції «Я»-концепції, як: сприяння досягненню внутрішньої узгодженості 

особистості; визначення інтеріоризації досвіду; визнання джерелом очікування. 

В. Маралов [101] характеризує структуру «Я»-концепції як реальне, або 

уявлення про те, ким я є насправді; ідеальне, або уявлення про те, ким я хотів 

би стати; дзеркальне, або уявлення про те, як мене сприймають інші. Термін 

«Я» означає те, що я знаю про себе; як я ставлюся до себе; що я думаю про 

себе; як я оцінюю себе. Дослідник уточнює зміст «Я»  через фізичний, 

соціальний, розумовий, емоційний аспекти. 

Виявити власну «Я»-концепцію допомагають вправи. Наведемо приклад 

такої вправи: «У вас 8 кружків, один з них підпишіть «Я» поставте його в 

центр, а в усіх інших кружках напишіть людей, які вас оточують, розставте такі 
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кружки навколо вашого кружка відповідно так, як ви до них ставитеся. (Люди, 

які опинилися у верхніх кружках, вас перевершують, у нижніх кружках – 

підлеглі вам, бокові – рівні за силою «Я»)». У більшості вчителі розташували 

кружки таким чином: два кружки розташовані вгорі (вважають, що 

адміністрація перевершує їх), по два кружки розташовані з обох боків (колеги, 

обдаровані учні, батьки) і лише один кружок внизу (дехто вважає підлеглими 

своїх учнів). Аналіз результатів цієї вправи свідчить, що ініціативність 

учителів, котра лежить в основі створення іншомовного освітнього середовища, 

«подавляється» звичними стереотипами підкорення й виконання вказівок і 

розпоряджень шкільної адміністрації. Нами доведена попередньо висловлена 

думка про те, що вчителям іноземних мов бракує розуміння значимості 

партнерських стосунків з учнями і батьками для іншомовного спілкування. 

Згідно теорії установки Д. Узнадзе [190, с. 340 – 341], установка виступає 

опосередкованою ланкою між потребами людини та середовищем. Установки 

бувають когнітивні, афективні, поведінкові. Розрізняють центральні установки, 

які утворюють ядро системи, що використовується людиною при 

«розшифровці» суспільства, і установки периферичні, засновані на думках і 

переконаннях, які відіграють меншу роль у соціальній адаптації. Існує чотири 

види установок за К. Меллером і П. Хегедалем: я гарний – ти гарний; я гарний – 

ти поганий; я поганий – ти гарний; я поганий – ти поганий. На перший погляд 

здається, що такі установки орієнтують учителя на професійне самопізнання, 

однак вони мають більш глибокий зміст. Для рефлексії важливою є установка 

як зумовлений минулим досвідом стан готовності, схильність індивіда до 

певної активності або дії в певній ситуації. Названі вище види установок є 

важливими в побудові міжособистісних взаємин у освітньому середовищі, 

сприйнятті співрозмовника, його потреб і запитів під час іншомовного 

спілкування. 

У дослідженні ми уточнили поняття «іншомовне освітнє середовище» як 

комфортні умови для самореалізації учасників освітнього процесу під час 
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спілкування, обміну навчальною і професійною інформацією, оволодіння й 

використання іноземних мов, побудови діалогу й співпраці на засадах 

партнерства. До його характеристик відносимо професійне й педагогічне 

спілкування, діалогічну взаємодію між учасниками освітнього процесу з метою 

обміну інформацією професійного характеру, використання рідної та іноземних 

мов для встановлення контакту і партнерських стосунків у професійній 

діяльності, виявлення здатності до спілкування партнерів і формування їхньої 

комунікативної, мовленнєвої, іншомовної компетентностей [111]. 

На нашу думку, саме через конкретні дії рефлексії відбувається 

гармонійний зв’язок між професійною самореалізацією вчителя іноземних мов 

та його середовищем. Оскільки іншомовне освітнє середовище утворюють не 

лише суб’єкти освітнього процесу, але й невидимі, на перший погляд, зв’язки 

між ними, норми поведінки й моралі, до особистості вчителя висуваються певні 

вимоги. До таких вимог ми віднесли наявність високого рівня сформованості 

рефлексивних умінь учителя; розвиток його здатності до іншомовного 

спілкування; виявлення ним ініціативи й активності в об’єднанні колег, учнів і 

батьків для вирішення міжнародних освітянських проблем. 

3. Уявлення образу успішного вчителя. Риси успішного вчителя були 

закладені ще в працях українських мислителів і педагогів минулого. Нам 

імпонують поради М. Остроградського [125, с. 54], який наполягав на тому, що 

учителі мають краще вивчати учнів та слідкувати за їхнім духовним розвитком. 

На думку вченого вчитель має допомагати учневі «пізнавати самого себе», 

виховувати в ньому потреби до самоконтролю та самоаналізу власної 

поведінки, навчати його узагальнювати та робити об’єктивні висновки. З 

позиції цитованого педагога найвищим результатом освіти має бути 

сформоване мислення особистості, оскільки воно відповідає за глибину 

світосприйняття, світогляду та поведінку людини, а також є основою 

конкретних вчинків людини, її ставлення до оточуючого середовища. Цілком 

важливою є думка вченого про те, що результати освітнього процесу мають 
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оцінюватися не лише за кількість і якістю набутих знань, умінь та навичок, але 

й на рівні ментальних орієнтирів і пріоритетів особистості та суспільства із 

урахуванням динаміки загальнолюдських цінностей, ідеалів, а також змінних 

критеріїв реального матеріально-духовного прогресу і людини, і суспільства. 

Такі думки про талановитого вчителя порушуються в драматичній поемі Л. 

Українки «У пущі», в якій вона обстоювала високі вимоги до вчителя, який не 

тільки має глибоко знати свій предмет, але й орієнтуватися в інших науках, 

літературі, мистецтві, вивчати психологію дитини, застосовувати раціональні 

методи навчання і виховання, утверджувати в дітях людську гідність, 

зближуватися з дітьми, а не відгороджуватися від них [132, с. 401 – 402]. 

У сучасних педагогічних дослідженнях (Н. Гузій, О. Дубасенюк, 

Н. Кузьміна, М. Лазарєв) йдеться про професіоналізм учителя, від якого 

залежить його успіх у педагогічній діяльності. На думку О. Дубасенюк, 

педагогам з високим рівнем професіоналізму притаманна найбільш адекватна 

самооцінка та особлива чутливість до переваг і недоліків власної особистості і 

діяльності, котрі сприяють успішному регулюванню власної поведінки й 

педагогічних дій [35-42]. 

Отже, успіх педагогічної діяльності забезпечують високі професійні 

якості вчителя, зокрема вчителя іноземних мов. Саме цей учитель має стати 

ініціатором створення іншомовного освітнього середовища, оскільки він 

володіє іноземними мовами, здатний до комунікацій і співробітництва. 

Схема технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища наведена на рис. 1.1. 
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Рис. Схема технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища 

 Мета: сприяти удосконаленню професійної компетентності вчителів 

іноземних мов у процесі їхньої професійної самореалізації  
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Результат: сформована професійна компетентність учителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища 
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Методична студія КВНЗ «ХАНО» на тему  «Пріоритетні 

завдання початкової,  основної та старшої школи  в 

контексті створення інноваційного освітнього простору 

Нової української школи»; наказ Управління освіти «Про 

проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками закладів освіти»   

Рефлексивно-

оцінний етап 

 

Практичний семінар «Використання міжпредметних 

зв’язків  на уроках англійської мови», панорама творчих 

уроків «Використання комунікативних  технологій на 

різних етапах  навчання англійської мови», педмайстерня 

«Teaching Young Leaners: Key To Success», присвоєння 

вищої кваліфікаційної категорії та звання 

Практичний семінар «Використання міжпредметних 

зв’язків  на уроках англійської мови», семінар «Он-лайн 

мережі як потужний стимул для вивчення іноземної 

мови і підвищення рівня використання ІКТ», майстер-

клас «Особливості викладання англійської мови в 

основній школі. Використання дистанційного  навчання» 

Семінар-практикум «Використання методу ситуативного 

моделювання на уроках англійської мови з метою 

розвитку комунікативних навичок учнів», «Формування 

багатомовних комунікативних компетентностей учнів 

при вивченні іноземних мов як основа інтеграції 

особистості в соціокультурний європейський простір» 

Семінар-практикум «Підготовка учнів старшої школи до 

складання іспитів, використовуючи аутентичні  

підручники», майстер-клас «Підготовка  учнів до 

складання ДПА та ЗНО з англійської мови», практичний 

семінар «Основні аспекти підготовки учнів до 

тестування з англійської мови та підготовки до 

міжнародних іспитів» 

 
Фестиваль «Майстри педагогічної справи презентують», 

методичні матеріали «Авторські підходи щодо 

підготовки випускників ЗЗСО до складання ЗНО з 

англійської мови», картка професійного зростання, блог, 

перемоги учнів у олімпіадах з іноземних мов, конкурсі-

захисті робіт учнів-членів МАН; «Гринвіч», 

«Британський Бульдог» 
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Висновки до розділу 1 

На основі аналізу наукової літератури (Г. Жозе да Коста, І. Іонова, І. Ісаєв, 

Р. Ішмухаметов, Л. Коростильова, С. Кіриченко, Н. Кузьміна, Т. Куценко, 

В. Маралов, Н. Сидорчук, М. Ситнікова, Л. Сущенко) розкрито суть 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов як процесу активізації й 

розкриття власного професійного потенціалу в умовах іншомовного освітнього 

середовища,  ініціювання створення такого середовища, поширення серед колег 

та учнів ідей співробітництва й партнерських стосунків, здійснення 

позитивного впливу на мотивацію й інтерес школярів до іноземних мов, 

сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної культури. 

Узагальнення результатів наукового пошуку дозволило розкрити 

потенційні можливості  цього середовища для професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов (активізує їхній творчий потенціал, сприяє педагогічній 

співпраці, розвиває критичне мислення). Згідно мети і завдання дослідження в 

дисертації суть поняття «іншомовне освітнє середовище» розкрито як 

сприятливі обставини для самореалізації суб’єктів освітнього процесу, котрі 

задовольняють потреби вчителів та учнів спілкуватися іноземними мовами із 

зарубіжними освітянами, підвищують їхню компетентність у галузі іноземних 

мов та забезпечують продуктивне виконання спільних освітніх проектів. Таке 

середовище виконує розвивальну, координаційну, виховну, навчальну, 

фасилітативну освітні функції.  

Схарактеризовано компоненти іншомовного освітнього середовища, а 

саме: особистісно-мовленнєвий (оволодіння іноземними мовами й 

мовленнєвою грамотністю), інформаційно-комунікативний (забезпечення 

комунікативної взаємодії і використання ІКТ для мобільного реагування на 

зміни, що відбуваються в іншомовному освітньому середовищі), продуктивно-

інноваційний (створення продуктів освітньої діяльності, індивідуальної 

освітньої траєкторії).  

На підставі аналізу наукової літератури  (Г. Іванченко, О. Пометун, 
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Г. Цвєткова) теоретично обґрунтовано технологію професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища, яка 

передбачає такі етапи, як: організаційно-управлінський (забезпечення 

адміністрацією й методичним центром нормативної та матеріальної бази для 

реалізації компонентів іншомовного освітнього середовища); мотиваційно-

стимулювальний (активізація мотивів професійної самореалізації вчителів і 

розкриття професійного потенціалу в іншомовному освітньому середовищі); 

особистісно-самотворчий (залучення і заохочення вчителів до 

самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на зміни в 

іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-проектувальний 

(організація діагностування результатів професійної самореалізації вчителів і 

проектування індивідуальної освітньої траєкторії); розвивально-

компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання професійної 

компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-оцінний (самоаналіз 

результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного спілкування з 

колегами та учнями, презентація власних доробок).  

Матеріали дисертації опубліковані автором у таких джерелах [167-183]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В 

УМОВАХ ІНШОМОВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

2.1. Загальні питання організації і проведення педагогічного 

експерименту 

 

Для підтвердження запропонованої гіпотези дослідження та перевірки 

ефективності технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища було проведено педагогічний 

експеримент як метод педагогічних досліджень, під час  якого відбувається 

активний вплив на педагогічні явища шляхом створення нових умов, що 

відповідають меті і завданням дослідження. 

Експеримент тривав протягом трьох років та охопив взаємопов’язані 

етапи експериментального пошуку, кожен з яких спрямований на досягнення 

загальної мети педагогічного дослідження, а перед кожним наступним етапом 

висувалися завдання і методи їх розв’язання. 

Аналітико-проектувальний етап (2014-2015 рр.): проаналізовано ступінь 

досліджуваності зазначеної проблеми; вивчено нормативно-правову базу 

дослідження;  спроектовано його гіпотезу, мету і завдання; теоретично 

обґрунтовано технологію професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища; уточнено методи, методики 

дослідження; розроблено науково-методичне  забезпечення реалізації 

технології професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах 

іншомовного освітнього середовища; складено план роботи над дисертацією, 

перспективний план дисертанта; складено план організації і проведення 

констатувального, формувального, контрольного етапів педагогічного 

експерименту, визначено завдання; установлено кількісний і якісний склад 
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учасників педагогічного експерименту; виявлено рівні професійної 

компетентності вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища; проведено констатувальний етап педагогічного дослідження.  

Експериментально-пошуковий етап (2015-2016 рр.): перевірено гіпотезу 

дослідження; апробовано технологію професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища; перевірено 

ефективність зазначеної технології в експериментальних ЗЗСО на 

формувальному етапі педагогічного експерименту; проаналізовано поточні 

результати контрольних зрізів; скоректовано експериментальні методики.  

Підсумково-узагальнювальний етап (2016-2017 рр.): систематизовано, 

узагальнено й оброблено дані формувального етапу педагогічного 

експерименту; проведено контрольний етап педагогічного експерименту; 

проаналізовано одержані експериментальні результати та порівняно їх з 

прогнозованими; сформульовано загальні висновки дослідження; визначено 

перспективи подальших досліджень означеної проблеми. 

Педагогічний експеримент було проведено протягом 2014-2017 н.р. 

Базою експерименту обрано ЗЗСО І–ІІІ ступенів Харківської міської ради 

Харківської області Шевченківського району та Білоцерківської міської ради 

Київської області. Учителів розподілено на групи: експериментальні (ЕГ) – 

учителі ЗЗСО Шевченківського району м. Харкова Харківської області  №№ 6, 

45, 47, 89, 99, 132, Білоцерківської міської ради Київської області №№ 1, 2, 9, 

12, навчально-виховного об’єднання «Ліцей-Мала академія наук», 

Білоцерківського колегіуму,  які брали активну участь в експериментальній 

роботі (182 особи);  контрольні (КГ) – учителі ЗЗСО Шевченківського району 

м. Харкова Харківської області  №№ 29, 109, 116, 149, Білоцерківської міської 

ради Київської області №№ 3, 6, 11, 17, 18, навчально-виховного  об’єднання 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня», які працювали традиційно 

(178 осіб). Разом було охоплено 360 учителів іноземних мов.  

Розкриємо зміст поетапного плану проведення  педагогічного 
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експерименту та його очікуваних результатів  у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Поетапний план організації і проведення педагогічного експерименту 

Е

Ета

пи 

Зміст етапів педагогічного 

експерименту 

Очікувані 

результати 

К
о

н
ст

ат
у

в
ал

ьн
и

й
 е

та
п

 е
к
сп

ер
и

м
ен

ту
 

– вивчення й аналіз педагогічної 

документації, передового педагогічного 

досвіду з проблеми дослідження, написання 

плану-проспекту дослідження, в якому 

визначено науковий апарат педагогічного 

дослідження і передбачено наукову новизну 

і практичну значущість теми дослідження; 

– відбір ЗЗСО для проведення педагогічного 

експерименту та формування з них  

експериментальних і контрольних груп, 

складання програми про співпрацю; 

 

– уточнення критеріїв, показників рівнів 

професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов; 

– підбір діагностичного інструментарію 

щодо виявлення рівнів професійної 

компетентності вчителів іноземних мов; 

 

– написання висновків на основі 

теоретичного аналізу наукової літератури та 

отриманих даних; 

– теоретичне обґрунтування технології 

професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов;  

– план-проспект з теми 

дослідження; затверджена 

тема на вченій раді 

закладу вищої освіти;   

написаний параграф на 

основі вивчення й аналізу 

проведених досліджень; 

– договір про співпрацю 

на експериментальних 

майданчиках; довідки про 

впровадження матеріалів 

дослідження в шкільну 

практику;  

– характеристика 

високого, середнього, 

низького рівнів; 

– власно розроблені та 

існуючі анкети, тести, 

методики, занесені до 

таблиці і до додатків; 

– висновки до першого 

розділу, проектування 

другого розділу; 

– схема моделі та 

публікації дисертантом 

тез і фахових статей з 

теми дослідження; 

Ф
о

р
м

у
в
ал

ьн

и
й

 е
та

п
  

– розробка й експериментальна  перевірка 

ефективності технології професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього 

середовища; 

–  аналіз поточних результатів контрольних 

зрізів; 

– програма реалізації 

зазначеної технології; 

 

 

– таблиці, рисунки; 
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 Продовж. табл. 2.1 

К
о

н
тр

о
л
ьн

и
й

 

ет
ап

  
– обробка, інтерпретація та аналіз отриманих 

даних; 

– зіставлення одержаних експериментальних 

результатів з прогнозованими; 

– формулювання загальних висновків 

дослідження; 

– визначення перспектив подальших 

досліджень означеної проблеми. 

– текст дисертації, 

додатки; 

– таблиці, рисунки, 

додатки; 

– загальні висновки, 

порівняльні таблиці;  

– методичні рекомендації, 

поради. 

 

З огляду на мету і завдання дослідження на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту уточнено критерії з відповідними показниками 

рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов, як: мотиваційно-

самоосвітній (прагнення до саморозвитку в іншомовному освітньому 

середовищі, бажання займатися педагогічною самоосвітою); когнітивно-

процесуальний (повнота і глибина знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності; вміння 

професійної самореалізації вчителів);  особистісно-рефлексивний (розвиток 

ініціативності, мобільності, толерантності, сформованість адекватної 

самооцінки на основі рефлексії), зроблено вхідні заміри, підібрано 

діагностувальний інструментарій (анкети, методики, педагогічні ситуації, 

ситуації, тести, завдання, інструкції, практикум). 

Критерії з показниками рівнів професійної компетентності вчителів 

іноземних мов, діагностичний інструментарій наведено в табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Критерії з показниками рівнів професійної компетентності вчителів 

іноземних мов, діагностичний інструментарій  
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Критерії Показники Діагностичний 

інструментарій 

Мотиваційно-

самоосвітній  

Прагнення до саморозвитку 

в іншомовному освітньому 

середовищі, бажання 

займатися педагогічною 

самоосвітою 

Практикум по саморозвитку 

(В. Маралов), який включає 

завдання, інструкції, алгоритм 

заповнення індивідуальної 

програми самоосвіти, метод 

візуалізації 

Когнітивно-

процесуальний 

Повнота і глибина знань про 

суть професійної 

самореалізації та шляхи 

вдосконалювання власної 

професійної компетентності; 

вміння професійної 

самореалізації вчителів 

Робота зі словниками, 

складання глосарія термінів, 

дискусія, аналогії, бесіди, 

спостереження, прийоми 

порівняння, аналіз плану 

стажування педагогічних 

працівників 

Особистісно-

рефлексивний 

Розвиток ініціативності, 

мобільності, толерантності, 

сформованість адекватної 

самооцінки на основі 

рефлексії 

Відповідні методики, вправи, 

педагогічні ситуації, рольові 

ігри, портфоліо вчителя, карта 

досягнень, блог учителя 

 

Проаналізуємо результати процедури виявлення  рівнів професійної 

компетентності вчителів іноземних мов, пояснимо вхідний стан результатів, 

отриманих на констатувальному етапі педагогічного експерименту. 

І. Критерій мотиваційно-самоосвітній  з показниками: потреби 

професійної самореалізації: прагнення до саморозвитку в іншомовному 

освітньому середовищі, бажання займатися педагогічною самоосвітою.  Вибір 

таких показників пояснимо тим, що професійна самореалізація вчителя 

обумовлюється внутрішніми потребами самопізнання, самореалізації, 

самовдосконалення, саморозвитку в педагогічній діяльності, а також зовнішнім 

впливом, до якого віднесемо  іншомовне спілкування як складову іншомовного 

освітнього середовища.   

Урахували факт плинності вчителів іноземних мов, які працюють рік-два 
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в ЗЗСО і йдуть працювати на фірму. Вони намагаються утвердитися в інших 

сферах, але не в освітній сфері, бажають бути задіяними  в грантах, проектах, 

перекладацьких бюро, виявляючи власні здібності в команді. Однак, у 

педагогічному колективі їх мало цікавить іншомовне спілкування за межами 

уроку, зі своїми колегами і батьками. 

Прагнення вчителів іноземних мов до саморозвитку в іншомовному 

освітньому середовищі ми перевіряли завдяки педагогічним ситуаціям і методу 

візуалізації власної ролі в ньому. 

На одному із семінарів-тренінгів учителям іноземних мов було 

запропоновано розв’язати наступне  ситуативне завдання: «Уявіть, що Ви 

знаходитесь на одному березі річки і маєте дістатися протилежного. Уявіть, що 

у Вас є човен, на якому Ви не можете перевезти нікого, але можете допомогти 

переплисти іншим. Як Ви будете діяти?». Таке завдання пропонували з метою 

виявлення лідерських якостей, рівня розвитку критичного мислення та вміння 

кооперувати зусилля з іншими учасниками освітнього процесу. Іншим 

прикладом слугує серія ситуативних питань (Чи бажаєте Ви займатися 

самоосвітою у свій вільний час? Чи відвідуєте тренінги професійного 

зростання?), які передбачають відповіді «Так», «Ні» або «Маю сумніви» та 

обґрунтування своєї думки. 

Учителям запропонували написати есе на тему: «Яку Ви вбачаєте власну 

роль в іншомовному освітньому середовищі?». Наведемо приклади відповідей 

учителів, як-от: 

1. «Сьогодні в освітній галузі  відбувається реформування, своєрідним 

«епіцентром»  якого є впровадження  Концепції нової української школи. 

Однією із ключових компетентностей доктрини є умотивований учитель, який 

розвивається професійно, має свободу творчості, є конкурентоспроможним на 

ринку освітніх послуг. З огляду на це, зокрема  перед учителями іноземних мов 

стоїть важливе завдання – не тільки постійно підвищувати  рівень  професійної  

компетентності, удосконалювати професійну майстерність, бути обізнаними у 
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інноваційних методиках та технологіях зі свого фаху, а й ефективно їх 

впроваджувати, тим самим забезпечуючи високий рівень  освітнього процесу».  

2. «Власну роль в створенні іншомовного освітнього середовища вбачаю 

в тому, щоб завдяки застосуванню різних форм і методів роботи, активному 

використанню сучасних освітніх технологій, сприяти більш якісному 

засвоєнню учнями знань з іноземних мов, розширенню їх кругозору з історії, 

культури та традицій різних народів. У подальшому – розуміння іноземної 

мови та подолання мовного бар’єру  буде в нагоді під час спілкування з 

громадянами інших країн,  під час ділових зустрічей чи подорожей».   

3. «Однією з ключових компетентностей випускника закладу вищої 

освіти, як зазначено в Концепції нової української школи, є підприємницька 

діяльність. Сьогодні економіка держави потребує інвестицій закордонних 

партнерів, тому, безперечно, для налагодження дружніх стосунків, 

міжнародного співробітництва необхідні знання іноземних мов, мовна 

компетентність, уміння вільно висловлювати свої думки та пропозиції. У період 

цифрових технологій змінюється думка щодо формування єдиного 

іншомовного освітнього простору, стала доступною дистанційна освіта. Знаючи  

іноземну мову, засобами онлайн-зв’язку можна спілкуватися з однолітками чи 

однодумцями з різних країн, розширювати уявлення про різні держави. 

Найбільш ефективним засобом для засвоєння іноземної мови є спілкування з її 

носіями, тому вбачаю необхідним розширення співпраці з викладачами, 

педагогами, волонтерами  з  інших країн, залучення студентів-іноземців, які 

навчаються у закладах вищої освіти міста, до освітнього процесу в ЗЗСО, обмін 

учнями та педагогами за різними міжнародними програмами».  

4. «Невід’ємною частиною «занурення» в іншомовне освітнє 

середовище є участь педагогів у різноманітних проектах, форумах, акціях, 

виставках, конференціях міжнародного, всеукраїнського, регіонального та 

інших рівнів, спілкування з колегами і обмін досвідом, презентація власних 

доробок та запозичення ефективного педагогічного досвіду з іноземних мов. 
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Свою ж місію вбачаю у сприянні розширення можливостей іншомовного 

освітнього середовища в ліцеї, в районі, в місті, у своєму регіоні». 

Педагогам ми поставили запитання «Як розуміють учителі іноземних мов 

іншомовне освітнє середовище, його компоненти». Під поняттям «іншомовне 

освітнє середовище» вчителі іноземних мов, перш за все, розуміють створення 

ситуації «занурення» та можливість використання аудіовізуальних засобів на 

уроках та в позаурочний час, таких як ситуативні відеофрагменти, автентичні 

аудіотреки тощо. 

Розуміння умов іншомовного освітнього середовища і бажання його 

створювати ми виявляли завдяки діловій грі на тему: «Телеміст з іноземними 

колегами освітнього процесу».  

Ми з’ясовували, які умови іншомовного освітнього середовища 

називають учителі іноземних мов. Серед названих були наступні компоненти 

іншомовного освітнього середовища: 

– концептуальні засади вільного спілкування в ЗЗСО іноземними 

мовами: проведення тижнів іноземної мови, декад (для закладів з поглибленим 

вивченням іноземних мов); підготовка і проведення позакласних заходів: 

художньо-літературних конкурсів, виконання проектів різного спрямування та 

тематики,  конкурсів читців поезій іноземною мовою; зустрічі з 

представниками закордонних держав та проведення екскурсій для гостей 

тощо; 

– бажання самого вчителя  реалізовувати власний потенціал, власне 

потреба у перебуванні і розширенні можливостей іншомовного освітнього 

середовища завдяки самоосвіті, активній участі у конкурсах професійної 

майстерності (наприклад «Учитель року» для фахівців, «Дебют» для молодих 

педагогів тощо), міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходах, у 

грандах, проектах, програмах;  
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– підвищення кваліфікації педагога: навчання на курсах, спецкурсах, 

відвідування тренінгів, семінарів, різнопланових методичних заходів та 

активна участь у них. 

З метою виявлення у вчителів іноземних мов бажання вдосконалювати 

навички професійного спілкування й згуртовувати навколо себе колег, 

школярів, батьків для спільної праці ставили такі запитання:  

– Що, на Ваш погляд, характеризує взаємовідносини в педагогічному 

колективі (доброзичливість і взаємодопомога, напружені взаємовідносини)? 

– Які з перелічених факторів мають значення для створення і підтримки 

відносин між учасниками освітнього процесу (визнання заслуг у педагогічному 

колективі,  колективне обговорення й прийняття виробничих рішень, правильне 

ставлення до критики, зміцнення стабільності колективу)? 

– У разі позитивної інформації завдяки ІКТ про заклад, у якому Ви 

працюєте, вчителів, яких Ви знаєте, як Ви ставитеся до їхніх перемог 

(сприймаєте з гордістю,  обговорюєте з колегами, не приділяєте уваги)? 

– Як Ви ставитеся до недоліків у роботі Вашого колективу (хвилююся, 

мені неприємно, не звертаю уваги)? 

– Яке значення має для Вас оцінка педагогічного колективу колегами 

(нічого не значить, з цим приходиться рахуватися); 

– Як Ви ставитесь до різних видів заохочення і нагород (оголошення 

подяки, нарахування премії, нагородження цінним подарунком, присвоєння 

кваліфікації, путівка на відпочинок)? 

Учителям ЕГ і КГ поставили запитання: «Що заважає вчителям 

розкривати власний потужний потенціал в умовах іншомовного освітнього 

середовища?». Як свідчить аналіз співбесіди, одним із факторів, який 

перешкоджає цьому процесу в умовах іншомовного освітнього середовища є 

нестійка мотивація до розвитку, саморозвитку, професійного визнання та 

реалізація ідей, планів, професійних потреб. Якщо педагог не зацікавлений у 

професійному зростанні, розкритті власного потенціалу, якщо він не поглиблює 
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свої  знання, то власне його присутність у іншомовному оточенні обмежена. 

Варто згадати, що майже три століття тому відомий український філософ-

просвітитель Г.С.Сковорода  висунув ідею «спорідненості праці», яка спонукає 

людину до душевної рівноваги, до постійного пошуку нового та передбачає 

насолоду від результатів діяльності за покликанням. 

У дослідженні скористалися практикумом по саморозвитку  (В. Маралов), 

який включає завдання, інструкції, алгоритм заповнення індивідуальної 

програми самоосвіти. 

Результати  виявлення прагнення вчителів іноземних мов ЕГ і КГ до 

саморозвитку наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Характер виявлення прагнення вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп до саморозвитку  

на констатувальному етапі (у %) 

 Характер прагнення 

вчителів іноземних мов 

до саморозвитку 

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні групи 

(178 осіб) 

Етапи експерименту 

Кіл-ть у % Кіл-ть у % 

стійкий 17 6,4 16 9,0 

ситуативний 109 60,0 108 60,7 

пасивний 56 33,6 54 30,3 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.3, в умовах іншомовного освітнього 

середовища вчителі іноземних мов виявляють прагнення до саморозвитку на 

ситуативному рівні. Вони недостатньо ініціативні, не виявляють в належній 

мірі організаторські й комунікативні здібності, бракує лідерства й харизми для 

створення іншомовного освітнього середовища. 

Слід звернути увагу на те, що  розкриттю власного потенціалу в умовах 

іншомовної освіти іноді заважає відсутність належної  підтримки з боку 
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адміністрації закладу, колег, батьківської громадськості. Ті ідеї по створенню 

іншомовного середовища в ЗЗСО, які пропонує педагог, можуть бути відхилені 

чи не реалізовані повністю. Причини з цього приводу можуть бути різні – від 

банального небажання керівництва та колег вникати в суть ідеї, передбачених 

труднощів під час її реалізації, невиправданих очікуваннь бажаного результату 

до фінансових затрат. У таких ситуаціях справжній педагог, лідер у своїй справі 

повинен докласти всіх зусиль, щоб переконати адміністрацію, колег та батьків 

у протилежному, згуртувати їх, знайти однодумців, які підтримають і 

допоможуть реалізувати намічені плани по створенню іншомовного освітнього 

середовища.   

Результати  виявлення бажання вчителів іноземних мов ЕГ і КГ займатися 

педагогічною освітою наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Характер виявлення бажання вчителів іноземних мов ЕГ і КГ 

займатися педагогічною освітою на констатувальному етапі (у %) 

 Характер виявлення 

бажання займатися 

педагогічною освітою 

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні 

групи 

(178 осіб) 

Етапи експерименту 

Кіл-ть у % Кіл-ть у % 

стійкий 
20 11,0 19 10,

7 

ситуативний 
118 64,8 117 65,

7 

пасивний 
44 24,2 42 23,

6 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.4, в умовах іншомовного освітнього 

середовища вчителі іноземних мов несистематично займаються педагогічною 

освітою. Ми помітили, що молоді вчителі впевнені у власні педагогічній 

підготовці та не вважають, що її потрібно доповнювати. Учителі зі стажем 

переконані в тому, що самі є методистами й досвідченими фахівцями.  
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ІІ. Когнітивно-процесуальний критерій з показниками: повнота і 

глибина знань про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання 

власної професійної компетентності; вміння професійної самореалізації 

вчителів. 

У дослідженні скористалися критерієм «знання і вміння професійної 

самореалізації  вчителів». У дисертації послугувалися науковою працею            

Л. Рибалко, в якій зазначено, що «ключовою позицією в з’ясуванні знань і 

вмінь майбутнього вчителя здійснювати педагогічну діяльність, максимально 

реалізуючи власний потенціал і досягаючи певних акме-вершин у процесі 

фахової підготовки, є ідея інтеграції, яка є засобом, механізмом і процесом 

забезпечення цілісності професійно-педагогічної самореалізації вчителя» [142, 

с. 236]. Отже, інтегровані знання професійної компетентності вчителів містять 

особистісні, професійні, освітньо-проектні поняття, терміни, факти, теорії, дані 

про способи формування професійної компетентності вчителів, оцінні знання. 

Основою особистісних знаннь є інформація про природу людини, її самість, 

власне про себе, педагогічні здібності, професійні нахили, отримані на основі 

самопізнання та професійного досвіду.  

Показниками якості знань професійної самореалізації вчителів 

послугували повнота і гнучкість.   

Знання і вміння «Я»-концепції вчителів  іноземних мов вимірювали 

завдяки методам і вправам з практикуму по самопізнанню В. Маралова [99], 

самоактуалізаційного тесту (САТ)  [57]. 

Під час педагогічного експерименту було проаналізовано  річні навчальні 

плани, програми діяльності методичних кабінетів, плани і протоколи засідань 

районних методичних об’єднань, плани підвищення кваліфікації вчителів, звіти 

про стажування, портфоліо педагогів для отримання знань про професійну 

діяльність учителів іноземних мов (див. додатки А, Б, В, Г, Е, Ж). 

Про творчий, репродуктивний, реконструктивний характер засвоєння 

знань учителів іноземних мов з методики викладання  свідчать дані, отримані 
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під час запланованих спостережень, індивідуальних бесід; на основі аналізу 

результатів стажування, підвищення кваліфікації; участі в роботі методичних 

об’єднаннь, робочих груп, Школи молодого вчителя. 

Додаткова інформація, що лежить в основі створення умов іншомовного 

освітнього середовища,  нами уточнена як  знання про клімат, що існує в 

педагогічному колективі, настроєність його учасників на процес іншомовного 

спілкування; знання про потенційні можливості та прагнення учасників 

педагогічного колективу взаємодіяти між собою, тобто про стан сформованості 

міжособистісних взаємин у освітньому колективі, вдосконалювати власний 

професійний потенціал засобами іншомовного спілкування;  знання про 

підтримку адміністрації ідеї створення іншомовного освітнього середовища. 

Рівні засвоєння знань вимірювалися за формулами (2.1), (2.2), (2.3), (2.4).  

Кповноти

                                                                 
 (2.1), 

де Кповноти – коефіцієнт ступеня повноти засвоєння знань (груповий), 

N1 – кількість учителів, які правильно й повно відповіли на всі запитання, 

N0 – кількість учителів, які відповіли на запитання. 

З метою виявлення конкретних знань учителів повнота знань визначалася 

за формулою: 

Кповноти 1

0

1


n

n

                                                                       (2.2), 

де, Кповноти  – коефіцієнт ступеня повноти засвоєння знань 

(індивідуальний), 

n1 – кількість правильно виділених елементів знань (термінів, понять) 

студентами, 

n0 – загальна кількість елементів знань у даному навчальному фрагменті. 

                                                                        (2.3), 

1 
0 

5   
n 

n 
Кглибини 

 1 

0 

1  
N 

N 
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де, К глибини – коефіцієнт ступеня глибини знань (індивідуальний), 

n5 – кількість елементів творчого рівня, що виконав респондент, 

n0 – загальна кількість елементів знань творчого рівня. 

                                                                        (2.4), 

де, К глибини– коефіцієнт ступеня глибини знань (груповий), 

n6 – кількість учителів, які самостійно виявили творчість у знаходженні 

правильних варіантів відповіді; 

n0 – кількість учителів, які і самостійно, і під керівництвом намагалися 

виявити творчість у розв’язанні педагогічних завдань і ситуацій. 

Дані про характер засвоєння названих знань учителями іноземних мов 

наведено в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5 

Характер засвоєння знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності учителями 

експериментальних і контрольних груп на констатувальному етапі  

Якісні показники знань Група Е 

 (182 особи) 

Група К 

(178 осіб) 

 

Повнота 

кіл-ть у % кіл-ть у % 

24 13,2 21 11,8 

Глибина  21  11,5 19 10,7 

Характер 

засвоєння 

 знань  

творчий 16 8,8 15 8,4 

реконструктивний 84 45,0 88 49,4 

репродуктивний 82 46,2 75 42,2 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.5, переважна кількість учителів обох груп 

виявляє неповні знання про суть професійної самореалізації особистості, шляхи 

вдосконалювання професійної компетентності, умови іншомовного освітнього 

1 
0 

6 
  

n 

n 
Кглибини 
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середовища, не вміє переносити такі знання в нові умови, тобто володіють 

поверховими знаннями. Переважає реконструктивний і репродуктивний  

характер засвоєння знань учителями іноземними мовами, що й свідчить про 

їхній недостатній рівень професійної компетентності з цих питань.   

У дослідженні ми з’ясовували, чому вчителям іноземних мов необхідно 

знати про себе та чому вони рідко виступають ініціаторами іншомовного 

освітнього середовища. 

В умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато 

швидше, ніж зміна покоління людей, перед педагогами постали такі пріоритетні 

завдання, як зростання їх комунікативності в глобалізованому, інформаційному 

суспільстві, готовності та здатності до нововведень, активної життєвої позиції. 

Оскільки реформування освіти спрямоване на те, щоб у XXІ столітті випускник 

школи був конкурентоздатним, всебічно розвиненим, здатним до критичного 

мислення, патріот з активною позицією, інноватор, який зможе змінювати 

навколишній світ та вчитися впродовж життя, особлива місія покладається на 

учителів – «агентів змін», які розвиваються професійно, мають свободу 

творчості, здатними витримувати конкуренцію на ринку освітніх послуг. Це є 

однією із складових формули «Нової української школи». Для того, щоб бути 

ініціаторами іншомовного освітнього середовища, вчителі повинні постійно 

оновлювати та удосконалювати  фахові знання, підвищувати рівень мотивації 

до оволодіння  необхідними компетентностями професійного вдосконалення, 

Щоб навчати школярів нової генерації іноземним мовам, перш за все, 

вчителі самі повинні мати навички, які сприяють розвитку різнобічної, 

прогресивної молодої людини, а саме: ініціативність, мобільність, 

толерантність, сформованість адекватної самооцінки на основі рефлексії. 

Пояснимо вміння професійної самореалізації вчителя як співвіднесення 

власних потенційних можливостей з вимогами педагогічної діяльності, котрі 

забезпечують його професійну компетентність. По суті це вміння планувати, 
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конструювати, пізнавати, проектувати, організовувати, спілкуватися, котрі є 

результатом освоєння основ педагогічної діяльності. 

Опитувальник для виявлення вмінь учителів (Н. Кузьміна), які 

оцінювалися в кількісних показниках, що відповідає високому, середньому, 

низькому рівням: 3 бали – набуття вмінь на основі глибоких знань, 

правильність відтворення логіки й послідовності операцій конкретних дій, 

установлення й усвідомлення причини зв’язку між операціями, удосконалення 

й перенесення вмінь визначати й дотримуватися стійкої точки зору на 

педагогічну практику; 2 бали – виявлення суб’єктивних труднощів у процесі 

набуття вмінь; неповний обсяг дій і операцій; причини зв’язку між операціями 

не зовсім усвідомлюються в самостійному порядку; 1 бал – допускається багато 

помилок у процесі набуття вмінь. 

Для виявлення стану сформованості вміння професійної самореалізації 

вчителів як уміння проектні, організаторські, комунікативні використано 

методики виявлення комунікативних й організаторських здібностей, траєкторію 

досягнення високих показників, проведено  бесіду «Моя життєва стратегія і 

плани на майбутнє», майстер-клас з іншомовного спілкування на засадах 

партнерства і співпраці. 

Дані про характер засвоєння названих знань учителями іноземних мов 

наведено в табл. 2.6. 

 

 

Таблиця 2.6 

Рівні сформованості  вмінь професійної самореалізації учителів 

іноземних мов ЕГ і КГ на констатувальному етапі (у %) 

 
Рівні 

сформованості  
  

Групи 
ЕГ (182 особи) КГ (178 особи) 

В С Н В С Н 
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 Уміння 

професійної 

самореалізації 
 
 

 

 

8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, як свідчить аналіз табл. 2.6, на констатувальному етапі 

переважають уміння професійної самореалізації вчителів іноземних мов на 

середньому та низькому рівнях, що є завадою для підвищення професійної 

компетентності педагогів. 

ІV. Особистісно-рефлексивний критерій з показниками: розвиток 

ініціативності, мобільності, толерантності, сформованість адекватної 

самооцінки на основі рефлексії. 

У дослідженні створення іншомовного освітнього середовища ми 

пов’язуємо з лідерськими якостями вчителя іноземних мов, до яких відносимо 

також ініціативність, мобільність, толерантність. Тому скористалися 

методикою «Самооцінка лідерства» (В. Шапарь). Питання, що ставилися 

вчителям, викликали невпевненість і розгубленість щодо виявлення власних 

лідерських як от цей, їх важко було оцінити. Учителі невпевнені, чи хочуть 

перемагати в різних конкурсах, змаганнях. Надають перевагу критиці роботи 

інших, а самі не виявляють ініціативи в пропозиціях нового, корисного для 

всіх. Цим учителям подобається навчати школярів і не більше. Утруднюються 

відповісти, чи можуть захопити своїми справами інших людей. Таким чином, 

ми зробили висновок, що вчителі іноземних мов відчувають труднощі в 

розуміння власної місії в процесі створення іншомовного освітнього 

середовища. 

Результати дослідження подано в табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Результати виявлення рівня розвитку ініціативності, мобільності, 

толерантності вчителів іноземних мов експериментальних і контрольних 

груп на констатувальному етапі (кіл-ть, у %) 
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Рівні розвитку 

якостей особистості  

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні групи 

(178 осіб) 

кіл-ть у % кіл-ть у % 

Високий  18 9,9 16 9,0 

Середній 126 69,2 130 73,0 

Низький 38 20,9 32 18,0 

 

Результати дослідження подано в табл. 2.8. 

 

Таблиця 2.8 

Результати адекватності  самооцінки  вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп (кіл-ть, у %) 

Характер 

самооцінки  

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні групи 

(178 осіб) 

кіл-ть у % кіл-ть у % 

адекватний 51 28,0 49 27,5 

завищений 63 34,6 65 36,5 

занижений 68 37,4 64 36,0 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.8, преважає неадекватна самооцінка, що 

виявляється вчителями іноземних мов.  

Ми поставили вчителям додаткове запитання: «Яких умінь бракує 

вчителям іноземних мов для створення іншомовного освітнього середовища, не 

дивлячись, що вони володіють мовами на достатньому рівні?», щоб 

прокоментувати отримані кількісні показники (див. табл. 2.7, 2.8). 

Однією з причин відсутності умінь професійної самореалізації є те, що 

педагоги, які мають значний досвід роботи в школі, є фахівцями своєї справи, 

володіють мовою на достатньому рівні, немають бажання змінювати себе, 

формувати професійну «Я»-концепцію, неготові відійти від усталених 

Продовж. табл. 2.8 
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стереотипів, від традиційного застосування  форм і методів роботи здійснювати 

освітній процес. Для них важко застосовувати інноваційні методики і технології,  

використовувати  електронні носії під час підготовки та проведення уроків.  

Сьогодні вже замало користуватися тільки дошкою і крейдою. У наш мобільний 

час, коли  учні  черпають знання з Інтернету,  педагог повинен бути обізнаним з 

сучасною цифровою технікою, вміти нею користуватися, і, що не менш важливо, з 

усього потоку інформації, яку можна віднайти в електронних джерелах, визначити 

достовірну, корисну  та таку, що  розширить і збагатить знання учнів. 

Відтак, на основі аналізу результатів констатувального етапу 

педагогічного експерименту, нами було визначено шкалу вхідних рівнів 

професійної компетентності вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища, а саме: високого, середнього та низького. 

Схарактеризуємо рівні професійної компетентності вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища.  

1. Високий рівень професійної компетентності вчителів іноземних 

мов в умовах іншомовного середовища: 

Мають стійкий характер виявлення прагнення до саморозвитку в 

іншомовному освітньому середовищі, бажання займатися педагогічною 

самоосвітою, розуміння умов іншомовного освітнього середовища і бажання 

його створювати, бажання вдосконалювати навички професійного спілкування 

й згуртовувати навколо себе колег, школярів, батьків для спільної праці. 

Мають повні й глибокі знання про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності, засвоюють їх на 

творчому рівні; сформовані вміння професійної самореалізації на високому 

рівні. 

Мають адекватну самооцінку результатів на основі аналізу власної 

діяльності, виявляють високий рівень розвитку ініціативності, мобільності, 

толерантності. 

Як правило, педагоги, які реально можуть оцінити свої лідерські якості, 
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свої знання і вміння, досягають вершин у своїй професії, реалізовуються в ній. 

Якщо вчитель іноземної мови досконало знає мову, специфіку викладання 

предмета, творчо підходить до підготовки і проведення уроків, позакласних 

заходів, підготовки учнів до інтелектуальних змагань, він обов’язково  приведе 

своїх підопічних до успіху. У такого педагога учні стають призерами обласних, 

всеукраїнських, міжнародних змагань, конкурсів, турнірів, мають високі бали 

за результатами випробувань ЗНО, що значно розширює вибір вступу до вищих 

навчальних закладів. 

Педагоги, які вміють адекватно оцінити свої якості щедро діляться з 

колегами своїм ефективним досвідом на різних методичних заходах. Причому 

напевне знають, для якої категорії педагогів будуть проводити чи то майстер-

клас, чи  семінар-практикум, методичну майстерню чи іншу колективну форму 

роботи. 

2. Середній рівень професійної компетентності вчителів іноземних 

мов в умовах іншомовного середовища: 

Мають ситуативний характер виявлення прагнення до саморозвитку в 

іншомовному освітньому середовищі, бажання займатися педагогічною 

самоосвітою, розуміння умов іншомовного освітнього середовища і бажання 

його створювати, бажання вдосконалювати навички професійного спілкування 

й згуртовувати навколо себе колег, школярів, батьків для спільної праці. 

Мають недостатньо повні й глибокі знання знання про суть професійної 

самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності, 

засвоюють їх на реконструктивному рівні; сформовані вміння професійної 

самореалізації на середньому рівні. 

Мають неадекватну самооцінку результатів на основі аналізу власної 

діяльності,  рідко виявляють середній рівень розвитку ініціативності, мобільності, 

толерантності. 

Такий рівень виявляється у невідповідності оцінювання знань учнів. По-

перше це свідчить про те, що вчитель не вірно застосовує критерії оцінювання 
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знань. Це виявляється під час моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, 

коли дуже часто річні бали з іноземних мов завищені або рідше, занижені у 

порівнянні з результатами складання ЗНО. Іноді розбіжність у балах сягає за 

межі рівня (річна оцінка – високий рівень, а бали ЗНО – достатній або 

середній). 

По-друге, під час атестації претендує на присвоєння першої або вищої 

кваліфікаційної категорії чи  звання, не маючи результатів і досягнень, які б 

відповідали тій чи іншій присвоєній категорії. 

Трапляються випадки, коли учителі іноземних мов проводять методичний 

захід для колег визначеної категорії ( наприклад для педагогів-майстрів з 

вищою кваліфікаційною категорією), який по змісту можна було б провести для 

педагогів з категоріями спеціаліст чи спеціаліст ІІ категорії. 

Тобто внаслідок неадекватної самооцінки результатів на основі аналізу 

власної діяльності педагог не може розставити пріоритети та об’єктивно 

визначити свою компетентність у тій чи іншій ситуації. 

3. Низький рівень професійної компетентності вчителів іноземних 

мов в умовах іншомовного середовища: 

Не виявляють прагнення до саморозвитку в іншомовному освітньому 

середовищі, бажання займатися педагогічною самоосвітою, розуміння умов 

іншомовного освітнього середовища і бажання його створювати, бажання 

вдосконалювати навички професійного спілкування й згуртовувати навколо 

себе колег, школярів, батьків для спільної праці. 

Мають поверхові знання знання про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності, засвоюють їх на 

репродуктивному рівні; сформовані вміння професійної самореалізації на 

низькому рівні. 

Мають неадекватну самооцінку результатів на основі аналізу власної 

діяльності,  не виявляють належного рівня розвитку ініціативності, мобільності, 

толерантності. 
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Саме недосвідчені педагоги, які уявляли зовсім інший ритм шкільного 

життя, підготовку та проведення сучасного уроку, обізнаність учнів, 

спілкування з батьками та позаурочну роботу, не довго затримуються на посаді 

вчителя.  

Крім того, відсутність у вчителів якостей, бажання об’єднувати навколо 

себе колег, учнів, батьків для досягнення бажаного результату призводить до 

того, що педагог втрачає авторитет і професійно деградує. 

У таких педагогів часто залишаються незавершеними або 

безрезультативними  творчі ідеї та задуми, учні не виявляють бажання вчитися, 

а батьки шукають можливість додаткових освітніх послуг для своїх дітей. 

На формувальному етапі експерименту в експериментальних групах 

упроваджено технологію  професійної самореалізації вчителів іноземних мов в 

умовах іншомовного освітнього середовища та її науково-методичне 

забезпечення.  

На контрольному етапі педагогічного експерименту перевірялась 

ефективність упровадження технології  професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища та її науково-

методичне забезпечення.  

 

 

 

 

 

2.2. Реалізація технології професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища 

 

У експериментальних групах реалізовували технологію  професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища, як: організаційно-управлінський (забезпечення адміністрацією й 
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методичним центром нормативної та матеріальної бази для реалізації 

компонентів іншомовного освітнього середовища); мотиваційно-

стимулювальний (активізація мотивів професійної самореалізації вчителів і 

розкриття професійного потенціалу в іншомовному освітньому середовищі); 

особистісно-самотворчий (залучення і заохочення вчителів до 

самоперетворювальної діяльності та мобільного реагування на зміни в 

іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-проектувальний 

(організація діагностування результатів професійної самореалізації вчителів і 

проектування індивідуальної освітньої траєкторії); розвивально-

компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання професійної 

компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-оцінний (самоаналіз 

результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного спілкування з 

колегами та учнями, презентація власних доробок). 

І. Організаційно-управлінський етап технології. 

Реалізація організаційно-управлінського етапу технології в 

експериментальних групах учителів відбулася таким чином. Учителі іноземних 

мов розробляли й захищали методичні теми з проблеми самореалізації суб’єктів 

освітнього процесу в умовах іншомовного освітнього середовища на курсах 

підвищення кваліфікації, які проводилися відповідно до наказу Управління 

освіти «Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками закладів освіти».  Творчі групи вчителів брали участь як у 

регіональній експериментальній інноваційній діяльності (згідно з наказом 

Департаменту освіти і науки), так і у всеукраїнській (ЗЗСО обирали напрям 

дослідження, наприклад: «Теорія і практика оволодіння мовленнєвою 

культурою суб’єктами освітнього процесу»). За сприяння методичного центру 

Управління освіти були організовані практичні семінари з питання  

використання ІКТ для мобільного зворотного зв’язку з колегами, учнями, 

батьками. З метою організації продуктивної діяльності вчителів іноземних мов 

методисти планували колективні, групові, індивідуальні форми роботи з 
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різними категоріями педагогічних працівників в залежності від досвіду роботи, 

рівня професійної компетентності, інструктували вчителів щодо виконання 

освітніх проектів. 

ІІ. Мотиваційно-стимулювальний етап технології. 

Мотиваційно-стимулювальний етап технології реалізовувався шляхом 

оволодіння вчителями ЕГ новими формами іншомовного спілкування                

(CLIL-технології, інтерактивні технології, метод кейсів, метод проектів, 

навчання «за станціями», використання аутентичних матеріалів, чантів, 

створення інтерактивної книги), яке відбувалося під час засідань районного і 

шкільних методичних об’єднань, семінарів, «методичних мостів», занять школи 

професійної майстерності, школи професійного зростання, школи молодого 

вчителя; організації спілкування з зарубіжними колегами завдяки електронній 

пошті та Інтернет-зв’язку з подальшим обговоренням отриманої інформації. 

Мотивацією та стимулом до самовдосконалення іншомовного потенціалу 

вчителів іноземних мов була робота в літньому мовному таборі, в якості 

вихователя або вчителя,  організованому за межами країни, стажування як 

фахівця за кордоном, участь у складі делегацій на міжнародних конференціях. 

Учителі, які виявляли високий рівень професійної компетентності, входили до 

складу журі районних, обласних конкурсів, як: учнівських (конкурс-захист 

учнівських робіт учнів-дослідників МАН) та професійних («Учитель року», 

«Дебют»); ставали інструкторами регіонального центру оцінювання якості 

освіти. 

У експериментальних школах була організова «панорама творчих уроків» 

для вчителів англійської мови «Використання комунікативних технологій на 

різних етапах навчання англійської мови», ознайомлення з якою підвищувало 

інтерес малодосвічених учителів до сучасних дидактичних методів та прийомів 

(Linking, мультисенсорний підхід) з розвитку іншомовних компетентностей 

учнів. На семінарі «Teaching Young Leaners: Key To Success» вчителі вчилися 

створювати «ситуацію успіху», виготовляти візуальні навчальні матеріали.  
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Активізація потреб професійної самореалізації вчителів іноземних мов 

засобами іншомовного спілкування відбулася шляхом усунення перешкод, що 

заважають максимально повному розкриттю їхнього іншомовного потенціалу. З 

цією метою проводили  тренінг професійного самопізнання, в процесі якого 

вчителі виконували вправи «Я людина», «Ти про мене ще не знаєш …», 

«Автопортрет», «Хто я?», «Взаємне інтерв’ю».  

Учителі з інтересом до власної персони виконували вправу                      

«Я людина», долали опору перед вираженням себе у групі. Виносили стілець 

одного з учасників за коло. Учасники займали свої місця. Бажаючий ставав у 

центрі і промовляв одне речення про себе «Я людина …»,  продовжуючи 

речення назвою найхарактернішої своє риси. Висловлюваннями були такі 

репліки, як: «Я людина, яка зовсім нічного не знає про себе», «Я людина, яка 

хотіла б удосконалювати власний потенціал, але не має часу», «Я людина, яка 

не зовсім уміє себе контролювати». Інші вчителі сиділи і слухали. Якщо хтось 

вирішив, що міг сказати про себе те саме, він швидко вставав і мінявся з 

учасником місцем. Одному завжди не вистачало місця; той хто залишався без 

стільця, ставав у коло й продовжував фразу «Я людина». Вправа тривала 10-20 

хв. Як підсумок, учителі ділилися враженнями про професійне самопізнання.  

Вправа «Ти про мене ще не знаєш …» сприяла відвертості вчителів і 

певному ризику висловитися про себе, свої потаємні думки. Виконували 

попарно, один учитель розповідав, а інший слухав. Опісля змінювали роль, 

ставили запитання один одному, вільно спілкувалися.  

Виявленню особистих уявлень, цінностей, потреб й емоцій була 

присвячена лекція на тему «Професійна «Я-концепція» вчителя», на якій 

вибудовували самоконцепцію стосовно внутрішнього потенціалу та його 

розкриття в іншомовному освітньому середовищі.  

До засобів іншомовного професійного спілкування ми віднесли 

використання на заняттях з іноземних мов автентичних відеофільмів, пісень, 

газетних статей,  які розширюють межі професійної самореалізації вчителів. 
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Позитивним виявилося залучення вчителів іноземних мов до обміну 

доробками з питань створення іншомовного освітнього середовища з колегами 

району, міста під час проведення різноманітних  колективних форм роботи 

(семінар «Он-лайн мережі як потужний стимул для вивчення іноземної мови і 

підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій»), 

відвідування методичних семінарів вчителів міста, презентації на власних 

блогах новинок не лише з методики викладання іноземних мов, але й досвіду 

побудови міжособистісних взаємин з колегами, учнями і батьками на 

партнерських засадах. 

Результативними виявилися засідання методичних об’єднань учителів 

іноземних мов і педагогічних нарад для всіх учителів, на яких розглядалися 

питання: «Активізація іншомовного потенціалу вчителів іноземних мов», 

«Підготовка вчителів до участі в міжнародних освітніх проектах», «Заохочення 

суб’єктів освітнього процесу до участі в міжнародних освітніх проектах», «Чи 

потрібні партнерські стосунки в освітньому середовищі». 

Стимулювання учителів іноземних мов до саморозвитку їхнього 

іншомовного потенціалу відбувалося завдяки діалогічному спілкуванню, 

розробці й використанню інтерактивних технологій, виявленню лідерських і 

організаторських здібностей. Педагоги вивчали методичний досвід учителів 

іноземних мов, відвідували уроки молодих вчителів, заняття школи молодого 

вчителя. Описаний досвід удосконалювали, розвивали шляхом інтеграції в інші 

предмети навчального плану. Розповсюдження досвіду відбувалося завдяки 

обміну досвідом між педагогічними працівниками закладу на засіданнях 

педагогічної ради, методичних об’єднаннь, методичних заходах; шляхом 

опрацювання  дидактичних матеріалів; розробок методичних рекомендацій; при 

роботі з батьками; через випуск методичного бюлетеня, підготовки та 

публікації статей відповідного змісту в газетах, журналах; розміщення доробок 

на сайтах  чи блогах. 
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Відвідування уроків англійської мови Г. Іванченко, аналіз її портфоліо 

свідчать про те, що вчителі іноземних мов постійно намагаються 

вдосконалювати власний потенціал. На думку цього вчителя в сучасному 

мовному просторі комунікативні технології стали невід’ємною частиною 

спілкування, отримання інформації, розвитку творчих здібностей та самоосвіти. 

Упровадження комунікативних технологій в навчальний процес стимулює 

пізнавальну активність до навчальної діяльності, сприяє формуванню 

інформаційної культури. Тож, необхідно внести кардинально нове у звичайні 

форми роботи вчителя, що сприятиме цікавому і повнішому, всебічному 

розкриттю, зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального 

матеріалу, і тим самим допоможе скоротити навчальний час для успішного 

засвоєння теми. Комунікативна технологія орієнтована на організацію 

навчання, адекватного процесу реального спілкування завдяки моделюванню 

основних закономірностей мовленнєвого спілкування, а саме: 1) діяльнісний 

характер мовленнєвого спілкування, що втілюється в комунікативній поведінці 

вчителя як учасника процесу спілкування та навчання, і в комунікативно 

вмотивованій, активній поведінці учня як суб'єкта спілкування та навчання;   2) 

предметність процесу комунікації, яка має бути змодельована обмеженим, але 

точно визначеним набором предметів обговорення (тем, проблем, подій); 3) 

ситуації спілкування, що моделюються, як найтиповіші варіанти стосунків 

учнів між собою; 4) мовленнєві засоби, які забезпечують процес спілкування та 

навчання в даних ситуаціях. 

 

ІІІ. Особистісно-самотворчий етап технології. 

Упровадженню особистісно-самотворчого етапу технології сприяли 

засідання методичних об’єднань учителів іноземних мов і педагогічних нарад 

для всіх учителів, на яких розглядалися питання: «Створення іншомовного 

освітнього середовища як запорука відкритих і партнерських стосунків», 

«Іншомовна компетентність учителів  різних напрямів підготовки», «Вимоги до 
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участі суб’єктів освітнього процесу в міжнародних освітніх проектах», 

«Співробітництво в освіті: теорія і практика». З цією метою проводили  тренінг 

професійного самопізнання, в процесі якого вчителі виконували вправи 

«Пізнати себе», «Творчий талант учителя…», «Власна персона», «Чи знаю я 

себе?», «Я розумію себе». Виявленню особистих уявлень, цінностей, потреб й 

емоцій була присвячена лекція на тему «Професійна «Я-концепція» вчителя», 

на якій вибудовували самоконцепцію розкриття внутрішнього потенціалу та 

його розвитку в іншомовному освітньому середовищі.  

Учителі іноземних мов долучилися до педагогічної практики європейської 

спільноти завдяки участі в міжнародному проекті e-Twinning, під час якого 

вони разом з учнями покращили знання іноземних мов та вимову, 

навички використання ІКТ, досвід комунікації з носіями англійської мови. 

Участь у цьому проекті покращила досвід культури спілкування учителів та 

учнів, їх уміння коротко й доступно формулювати й висловлювати думки, 

швидко реагувати на висловлювання співрозмовників, сприяла ініціативності, а 

також толерантності. 

Позитивним виявилося залучення вчителів іноземних мов до обміну 

доробками з питань створення іншомовного освітнього середовища з колегами 

району, міста під час проведення різноманітних  колективних форм роботи 

(семінар «Он-лайн мережі як потужний стимул для вивчення іноземної мови і 

підвищення рівня використання ІКТ»), відвідування методичних семінарів 

учителів міста, презентації на власних блогах новинок не лише з методики 

викладання іноземних мов, але й досвіду побудови міжособистісних взаємин з 

колегами й учнями на партнерських засадах. Учителі брали участь у розробці 

дистанційного курсу «Підготовка учнів 9-х класів до складання державної 

підсумкової атестації», готували презентації, складали рекомендації і тести з 

певної теми чи розділу, розміщували на сайтах, блогах та інших платформах 

«родзинки» досвіду, брали участь у фахових конкурсах («Майстри педагогічної 
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справи презентують», «Учитель року», «Конкурс рукописів з навчальної 

літератури», фестиваль «Освіта Харківщини ХХІ століття»). 

На цьому етапі організовували:  

– оволодіння вчителями іноземних мов індивідуальним стилем, 

знаннями й уміннями професійної самореалізації; 

– складання портфоліо вчителя; 

– формування вміння самопрезентації  результатів власної діяльності; 

– створення творчого продукту педагогічної діяльності. 

Учителі аналізували результати дискусії щодо шляхів формування 

мобільної людини, есе, написане учнями про ідеального вчителя, його 

захоплення. Ми використовували з учителями прес-метод, який дозволяв 

аргументувати й висловлювати думку з дискусійних питань, висловлювати й 

доводити до свідомості іншої людини.  

Одним із шляхів підвищення професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов є залучення їх міжпредметної інтеграції  як логічному 

об’єднанню змісту декількох навчальних предметів у єдину раціональну 

систему знань. Поєднання навчальних предметів суспільно-гуманітарного  і 

природничо-математичного циклів дозволяло розширювати межі іншомовної 

компетентності, наповнювати її новими смислами й змістовими фактами. Серед 

прикладів інтеграції назвемо використання текстів англійською мовою на 

уроках біології. Такі прийоми інтеграції сприяли активізації емоційної та 

логічної пам’яті, формували вміння користуватися знаннями в різних ситуаціях, 

удосконалювали мовленнєві здібності.  

У роботі з учителями іноземних мов переважали тематичні бесіди, 

диспути, інтерв’ю, круглі столи, конференції, захист проетів, рецензування, 

реферування, рольові ігри, вікторини, переклади.  

Іншомовне спілкування міє суб’єктами освітнього процесу відбувалося за 

умов реальної комунікативної ситуації. На сьогодні існує велика кількість 

англомовних комп’ютеризованих курсів (наприклад, фірми «Рівод» (Reward), 
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«ЕланТес» (ElanTes), «Едьюсофт» (Edusoft) тощо). Організація діалогового 

навчання з використанням інноваційних інтерактивних технологій та методик 

сприяло залученню вчителів до обміну науковою й навчальною інформацією. 

Прийом «читання газет і журналів, опублікованих іноземними мовами» 

допомагав не лише зняти бар’єри, але й виробити власну професійну позицію. 

Разом з газетами і журналами вчителі оволодівали унікальним розмаїттям 

лексики й основами комунікативної діяльності. Спілкування з носіями 

іноземних мов за допомогою Інтернет сприяло: створенню мовного середовища 

при телекомунікаційних контактах із носіями мови, розвиткові комунікативних 

та організаторських здібностей.  

Використовувалися такі форми роботи, як: моделювання уроків, 

розробка, обговорення диференційованих завдань з мови, опрацювання важких 

тем програми. 

Велика увага приділялась диференційованій роботі з певними групами 

вчителів. Робота була спрямована на підвищення професійної компетентності 

вчителів, на поширення та використання ефективного педагогічного досвіду, 

нових форм і методів навчання і виховання учнів.  

ІV. Діагностико-проектувальний етап технології. 

Діагностико-проектувальний етап технології передбачав розроблення 

карти професійного зростання, виявлення й усунення перешкод, що заважають 

проектуванню індивідуальної освітньої траєкторії, коли певний відсоток 

очікуваних результатів може бути невиправданим у разі слабкої мотивації та 

стимулювання, пасивної допомоги в реалізації намічених цілей адміністрації 

закладу та недостатня підтримка з боку батьківської громадськості. 

Звертали увагу на труднощі, що заважають учителям різних навчальних 

предметів і використовували такі прийоми, як: визначити спільне й схоже в 

рідній і іноземних мовах, у мовленнєвій діяльності; запропонувати форми і 

способи активізації мовленнєвої діяльності відповідно до індивідуальних 

особливостей; раціоналізувати власну діяльність за рахунок використання 
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набутого мовного і мовленнєвого досвіду у вивченні рідної та іноземних мов;  

обрати оптимальні технології саморозвитку.  

Учителям пропонували систему вправ, які сприяли налагоджуванню 

атмосфери сприйняття іноземних мов. «Діалогічний журнал» у вигляді 

щоденника допомагав занотувати, описати власні почуття, що виникали в 

процесі іншомовного спілкування. Вправа «Стежкою емоцій» також сприяла 

урегулюванню емоцій, підтримці позитивних і гальмуванню негативних 

емоцій. Головним було те, що вчителі пізнавали себе завдяки думці оточуючих 

їх колег. Вебквести також цікавили не лише школярів, але й учителів. Вони 

дозволяли ефективно й доступно виявляти новизну навчального матеріалу, 

наводити приклади іншомовного спілкування, узагальнювати й робити 

висновки. Вебквест урізноманітнював інтереси вчителів, підсилював їхню 

активність і розумову мобільність.  

Під час експериментальної роботи між учителями іноземних мов  відбувся 

«методичний міст» за темою «Розвиток навичок аудіювання з метою сприяння 

соціалізації особистості та подолання бар’єрів міжкультурної комунікації». 

Були визначені причини виникнення труднощів іншомовного спілкування 

(недостатній мовний рівень, відмінності інтонації, темпу мовлення) та методи 

їх подолання (насичення уроків розмовними фразами, урізноманітнення pre-

listening, while-listening та after-listening завдань). 

Метод проектів виявився ефективним засобом професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов, завдяки якому формували культуру іншомовного 

спілкування, уміння коротко й доступно формулювати думки, враховували 

думку партнерів по спілкуванню, розвивали уміння здобувати та реалізовувати 

інформацію з різних джерел, працювати з нею за допомогою ІКТ, створювали 

іншомовне середовище, що сприяло виникненню потреби в спілкуванню, 

міжособистісних взаємин іноземними мовами. Учителі розширювали кругозір, 

межі володіння іноземними мовами, отримували досвід практичного 

використання знань і вмінь іноземних мов, слухали й сприймали іншу людину.  
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Педагогічну цінність іншомовного середовища підсилювала освітня 

проектна діяльність учителів, а участь у таких проектах виховувала культуру 

спілкування, уміння коротко й доступно формулювати й висловлювати думки, 

враховувати думки партнерів і знаходити компроміс у загальних справах, 

сприяла формуванню міжособистісних взаємин на правах рівноцінних 

партнерів і компаньйонів. Учителів іноземних мов долучали до створення 

освітніх інноваційних проектів. У межах  Східного партнерства  Європейського 

Союзу  та принципу «сприяння зв’язків між людьми»  діє програма 

«eTwinning». Серед 78 українських шкіл та 218 вчителів,  зареєстрованих у 

програмі,  є навчальні  заклади Шевченківського району     м. Харкова. Це – 

Харківський ліцей  №89  та Харківська  гімназія №6 «Маріїнська гімназія», які 

співпрацюють зі  школами  Польщі, Греції, Румунії,  Чехії  та  Португалії. 

Учителі з різних країн діляться досвідом, вивчають нові підходи у навчанні. 

Школярі отримують знання та можливість  удосконалювати  англійську мову.   

Проектування індивідуальної освітньої траєкторії відбулося на засіданні 

кафедри іноземних мов за темою «Формування багатомовних комунікативних 

компетентностей учнів при вивченні іноземних мов як основа інтеграції 

особистості в соціокультурний європейський простір». Учителі складали 

картки професійного зростання, розв’язували педагогічні проблеми, 

організовували показові методичні заходи для колег і учнів у міжатестаційний 

період. 

 

V. Розвивально-компетентнісний етап технології.  

Реалізація розвивально-компетентнісного етапу технології здійснювалася 

завдяки засіданням методичних об’єднань, на яких обговорювали особливості 

використання на заняттях з іноземних мов автентичних відеофрагментів, 

пісень, газетних статей, що збагачують знання учнів про культуру країни, мова 

якої вивчається, розвивають навички читання, аудіювання, говоріння та письма.  
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Доводили, що за рахунок використання технології співпраці на уроках 

англійської мови більше часу витрачається на розвиток говоріння. Так, на 

уроках було організовано: спільну роботу над різними частинами тексту із 

подальшим обговоренням,  групові проекти, дидактичні ігри «Поясни новому 

учню», «Знайди та виправ помилку». Також учителі відвідали й брали участь у 

обговоренні відкритого уроку від методичного центру Pearson&Dinternal за 

темою «Успішне викладання англійської мови у старшій школі», який проводив 

Майкл Хадсон (Велика Британія) – методист Міжнародного освітньо-

методичного центру. Під час практичного семінару «Основні аспекти 

підготовки учнів до тестування з англійської мови та підготовки до 

міжнародних іспитів» учителі  ознайомилися з сучасними формами підготовки 

до тестування учнів (Multiple choice, Matching, True/False) і специфікою їх 

застосування на уроках англійської мови.  

Професійну компетентність учителів англійської мови підвищували за 

допомогою театралізації, чантів та ігрових технологій  під час методичного 

заходу «Сучасні методи викладання іноземної мови. Інтерактивна книга як 

нестандартна форма проектної роботи». Педагоги розкривали свої ресурсні 

можливості в процесі постановки міні-вистав, написання чантів, розробки 

ігрових ситуацій, створення ментальних карт  інтерактивної книги. 

Підготовка і проведення вчителями іноземних мов майстер-класу  

«Модель багатоаспектного розвитку комунікативних навичок учнів» 

підвищувала їхню професійну компетентність. 

Пошук ефективного підходу професійної самореалізації вчителів привів  

нас до створення «Багатоаспектної моделі розвитку комунікативних навичок 

учнів», яка передбачала залучення всіх видів мовленнєвої діяльності на основі 

рольової гри.  

У центрі моделі знаходилося лексичне ядро – блок лексики, яка була 

необхідна для виконання конкретного завдання на конкретному уроці. 

Наприклад, під час підготовки учнів до написання  статті, відгуку  це були  
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якісні  прикметники з різною конотацією. Наступним кроком була актуалізація 

та активізація вживання лексики в усному мовленні учнів (вправи на складання 

слів, розподіл слів за емоційним забарвленням). На етапі роботи з лексикою 

створювали позитивний  психологічний якір (використання музики, жестів, 

емоційність викладення матеріалу), що сприяло кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, допомагало створити позитивне середовище, почуття 

комфорту, зняти мовний бар’єр. 

 Відомо, що при оволодінні іноземною мовою як засобом спілкування 

необхідно відтворити умови, подібні до тих, що існують при оволодінні рідною 

мовою. Найефективнішим шляхом моделювання ситуації, де учасникам 

пропонувалось зіграти роль певної людини у знайомих обставинах чи ситуаціях 

була рольова гра, яка одночасно була потужним стимулом до підвищення 

мотивації  та комунікативної активності учнів, які можуть висловлюватися  під 

маскою іншого «Я».  

За основу розподілу ролей у рольовій грі брали ідею Едварда де Боно, 

британського психолога, експерта з розвитку творчого мислення «Six Thinking 

Hats», в якій він стверджує, що кожна людина, в силу власних стереотипів, 

може використовувати не більше одного-двох підходів до вирішення певної 

проблеми чи питання, чим обмежує  свої можливості.  

Використовуючи рольову гру, вчитель створював ситуацію, в якій учень 

приміряв на себе в незвичну для нього роль, типаж. Це  спонукало його не лише 

активно застосовувати нову лексику, відповідно до його ролі, але і розвивало 

творче мислення та емпатію. На першому етапі рольової гри, учні 

об’єднувались в групи за кольорами бейджів. Кожен колір уособлював набір 

якостей особистості, а саме: синій – песиміст, оранжевий – емоційна та 

життєрадісна особистість, жовтий –  оптиміст, білий – критик. 

Розподіл ролей, одержання інструкцій. Вчитель запитував учасників, з 

чим у них асоціювався синій, жовтий, оранжевий, білий колір. Вчитель 
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роздавав учасникам майстер-класу театральні програми з описом їх п’єси. 

відповідного до бейджів кольору. 

Актуалізація лексики до обговорення. Виконання завдання «Word Cloud».  

Складання повідомлення відповідно  до заданої ситуації. (Музика) 

Презентація висловлювань. Оцінювання. («У мене теж сьогодні є бейдж, 

але він білий. Це колір.... Тому я сьогодні оціню роботу груп…»). 

Після обговорення в групах («оранжеві», «сині», «жовті»), учні 

висловлювали своє ставлення до проблеми, теми обговорення відповідно до 

кольору бейджів, максимально використовуючи активну лексику. При цьому 

вчитель  коментував роботу груп.  

На наступному етапі вчитель формував групи учнів так, щоб в них були 

присутні представники всіх «кольорів», що дало можливість побачити 

проблему під іншим кутом зору. Учням пропонувалось  скласти діалог  за 

наданою вчителем проблемою чи ситуацією відповідно до своєї ролі. Учасники 

групи, що не берали участі  у діалозі,  складали опорну таблицю «За і проти», в 

якій фіксували  аргументи доповідачів. Наступним етапом було складання або 

пред’явлення  плану до написання статті. Кінцевим  етапом роботи було 

написання учнями  письмової роботи на задану тему, використовуючи активну 

лексику та аргументи, які були зафіксовані на уроці. Наприклад: 

1. Написати висловлення на тему: «Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу 

й чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок».  

2. Подивитися на знаменитий вислів Шекспіра «All the World is a Stage...»   

і скласти якомога більше слів з буквами вислову за 2 хвилини. (активізація 

лексики за темою, стимулювання мисленнєвої діяльності). Звучить музика з 

кінофільму «Театр». 

Останнім етапом роботи було написання учнями  письмової роботи на 

задану тему, використовуючи активну лексику та аргументи, які були 

зафіксовані на уроці. Це було  задано в якості домашнього завдання. 
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 Рефлексія.  Слова вчителя: «Отже на сьогоднішньому майстер-класі ви 

ознайомились з таким підходом до навчання писемного мовлення, який 

базується на залученні всіх видів мовленнєвої діяльності на основі рольової 

гри. Цей підхід безперечно є ефективним, адже він забезпечує  високий рівень 

вмотивованості учнів, стовідсоткове їх включення до виконання завдань, 

стимулює високу комунікативну та мисленєву активність, розвиває творче 

мислення, уяву, емпатію, толерантність». 

Використання ІКТ давало змогу відійти від традиційних форм навчання 

іноземних мов, підвищувати мобільність у засвоєнні інформації, оптимізувати 

засвоєння мовних структур граматичних правил, долати монотонність у 

викладенні іноземних мов, поєднувати інформаційну компетентність з 

іншомовною культурою.  

Навчальні он-лайн платформи, які набувають популярності як засіб 

мобілізації й активізації потреб у вивченні іноземних мов, інтегрують процеси 

навчання, працевлаштування, планування кар’єри, доступності неперервної 

освіти, самоосвітньої діяльності.  Цінним є те, що спілкування з іншими 

учасниками он-лайн платформи дозволяє створити іншомовне освітнє 

середовище, вдосконалювати методичний потенціал, накопичувати 

інструктивно-дидактичний матеріал, розвивати комунікативні й організаторські 

компетенції вчителів іноземних мов.  

Стимулювальним ефектом володіють нові форми іншомовного 

спілкування, яке відбувається під час бесід, дискусій, диспутів, інтерв’ю, 

конференцій, круглих столів, рецензування, спілкування завдяки електронній 

пошті та Інтернет з наступним обговоренням отриманої інформації, рольовим 

іграм, вікторинам, драматизації, перекладам (синхронні, послідовні чи дослівні, 

художні).  

Технологія співпраці дає учням можливість навчатися у взаємодії один з 

іншим, застосовуючи набуті знання та досвід спілкування. За рахунок 

використання технології співпраці на уроках англійської мови більше часу 
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витрачається на розвиток говоріння. Прикладами вживання технології співпраці 

на уроках мають бути такі: спільна робота за різними частинами тексту із 

подальшим обговоренням, групові проекти, такі ігри як «Поясни новому учню» 

або «Знайди та виправи помилку». 

Ефективність виробленої системи підготовки до уроків доводять такі 

результати: учні із задоволенням відвідують уроки, охоче виконують домашні 

завдання, зацікавлено беруть участь у навчальних проектах, мають достатній та 

високий рівень навчальних досягнень, стають учасниками та переможцями 

всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» та міжнародного 

ігрового конкурсу «Британський Бульдог». 

У 2016/2017 навчальному році у школах району викладали англійську 

мову 186  вчителів. З них: 71  вчитель має кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії»; 22  вчителя мають звання «учитель-методист»; 9  вчителів  

мають  звання «старший учитель». 

          Учителі експериментальних шкіл брали активну участь в обласній 

тематичній  відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта  

Харківщини ХХІ століття» за темою: «Рік англійської мови: перспективи 

розвитку іншомовної освіти в Харківській області», де представили  досвід 

роботи вчителів  англійської  мови  з міжнародного співробітництва. Робота 

РМО була оцінена дипломом першого ступеню.  Учителі  англійської  мови   на  

обласному  рівні захищали досвід  за  темою: «Співробітництво    вчителів  

англійської мови  і учнів загальноосвітніх  навчальних  закладів 

Шевченківського району м. Харкова з освітніми та громадськими організаціями 

як перспектива  розвитку  іншомовної освіти в районі».  

Здійснювалась  робота  щодо  підвищення  кваліфікації  вчителів  

англійської  мови  шляхом  проходження  курсів підвищення  кваліфікації   при  

КВНЗ «ХАНО»  та  участі  в  методичних заходах.  

Атестація залишається одним із ефективних напрямків підвищення 

професійної компетентності вчителів, визначення результативності досвіду 
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роботи учителя. За  результатами  атестації у 2016/2017 н.р.   було  

підтверджено  вищу кваліфікаційну   категорію 10  вчителям,  звання   

«учитель-методист» – 4  вчителям,  звання «старший учитель» – 2 учителям.  

Одному  викладачу  було присвоєно звання «старший учитель». Чотирьом  

педагогам  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Учителі ЕГ були ініціаторами застосування нових диверсифікованих 

методичних форм роботи з педагогічними працівниками ЗЗСО на 

диференційованій основі. Нами реалізовані ідеї диверсифікації як варіативності 

у підборі різноманітних форм методичної роботи, диференціації – поділу 

педагогів на певні групи, рівні складності.  

Застосування нових диверсифікованих методичних форм роботи з 

педагогічними працівниками на диференційованій основі покажемо на прикладі 

роботи методичного центру Управління освіти Шевченківського району 

Харківської міської ради.  З власного досвіду педагогічної діяльності 

зауважимо, що  останнім часом виникали питання щодо причин 

незацікавленості певної кількості педагогів у запропонованих видах і формах 

методичних заходів та не завжди була висока активність їх відвідування. І тому 

виникала виробнича потреба внесення змін щодо організації форм методичної 

роботи.  

З цією метою було проведено діагностування педагогів за такими 

показниками, як: кваліфікаційна категорія педагога; досвід роботи; рівень 

навчальних досягнень учнів; результати ЗНО, ДПА; результативність роботи з 

обдарованими учнями;  рівень підготовки учителя з дидактики, педагогіки, 

психології.  Крім того, підґрунтям до організації форм методичної роботи на 

диференційованій основі було щорічне опрацювання індивідуальних карток 

педагогів та експертна оцінка керівників РМО. Всі ці показники дали підставу 

організувати колективні форми методичної роботи району таким чином: 

1. Школа професійної майстерності, яка базується на науковості, 

творчості учителя, його креативності. Формами роботи є науково-теоретичні та 
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науково-практичні семінари (за участю викладачів закладів вищої освіти, 

трансформація спецкурсів), методичні турніри, майстер-класи, педмайстерні, 

методичні мости, методичні проекти, методичні студії, круглі столи тощо. 

2.  Школа професійного зростання, пріоритетними напрямами роботи 

якої є оновлення, удосконалення фахових та  методичних знань педагогів 

завдяки організації та проведенню практичних семінарів (виконання завдань за 

навчальними програмами, рішення завдань ЗНО, ДПА, завдань підвищеної 

складності), панорам творчих (сучасних) уроків та їх обговорення, ділових або 

дидактичних  ігор (ігрове моделювання ситуації), дебатів. 

3.  Школа молодого учителя, формами якої є практичні заняття, 

педагогічні читання. психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, 

ділові ігри, консиліуми, відвідування уроків  з їх  детальним аналізом. 

Така диференціація дала педагогу можливість вибору тих чи інших заходів, 

побудови  своєї траєкторії зростання. Наведена система роботи є гнучкою та 

динамічною у досягненні мети формування професійної компетентності 

педагогічних працівників, яка на сучасному етапі ґрунтується на принципах 

добровільного вибору форм та тем серед представленого розмаїття, а також 

принципу диференціації. Тому педагоги усвідомлюють значущість процесу 

самостійного і цілеспрямованого здобуття потрібної інформації  з метою 

забезпечення їх фахових потреб. Такий підхід запобігає безсистемності та 

стихійності у навчанні дорослої людини. 

З метою урізноманітнення форм методичної роботи були організовані 

методичні мости. Така форма роботи передбачає обмін досвідом, колективний 

пошук шляхів вирішення проблем. Так, наприклад, учителями української мови 

та літератури було обрано тему: «Підвищення якості знань учнів з української 

мови та літератури на засадах диференційованого підходу та філософії 

дитиноцентризму як чинника формування успішної, соціально адаптованої, 

національно свідомої мовної особистості». На такому заході  відбирали кращі 
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розробки уроків учителів за принципом диференціації, які в подальшому 

увійдуть до  посібника з української мови для 5 класу.  

Педагогами основ здоров’я було проведено методичний міст у вигляді 

дискусії засобами електронного зв’язку (Skype)  за темою «Шляхи взаємодії 

сім’ї та школи у вихованні здорової особистості», в ході якої  розглянуто 

сучасний еталон здоров’я учня; основи формування здорового способу життя 

підлітків; розроблено алгоритм дій, спрямованих на захист здоров’я дітей та  

можливість отримати нові знання про здоров'я;  обговорено актуальні проблеми 

здоров’я учнів, поведінку, яка не наносить шкоди здоров’ю, допомагає зберегти 

та зміцнити його; сформовано основні напрями роботи з батьками.  

Темою методичного мосту також  була підготовка учнів до участі у 

всеукраїнських учнівських турнірах, в ході якого педагогами визначено 

пріоритетні шляхи і форми роботи у підготовці до турнірів, а саме: тренінги; 

психологічна підготовка до ведення дискусії, налаштування позитивного 

настрою на пошук аргументів в умовах дефіциту часу морального та 

інтелектуального тиску, формування мотивації досягнення успіху та робота із 

запереченнями; залучення науковців до підготовки обдарованих учнів.  

Методичний  центр приділяв  значну  увагу роботі з підвищення  фахової 

майстерності  вчителів  шляхом  залучення  педагогів  до участі  у міжнародних  

науково-методичних заходах. Педагогічні працівники  брали участь у 

міжнародних проектах,  програмах,  науково-практичних конференціях,  

семінарах, тренінгах, вебінарах. Важливим напрямом  підвищення кваліфікації 

були   зустрічі з колегами-носіями мови,  проекти  та програми  підвищення 

професійної  компетентності вчителів, що сприяли обміну ідеями,  досвідом, 

інформацією та навчальними матеріалами, налагодженню контактів, наданню 

допомоги в розширенні кругозору та збагаченні професійних знань. Так, 

учителі англійської мови  брали  участь  у демонстраційному  уроці, який 

проводив Майкл Хадсон,  автор підручника Мєттє видавництва «Пірсон» з 

Великої Британії. 
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Сучасність вимагає від педагогів інформаційної мобільності та вміння 

використовувати ІКТ. Методичне об’єднання класних керівників має свій блог 

(metodunion.blogspot.com), що дає можливість не тільки отримати актуальну 

інформацію або поділитися досвідом, а й обговорити нагальні питання, 

провести оперативні наради, тощо. Працює план-моніторинг з використанням 

діагностичного та кваліметричного підходів, що сприяє ефективній аналітичній  

діяльності  і дозволяє покроково відстежити певні тенденції та своєчасно 

провести коригування. 

Проводилася робота по залученню батьків до виховних заходів: організація 

та проведення спільних годин спілкування, наукових диспутів, різноманітних 

свят. У школах працювали  «Батьківські майстерні», «Батьківські лекторії», 

також батьки брали  активну участь у проектній діяльності школярів. Питання 

організації роботи з батьками опрацьовували на засіданнях школи професійної 

майстерності, школи професійного зростання та школи молодого учителя. З 

метою удосконалення  роботи з батьками було проведено районний фестиваль 

«Сучасні батьківські збори», на якому були представлені  кращі роботи 

учителів та творчих груп, які увійшли до методичної скарбнички на допомогу 

класним керівникам. 

Нами було  проведено  такі  форми  роботи методичної роботи на 

диференційованій  основі, як: 

у  межах  Школи молодого учителя 

– практичне заняття «Мотиваційне забезпечення уроків іноземних мов 

за допомогою Web-технологій” (ХГ №116); 

– практичне заняття «Використання  аутентичних  підручників з 

метою формування комунікативних навичок на уроках  англійської мови» 

(ХСШ №132); 

у  межах  Школи професійного  зростання 

– творча лабораторія «Методи навчання англійської мови за 

допомогою театралізації, чантів та ігрових методик (ЗЗСО №№29, 132); 
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– майстер-клас «Підготовка  учнів до складання ДПА та ЗНО з 

англійської мови» (ХЛ №89); 

– - науково-практичний семінар «Методики дидактики викладання 

англійської мови на різних етапах навчання» (ХГ №6 «МГ»); 

у  межах Школи професійної  майстерності 

– майстер-клас «Використання тестових технологій на уроках 

англійської мови як засіб підготовки до ЗНО» (ЗЗСО №№ 47, 132); 

– круглий стіл  «Використання новітніх технологій типу кейс-метод, 

системи Blended Learning, інтелект-карт для підвищення мотивації учнів на 

уроках англійської мови» (ЗЗСО №№ 29, 89, 116). 

У  системі  проводились консультації  керівників ШМО для  вчителів-

початківців з певних  методичних  проблем. У районі  працювали опорні  

школи, де  можна  було  отримати  консультацію з певних  питань  щодо  

методики  викладання  англійської  мови. 

Сприяла підвищенню  професійної компетентності  педагогів  і  участь  у  

фестивалі-огляді освітніх Інтернет-ресурсів. У ІІ  обласному фестивалі-огляді 

освітніх Інтернет-ресурсів вчителі Загорська І.В. (ХГ № 6 «МГ»), Куварзіна 

М.В. (ХСШ № 132) отримали дипломи  ІІІ ступеню. 

Підвищенню  професійної  компетентності  педагогів  сприяла  й 

видавнича  діяльність  та  друковані  роботи  вчителів. Так,  у 2016/2017  н. р. 

вийшли  збірки  керівника РМО вчителів англійської  мови  

Синельникової В.В.: «Усі  розмовні  англійські теми», «Експрес-курс  з  

англійської мови»;  «Освіта США   та ефективна  організація  роботи  в  школі»; 

«Готуємось  до  ЗНО». Видавництво «Ранок» надрукувало  «Експрес-контроль 

3» до підручника «Англійська мова» Несвіт,  «Експрес-контроль 3» до 

підручника «Англійська мова» Карп’юка,  методичний посібник  для вчителя  

«Англійська мова 1 рівень» (серія «Enjoy English») учителя англійської мови  

ХСШ № 132 Куварзіної М.В. У видавництві «Літера» надруковано «Англійську 
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мову» – комплексне видання до ЗНО-2017,  до складу авторів якого входить 

Чернишова Ю.Т., учитель ХСШ № 29.  

Певну  увагу  приділено  ЗЗСО  створенню  методичних  рекомендацій  до 

авторських  навчальних  програм. Для  поглиблення  знань  з англійської  мови  

функціонували  профільні  та  допрофільні  класи  за  напрямом  «Іноземна 

філологія».  

Особлива увага в районі приділялася  цілеспрямованій, творчій роботі з 

обдарованими учнями, що дало вагомі результати. Ці учні – щорічні призери ІІІ 

та ІV етапів всеукраїнської учнівської предметної олімпіади. За  результатами 

ЗНО – 2017 з англійської мови  50,00 % учнів отримали від 160 до 200 балів.  

Результатом  посиленої  уваги  вчителів  до  навчання  учнів  англійської  

мови  та  отримання  належних  результатів  у  цьому  процесі  стала  участь  

школярів   в  інтелектуальних   заходах  різних  рівнів. Команда учнів у складі 

13 учасників брала участь в обласній олімпіаді з англійської мови, де  5 учнів 

(ЗЗСО №№ 6, 45 (2), 132, 149) зайняли 1 місце, 4 учні (ЗЗСО №№ 6 (2), 45, 116) 

– 2 місце  та 4 учні (ЗЗСО №№ 6 (2), 45,  47) – 3 місце, тобто всі  учасники  

команди  посіли призові місця.  

  Активну участь  брали  учні ЗЗСО  району у конкурсі - захисті 

учнівських робіт  учнів-членів МАН. Призові  місця   у  ІІ (обласному) етапі  

посіли:  І  місце – Садовська О. (10  клас,  ХГ №6 «МГ»),  ІІІ  місце – Сафонов 

Є. (11  клас, ХНВК №45 «АГ»),  Добіжа В. (11 клас,  ХСШ №99). 

Також учні ЗЗСО брали участь у міському турнірі з англійської мови в 

форматі FCE. 

Кожного  року  організацією «Американські Ради з міжнародної освіти»  

за  підтримки  Міністерства  освіти  і науки  України  та Посольства США  в 

Україні проводить  «Програму обміну майбутніх лідерів» (FLEX). Протягом  3-

х останніх років 27 учнів стали фіналістами  Програми майбутніх лідерів  

«FLEX».  З  них 9 учнів  навчалися  у Сполучених  Штатах Америки. У 

2016/2017 навчальному році  у ІІ  турі  брав участь 61  учень  ЗЗСО району,  9  
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учнів пройшли ІІІ етап відбору  і   запрошені  на  навчання  у США  у  

2017/2018  навчальному році 

ЗЗСО  активно  співпрацювали  з кафедрами  вищих  навчальних  

закладів.  Два роки поспіль  в усіх  ЗЗСО функціонують  університетські 

кафедри. З них 60 відсотків –  кафедри  іноземної філології.  

VІ. Рефлексивно-оцінний етап технології. 

Рефлексивно-оцінний етап технології забезпечували завдяки аналізу  

портфоліо вчителя, самоаналізу проведення інтегрованих уроків, використання 

засобів медіаосвіти, що сприяло розвиткові логічного мислення, організації 

мовлення, його логічної побудови й структурування, постановці мети, 

викладенню висновків, навчанню різним прийомам отримання і передачі 

інформації через тембр голосу, темп мовлення, рухи. Самопрезентація 

відбувалася у форматі блогу як інформаційної технології, яка підтримує 

функціонування в Інтернеті невеликого WEB-сайту, WEB-оглядача, що містить 

особистий щоденник учителя, його мережевий журнал подій, до якого він додає  

у зворотному хронологічному порядку ті чи інші записи, зображення або 

об’єкти мультимедіа. На сторінках блогу вчителі розміщували інформацію про 

досвід співробітництва в іншомовному освітньому середовищі,  вели переписку 

з колегами та учнями іноземними мовами. 

На цьому етапі вчителі іноземних мов ЕГ:  

– аналізували результати педагогічної діяльності, досвіду іншомовного 

спілкування;  

– співставляли власних потенційних можливостей з вимогами і 

правилами  іншомовного освітнього  середовища;  

– складали карти можливих досягнень у професійній діяльності; 

– проектували участь у всеукраїнських і міжнародних науково-

педагогічних, методичних заходах; 

– складали план професійної самореалізації в іншомовному освітньому 

середовищі. 
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Для рефлексії цілком підходив метод SWOT, який полягає в розподіленні 

чинників на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses(слабкі 

сторони), opportunities (можливості) і threats (загрози). Спочатку цей метод 

застосовувався для структурування знань про поточну ситуацію і тенденції її 

розвитку, а потім для розроблення моделі поведінки організації у маркетингу. 

Оцінка й перевірка прийняття рішення давала можливість проаналізувати 

правильність рішення, підтримати його реалізацію та оцінити можливі 

недоліки. Цілком прийнятним виявився цей метод для оцінки професійної 

мобільності вчителів. Проведення SWOT-аналізу стосувалося планування 

саморозвитку й розвитку вмінь професійної мобільності, оцінювання переваг і 

недоліків способів досягнення мети. Учителям пропонували анкету з такми 

запитаннями: 

1. Категорія «сильні сторони». 

а) що Вам добре вдається робити? 

б) якими унікальними ресурсами ви володієте? 

в) що відзначають як сильні сторони у вас інші? 

2. Категорія «можливості». 

а) які можливості є для вас доступні? 

б) якими актуальними сучасними новими віяннями в науці, тенденціями 

ви  можете скористатися? 

в) як ви можете трансформувати власні сильні сторони у можливості? 

3) Категорія «слабкі сторони». 

а) що ви могли б робити краще? 

б) яких ресурсів вам не вистачає? 

в) що вбачають як слабкі сторони у вас інші? 

4. Категорія «загрози». 

а) які загрози можуть зашкодити вам? 

б) що роблять ваші колеги? 

в) до яких загроз можуть призвести ваші слабкі сторони? 
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Зазначимо, що використання такого методу сприяло визначенню 

вчителем сильних і слабких сторін, використанню власних ресурсних 

можливостей, подоланню труднощів. 

Формування вміння самопрезентації у іншомовному освітньому 

середовищі в ЗЗСО здійснювалося наступним чином. Учителів переконували в 

тому, що презентація сприяє не лише формуванню вмінь говоріння, читання, 

аудіювання та письму, але ще й сприяє розвиткові логічного мислення,  

організації мовлення, його логічної побудови й структурування, постановці 

мети, викладенню висновків, навчає різним прийомам отримання і передачі 

інформації через тембр голосу, темп мовлення, рухи. Розробляли алгоритм 

самопрезентації, використовуючи досвід ученої Ю. Авсюкевич [3], яка до 

вступу самопрезентації віднесла такі елементи, як: привітання; привернення та 

утримання уваги; тема презентації; мета та основна ідея презентації; поєднання 

теми презентації з професійними інтересами слухачів; демонстрація 

компетентності мовця з предмету презентації;  план презентації. На її думку  

основна частина може складатися з одного до трьох пунктів; заключна частина 

має містити: короткий виклад розкритої у презентації інформації та візуалізація 

результатів; підведення підсумків;  висловлення подяки слухачам та пропозиції 

ставити питання.  

Самопрезентація відбувалася у форматі блогу як інформаційною 

технологією, яка підтримує функціонування в Інтернеті невеликого WEB-сайту, 

WEB-оглядача, що містить особистий щоденник учителя, його мережевий 

журнал подій, до якого він додає подані у зворотному хронологічному порядку 

ті чи інші записи, зображення або об’єкти мультимедіа. На сторінках блогу 

вчителі розміщували інформацію про ідеї співробітництва в освітньому 

середовищі. Вони вели переписку з колегами, учнями, батьками іноземними 

мовами. 

Робота  вчителів  експериментальних шкіл щодо  розвитку 

співробітництва   з  міжнародними освітніми  та громадськими організаціями 
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була спрямована на формування особистості, органічно адаптовану до життя у 

світі різноманітних зв’язків – від контактів із найближчим оточенням до 

глобальних зв’язків, особистості, відкритої до діалогу з представниками інших 

країн, готової до інтеграції у світовий культурний   простір. Протягом  

зазначеного періоду укріплювали міжнародні партнерські відносини та 

розвиваються культурно-освітні обміни учнями й вчителями ЗНЗ із  школами-

партнерами країн Європи, Азії та США. Успішно  реалізузовували  спільні  

програми  і проекти  з  міжнародними  освітніми  організаціями,  громадськими  

установами  зарубіжних  країн.  

За ініціативи Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки 

Німеччини діє проект "PASCH" - "Школи: партнери майбутнього", мета якого 

полягає у створенні мережі шкіл-партнерів всього світу, у сприянні 

євроінтеграційним процесам, підвищенні інтересу молоді до вивчення 

німецької мови, традицій та культури сучасної Німеччини. За проектом 

"Школи: партнери майбутнього"  працював  ХГ№ 6 «МГ».  

В рамках  Східного партнерства  Європейського Союзу  та принципу 

«сприяння зв’язків між людьми»  діє програма «eTwinning». Серед 78 

українських шкіл та 218 вчителів,  зареєстрованих у програмі,  є навчальні  

заклади Шевченківського району м. Харкова. Це – Харківський ліцей  №89  та 

Харківська  гімназія №6 «Маріїнська гімназія»,  які співпрацюють зі  школами  

Польщі, Греції, Румунії,  Чехії  та  Португалії. Вчителі з різних країн діляться 

досвідом, вивчають нові підходи у навчанні. Школярі отримують знання та 

можливість  удосконалювати  англійську мову.   

Так, учні 8б класу Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» 

працюють над проектом  «Eyes on the sky, feet on the ground», який  

присвячений вивченню Сонячної системи, явищ природи англійською мовою. 

Учасники проекту одержали сертифікати міжнародного рівня.  

За підсумками у 2016/2017 навчальному році вчитель  англійської  мови 

ХГ №6 «МГ» Овсяннікова Л.В. за  активну  участь у  зазначеному проекті  була 
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нагороджена дипломом  та цінним подарунком,  а директор гімназії  отримала 

подяку за підтримку та  сприяння  розвитку  програми «eTwinning   Plus» в 

Україні. 

Триває розвиток співпраці ЗЗСО( №№ 6, 29, 45, 47, 89, 99, 109, 116, 132, 

149) з урядовими і неурядовими організаціями: «Американські ради з 

Міжнародної освіти: ACTR/ACCELS», Корпусом миру, Україно-британським 

центром, Міжнародним освітньо-методичним  центром PEARSON-

DINTERNAL, Французьким культурним Центром Альянс Франсез,  Гете-

Інститутом,  видавництвами   «Macmillan» та «Oxford». На базі центрів учні  

ЗНЗ району  складали  іспити та проходили  тестування з іноземних мов за 

європейськими стандартами і отримували  сертифікати міжнародного зразка,  а  

вчителі  брали  участь  у  семінарах та тренінгах.  

Одним  з  сертифікованих Британською Радою центрів з підготовки та 

проведення міжнародних екзаменів є Харківський  ліцей №89. За ці роки більш 

ніж 800 учнів загальноосвітніх навчальних закладів  району та міста  склали 

певні  рівні,  які надають змогу навчатися у престижних університетах 

Сполучених Штатів,  Канади  та Європи. 

       Все більшого значення набувають міжкультурні інтернаціональні зв’язки. З 

метою вивчення культури, традицій  та  мов  країн Євросоюзу здійснюються 

освітньо-культурні обмінні  візити.  

          Розвитку  та  укріпленню міжнародного  партнерства  і  співробітництва  

сприяє  діяльність  університетських кафедр. Два роки поспіль  в усіх  ЗНЗ 

району функціонують  університетські кафедри. З них –  кафедри  іноземної 

філології.  

Особлива увага в районі приділяється  цілеспрямованій, кропіткій, 

творчій роботі з обдарованими учнями. Ці учні – призери ІІІ та ІV етапів  

Всеукраїнських  олімпіад   та  переможці Міжнародних олімпіад з навчальних 

предметів.   За період  з 2014/2015 по 2016/2017 н.р. учні шкіл району  

вибороли 13  медалей у Міжнародних олімпіадах.  
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  Високий рівень  знань з іноземних мов  показують випускники  шкіл  

району. За  результатами ЗНО – 2016   49% учнів отримали від 160 до 200 балів. 

Два  учні ХГ №6 «МГ» та ХГ №116 склали  ЗНО – 2016 з англійської  мови,  а 

учениця ХНВК №45 «АГ» з німецької мови – на 200 балів. За результатами 

ЗНО – 2017 203 учні  отримали  від 10 до 12 балів,  а учениця ХСШ №109  

Харіна Марина  склала  ЗНО з французької мови на  200 балів.  

Освітній  потенціал  району  дає  можливість  проводити  роботу,  

спрямовану  на  розвиток  міжнародного  співробітництва  у  сфері  освіти  

шляхом  реалізації  міжнародних  проектів  і  програм, проведення  спільних  

заходів. Динаміку участі  учнів  ЗНЗ району у міжнародних заходах  зображено 

на слайді. 

        Слід  відмітити,  що з 2015/2016  навчального року  значно зменшилась 

кількість учасників міжнародних заходів.  Це  пов’язано  з  тим,  що  більшість  

школярів  ЗНЗ району  не  брали  участь  у Міжнародних  інтерактивних  

конкурсах,   які  започатковані освітніми  закладами та громадськими  

установами  Російської  Федерації.  

З 1993  року за підтримки  посольства  США в Україні  функціонує 

Програма обміну майбутніх лідерів «FLEX»,  яка  дає  можливість молоді  країн 

Євразії навчатися у  школах Сполучених  Штатів Америки.   

Кількість учасників Програми обміну майбутніх лідерів «FLEX» 

протягом останніх  п’яти років залишається стабільною. Як  бачимо  на  

діаграмі  значних  коливань  зросту  чи  зменшення  за  останні    роки не  

відбувається. 

За підсумками тестування за Програмою обміну майбутніх лідерів 

«FLEX» запрошення  на  навчання  у США на 2017/2018  навчальний рік  

отримали  9  учнів  ЗЗСО №№ 6 (2), 99 (3), 109, 116, 132  (2). 

Розвитку  та  укріпленню міжнародного  партнерства  і  співпраці  сприяє  

діяльність  педагогів. Методичний  центр УОА Шевченківського району  

приділяє  значну  увагу роботі з підвищення  фахової майстерності  вчителів  
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шляхом  залучення  педагогів  до участі  у міжнародних  науково-методичних 

заходах.  З  метою  вивчення  міжнародного  досвіду  організації  освітнього  

процесу протягом 2016/2017 навчального року 47  вчителів ЗЗСО району взяли 

участь у міжнародних науково-практичних конференціях,  семінарах, тренінгах, 

вебінарах та  інших  науково-методичних  заходах.  Це  майже стільки ж,  як і у  

минулий  рік.   

Важливим напрямком співпраці в галузі освіти є програми підвищення 

кваліфікації та професійної  компетентності вчителів, що сприяють обміну 

ідеями, досвідом, інформацією та навчальними матеріалами, налагодження 

контактів, надання допомоги в розширенні кругозору та збагаченні 

професійних знань. У 2016/2017 навчальному  році  30 педагогів  іноземних  

мов  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  пройшли  курси  

підвищення  кваліфікації  при  КВНЗ  «ХАНО».  Два  вчителя французької мови 

ХСШ №109  підвищили свій фаховий рівень на базі  Харківського 

національного університету ім. В.Н.Каразіна. Три вчителя пройшли стажування 

за кордоном: у  Німеччині - Кізьюрова О.Г.,  учитель німецької  мови ХГ№6 

«МГ»; у Великій Британії - Синельникова В.В., учитель англійської  мови  

ХГ№6  «МГ»,  та Гундзя І.А.,  заступник директора ХСШ №132. 

Все  більшого  значення  набувають  проведення  занять   іноземними  

фахівцями  та зустрічі  з  носіями  мови.  В  цьому  напрямку  працюють  

заклади загальної середньої освіти №№ 6, 29, 45, 109, 116, 132, 149. 

Одним із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання 

дітей іноземним  мовам  та розвитку   міжнародної співпраці  є створення літніх 

таборів, до  роботи  в  яких  залучаються  студенти-волонтери,  носії  мови.  

Кількість мовних таборів у районі з кожним роком збільшується.  Так,  якщо у  

2014/2015  навчальному  році  в  районі  функціонували  10 літніх  мовних  

таборів,  то  у 2015/2016 – 16. Цього  літа   мовні  табори  працювали   на базі 

17-ти навчальних закладів району (ЗНЗ №№ 6, 22, 29, 45, 47, 51, 89, 99, 109, 

116, 132, 146, 149, 150, 154, 159, 169),  Така  форма  відпочинку  є своєчасною  
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та  актуальною тому, що діти мають можливість спілкуватися іноземними 

мовами та застосовувати їх у різних формах діяльності. 

Поширюється практика  навчання  та  відпочинку  у  закордонних літніх  

школах   Великої Британії, Туреччині, країнах ЄС.  У серпні 2016 року учні ХГ 

№ 116 відвідали  місто Лефке на північній стороні острова Кіпр (Туреччина) та 

протягом двох тижнів практикували англійську мову з викладачами з Лондону 

у Міжнародному  університеті.  Після вдалого    складання  іспитів, учні та 

учитель отримали дипломи міжнародного  зразка. Улітку 2017 року учні  ХНВК 

№45 «АГ» удосконалювали  знання з фізики, математики  та іноземної мови у 

літній школі м. Котовиці (Польща). 

У  рамках  шкільного  самоврядування з метою сприяння процесам 

європейської інтеграції України та інформування дітей і молоді про ЄС, 

виховання школярів у дусі спільних європейських цінностей, встановлення 

партнерських стосунків із європейськими молодіжними організаціями у 15 

загальноосвітніх  навчальних  закладах району  функціонують  Євроклуби.  В  

межах  співпраці шкільних  Євроклубів  із  закладами  освіти  закордонних  міст  

та  міст-побратимів  здійснюється програма обміну   учнями, створення  

спільних культурно-пізнавальних проектів, тренінгів, семінарів,  триває  

інтернет-спілкування   учнів  ЗЗСО №№ 6, 29, 45, 47, 89, 99, 109, 116, 132, 149.  

У грудні 2016 року на базі ХСШ №99  відбувся міський форум шкільних  

євроклубів. Шевченківський район  представляли євроклуби ЗЗСО №№ 6, 89, 

99, 116, 149. 

Таким  чином, співпраця  ЗЗСО  з міжнародними  освітніми  та  

громадськими  організаціями сприяла підвищенню якісного рівня викладання 

іноземних  мов,  якісних показників навчальних досягнень учнів, підвищенню 

рівня професійної майстерності вчителів та мотивації учнів до вивчення 

іноземної мови; вдосконалюються навички спілкування, перекладу та письма. 

Підсумовуючи результати експериментальної роботи, зазначимо: 
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Упродовж 2014-2017 н.р.  РМО  вчителів  англійської мови  спрямовували 

роботу   на: 

– забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог 

суспільства, запитів особистості, потреб  міста й держави;  

– реалізацію методичної теми району «Методика професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища»; 

– забезпечення  спрямованості  освітнього процесу на розвиток умінь  

і навичок особистості,  застосування  на практиці здобутих знань з 

англійської мови, успішну адаптацію людини  в соціумі, формування 

здібностей до колективної діяльності  та самоосвіти шляхом застосування  

особистісно зорієнтованого,  компетентнісного і  діяльнісного підходів; 

– впровадження  сучасних педагогічних технологій, спрямованих на 

розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини,  на 

задоволення  її потреб у самовдосконаленні; 

– створення  оптимальних  умов  для здійснення  педагогічними  

працівниками результативної самоосвітньої діяльності,  в  центрі  якої 

проектування та організація  сучасного уроку; 

– дотримання  державних вимог до рівня  загальноосвітньої 

підготовки учнів  за рахунок  чіткого використання Критеріїв  оцінювання  

навчальних досягнень;  

– сприяння  підвищенню  загального  рівня  ІКТ-компетентності  

педагогів;  активному  впровадженню  інноваційних  технологій,  

спрямованих   на  розвиток  особистості  дитини,  на  розкриття  її   

інтелектуальних  та  творчих  здібностей; 

– розвиток соціального партнерства  навчальних закладів  із  вищими 

навчальними закладами щодо розвитку  обдарованості учнівської молоді. 

Отже, під час експериментальної роботи ми отримали очікувані 

результати, як-от: 
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– поліпшення якості навчання школярів іноземним мовам;  

– створення іншомовного освітнього середовища для неперервної 

освіти вчителя; 

– модернізація змісту, методів, форм підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

– сформованість інтересу учнівської молоді до іноземних мов; 

– підвищення рівня компетентності вчителя та формування 

іншомовної культури школярів як невід’ємного чинника цілісної культури 

особистості; 

– модернізація навчально-методичної, науково-методичної та 

матеріально-технічної бази ЗЗСО. 

 

2.3 Аналіз результатів педагогічного експерименту 

 

 

Про ефективність реалізації теоретично обгрунтованої нами педагогічної 

технології  свідчать більш вагомі кількісні зміни показників рівнів професійної 

компетентності вчителів експериментальних груп в умовах іншомовного 

освітнього середовища порівняно з контрольними групами. 

Динаміка кількісних показників відбита у  табл. 2.9, що свідчить про 

значні зміни, які відбулися в експериментальних групах учителів іноземних 

мов. 
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Таблиця 2.9 

Узагальнені результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 
Критерії, показники (рівні, характер виявлення) професійної 

компетентності вчителів іноземних мов 

Групи вчителів 

ЕГ  

  (182 

особи) 

КГ  

(178 

осіб) 

Мотиваційно-самоосвітній: 

 характер виявлення прагнення до саморозвитку:   

 стійкий – постійно  прагнуть до саморозвитку в іншомовному 

освітньому середовищі 

 ситуативний –  прагнуть до саморозвитку в іншомовному освітньому 

середовищі  в окремих випадках 

  майже не виявляється – байдуже ставляться до саморозвитку в 

іншомовному освітньому середовищі 

+34,3 

 

-7,3 

 

-27,0 

+9,0 

 

+2,2 

 

-11,2 

 характер виявлення бажання займатися педагогічною самоосвітою:   

  стійкий – постійно виявляються потреби займатися педагогічною 

самоосвітою, котрі супроводжуються розумінням як правильно 

розподіляти час і робоче навантаження 

 ситуативний – виявляються потреби займатися педагогічною 

самоосвітою, однак недостатньо розуміють як правильно розподіляти 

час і робоче навантаження  

 майже не виявляється – іноді виявляються потреби займатися 

педагогічною самоосвітою,  не розуміють як правильно розподіляти 

час і робоче навантаження 

 

+35,1 

 

 

-16,4 

 

 

-18,7 

+7,3 

 

 

+5,1 

 

 

-12,4 

Когнітивно-процесуальний критерій: 

 характер  засвоєння знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності: 

  

 творчий (володіють повними і глибокими знаннями про суть 

професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  

професійної компетентності) 

 реконструктивний (володіють неповними знаннями про суть 

професійної мобільності вчителя, шляхи вдосконалювання власної  

професійної компетентності) 

 репродуктивний (володіють поверховими знаннями про суть 

професійної мобільності вчителя, шляхи її формування) 

 

+61,2 

 

 

-23,2 

 

 

-38,0 

+5,6 

 

 

11,3 

 

 

-16,9 

 рівні сформованості вмінь професійної самореалізації вчителів:   

 високий (чітко уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної самореалізації на творчому рівні) 

 середній (нечітко уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної самореалізації на реконструктивному рівні) 

 низький (не уявляють свої можливості, оволодівають уміннями 

професійної самореалізації на репродуктивному рівні) 

+69,3 

 

-26,4 

 

-42,9 

+3,9 

 

+19,7 

 

-23,6 

Особистісно-рефлексивний  критерій: 

 рівень розвитку ініціативності, мобільності, толерантності:   

 високий  

 середній  

 низький  

+36,3 

-21,9 

-14,4 

+8,4 

+4,0 

-12,4 
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 адекватність самооцінки на основі рефлексії:    

 адекватно оцінюють можливості саморозвитку 

  завищують і переоцінюють можливості саморозвитку 

 занижують і недооцінюють можливості саморозвитку 

+50,6 

-20,9 

-29,7 

+21,4 

-6,5 

-14,9 

Критерії, показники (рівні, характер виявлення) професійної 

компетентності вчителів іноземних мов 

Групи вчителів 

ЕГ  

  (182 

особи) 

КГ  

(178 

осіб) 

 

Для аналізу змін, що відбулися в ЕГ групах, нам необхідно було показати 

динаміку кількісних показників за допомогою рисунків. Динаміка виявлення 

вчителями ЕГ і КГ групи прагнення до саморозвитку до і після педагогічного 

екпсерименту (у %) показана на рис. 2.1, 2.2. Проаналізовані результати 

вимірювання рівнів професійної компетентності вчителів в умовах 

іншомовного освітнього середовища свідчать про значні позитивні зміни в 

характері їхньої мотивації (прагнення розкривати власний ресурсний потенціал 

і вдосконалювати себе засобами іншомовного освітнього середовища, бажання 

позиціонувати себе, займатися педагогічною самоосвітою) в ЕГ після 

проведення педагогічного експерименту (див. рис. 2.1, 2.2). 

Динаміку виявлення прагнення вчителів іноземних мов до саморозвитку 

експериментальних і контрольних груп наведена в табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Динаміка виявлення прагнення вчителів іноземних мов до 

саморозвитку експериментальних і контрольних груп  

на контрольному етапі (у %) 

 

 Характер виявлення 

прагнення вчителів 

іноземних мов 

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні 

групи 

(178 осіб) 

у % приріст у % Приріст 

стійкий 40,7 +34,3 18,0 +9,0 

ситуативний 52,7          -7,3 62,9 +2,2 

пасивний 6,6 -27,0 19,1 -11,2 

 

Продовж. табл. 2.9 
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Рис. 2.1. Динаміка виявлення вчителями ЕГ групи прагнення до 

саморозвитку до і після педагогічного експерименту (у %) 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка виявлення вчителями КГ групи прагнення до 

саморозвитку до і після педагогічного експерименту (у %) 

Як свідчить аналіз даних табл. 2.10, рис. 2.1, 2.2 у ЕГ групі зросла 

кількість учителів зі стійким характером прагнення до саморозвитку (приріст 

становив +26,7).  Пояснимо це тим, що була проведена цілеспрямована робота 

щодо реалізації авторського методичного семінару за темою «Стимулювання й 

заохочування вчителів до професійної самореалізації в умовах іншомовного 
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освітнього середовища» для керівників ЗЗCO, методистів, учителів, шкільних 

психологів, завдяки якому вчителів ЕГ груп не лише переконували в практичній 

значущості педагогінчої самоосвіти, а й обговорювали механізми внутрішнього 

й зовнішнього стимулювання, вимоги до заохочування як методу 

стимулювання й корекції поведінки.  

Динаміку виявлення характеру бажання вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп займатися педагогічною освітою  

наведена в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Динаміка виявлення бажання вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп займатися педагогічною 

самоосвітою на контрольному етапі (у %) 

 Характер виявлення 

бажання вчителів 

іноземних мов 

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні 

групи 

(178 осіб) 

у % приріст у % Приріст 

стійкий 46,1 +35,1 18,0 +7,3 

ситуативний 48,4          -16,4 70,8 +5,1 

пасивний 5,5 -18,7 11,2 -12,4 

 

Як свідчить аналіз табл. 2.11, учителі ЕГ мали стійкий інтрес до 

педагогічної освіти (приіст склав +35,1), стали цікавитися періодичними 

виданнями педагогінчої літератури, сайтами, на яких висвітлюються 

педагогічні статті з проблеми іншомовного освтінього середовища. 

До того ж, вчителі акцентували увагу на тому, що заохочення й 

оцінювання їхньої іншомовної діяльності має бути справедливим з боку 

адміністрації, оскільки були випадки суб’єктивного оцінювання результатів на 

конкурсах, олімпіадах тощо. Важливу роль відіграє своєчасність заохочення і 

щоб воно співпадало з бажанням і можливостями вчителів брати участь у 

освітніх проектах, оскільки це «додатковий час та як на це подивиться власна 
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сім’я». Учителі зауважували на тому, що необхідно дотримуватися міри в 

заохоченні, оскільки буває так, «що називають одних і тих учителів багато раз, 

а більше ніхто так не працює». Відкритими для обговорювання були питання 

комерціалізації в освіті: за чи проти та як розв’язувати, повязані з цим, 

проблемні питання. Учасників семінару цікавили поради щодо складання 

бізнес-плану, використання прийомів самоменеджменту в педагогічній 

діяльності. 

Додатково проводили заняття із самоменеджменту, які допомогли 

вчителям знайти внутрішні стимули для самоосвітньої діяльності, та участь у 

міжнародних освітніх проектах. 

Динаміка виявлення вчителями характеру засвоєння названих знань про 

суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  

професійної компетентності наведено в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Характер засвоєння знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності 

експериментальних і контрольних груп на контрольному етапі  

Якісні показники знань Група Е 

 (182 особи) 

Група К 

(178 осіб) 

 

Повнота 

у % приріст у % 

 

Приріст 

75,3 +62,0 32,6 +21,0 

Глибина 68,1  +56,0 27,5 +15,0 

Характер 

засвоєння знань  

творчий 70,0 +61,2 14,0 +5,6 

реконструктивн

ий 

21,8 -23,2 60,7 +11,3 

репродуктивний 8,2 -38,0 25,3 -16,9 
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Динаміка рівнів засвоєння вчителями ЕГ і КГ знань  про суть професійної 

самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності 

до і після педагогічного експерименту показана на рис. 2.3, 2.4. 

 

Рис. 2.3. Динаміка рівнів засвоєння вчителями ЕГ знань   про суть 

професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  

професійної компетентності до і після педагогічного експерименту (у %) 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка рівнів засвоєння вчителями КГ знань  про суть професійної 

самореалізації та шляхи вдосконалювання власної  професійної 

компетентності до і після педагогічного експерименту (у %) 
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Як свідчить аналіз даних табл. 2.12, рис. 2.3, 2.4, у ЕГ групі зросла 

кількість учителів, які виявляють знання  про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної  професійної компетентності, необхідні для 

самовираження й самоствердження на творчому рівні (приріст становив +22,7 

%). Пояснимо це тим, що вчителі експериментальних груп постійно займалися 

самоосвітою, ознайомлювалися на сайті Української акмеологічної академії (м. 

Київ) з акмеологічною літературою, в якій йдеться про розвиток людини 

впродовж життя, брали участь в акмеологічних тренінгах, розширювали 

самопізнання й уявляли перспективи професійної самореалізації  в освітніх 

проектах.  

Динаміка сформованості  вмінь професійної самореалізації учителів на 

контрольному етапі наведена в табл. 2.13. 

Таблиця 2.13 

Рівні сформованості  вмінь професійної самореалізації учителів 

на контрольному етапі (у %) 

 
Рівні 
сформованості 
вмінь професійної  

Рівні сформованості вмінь професійної 
самореалізації учителів іноземних мов 
Е (182 особи) К (178 особи) 

В С Н В С Н 
 Уміння 
професійної 
самореалізації 

 

77,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка рівнів сформованості вмінь професійної самореалізації  вчителів ЕГ і 

КГ до і після педагогічного експерименту показана на рис. 2.5, 2.6. 
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Рис. 2.5. Динаміка рівнів сформованості вмінь професійної самореалізації  

вчителів ЕГ до і після педагогічного експерименту (у %) 

 

Рис. 2.6. Динаміка рівнів сформованості вмінь професійної самореалізації  

вчителів  КГ до і після педагогічного експерименту (у %) 

Як свідчить аналіз даних табл. 2.13, рис. 2.5, 2.6 у ЕГ групі зросла 

кількість учителів, які чітко уявляють свої можливості, проектують способи 

розкриття в умовах іншомовного освітнього середовища, досягають творчих освітніх 

результатів (приріст становив + 23,8 %). Пояснимо це тим, що вони брали активну 

участь у роботі авторського методичного семінару «Теорія і методика 

професійної самореалізації вчителів в умовах іншомовного освітнього 

середовища», були співавторами в процесі розроблення теоретичного і 
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практичного модулів, виступали з доповідями і презентацією про власні 

здобутки, ділилися враженнями від участі в нових освітніх проектах. Цінним 

виявився такий семінар через те, що вчителі розкривали в собі вміння 

проектувати, планувати, моделювати, конструювати, бути прикладом та 

організовувати роботу інших. Так, розроблення освітнього проекту «Створення 

багатовекторної моделі ліцейської освіти як основи формування компетентної 

особистості учня й позитивного іміджу ЗЗСО» позитивно вплинуло на 

підвищення рівнів професійної самореалізації вчителів, що й виявилося в їхніх 

творчих думках, ідеях, практичних рекомендаціях, уміннях прислуховуватися 

до думки інших партнерів і рахуватися з їхніми пропозиціями.  

Слід зазначити активну участь учителів у тренінгах («Створення ситуації 

успіху», «Пізнай себе»), на яких вони розкривали власний ресурсний потенціал, 

спрямовували свою роботу на успіх і задоволення. Такі вчителі самі для себе і 

оточуючих людей створювали ситуацію успіху, духовно зростали завдяки 

створенню психоемоційного комфорту як у школі, так і дома, прагнули пізнати 

себе глибше і спробувати розробляти освітні проекти.   

Результати дослідження адекватності самооцінки  вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп подано в табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 

Результати виявлення рівня розвитку ініціативності, мобільності, 

толерантності  вчителів іноземних мов експериментальних і контрольних 

груп на контрольному етапі (у %)  

Рівні розвитку 

якостей  

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні групи 

(178 осіб) 

у % приріст у % Приріст 

Високий 46,2 +36,3 17,4 +8,4 

Середній 47,2 -21,9 77,0 +4,0 

Низький 6,5 -14,4 5,6 -12,4 
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Результати дослідження адекватності самооцінки  вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп подано в табл. 2.15. 

Таблиця 2.15 

Результати адекватності самооцінки  вчителів іноземних мов 

експериментальних і контрольних груп на контрольному етапі (у %)  

Характер 

самооцінки  

Експериментальні 

групи 

(182 особи) 

Контрольні групи 

(178 осіб) 

у % приріст у % Приріст 

адекватний 78,6 +50,6 48,9 +21,4 

завищений 13,7 -20,9 30,0 -6,5 

занижений 7,7 -29,7 21,1 -14,9 

 

Динаміка рівнів сформованості самооцінки  вчителів  ЕГ і КГ до і після 

педагогічного експерименту показана на рис. 2.7, 2.8.  

 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка рівнів сформованості самооцінки  вчителів  ЕГ до і після 

педагогічного експерименту (у %) 
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Рис. 2.8. Динаміка рівнів сформованості самооцінки  вчителів  КГ до і після 

педагогічного експерименту (у %) 

Як свідчить аналіз табл. 2.14, 2.15 та рис. 2.7, 2.8, відбулися значні зміни в 

ЕГ учителів іноземних мов. У них переважала адекватна самооцінка 

потенційних можливостей у створенні іншомовного освітнього середовища, 

зросла толерантність, мобільність, ініціативність. 

Результатом участі  у експерименті стали численні надбання: чимало 

сприятливих  змін було внесено у роботу закладів загальної середньої освіти, 

що знайшли відображення у їх популяризації, підвищенню рейтингу та статусу 

серед шкіл району та міста. Завдяки успішній роботі з учнями і покращенню їх 

рівня знань і досягнень, згідно результатів семестрового та річного  

оцінювання, ЗНО, ДПА, участі у олімпіадах, конкурсах, підвищився імідж  

педагогів серед колег та батьків. Вчителі стали більш впевненими у своїх силах, 

змінюючи існуючу систему догматичного навчання, вони почали сприймати 

свою роботу як творчість, а не рутину. Таких вчителів можна сміливо назвати 

агентами змін, активну участь яких передбачає в освітньому процесі Нова 

українська школа. Педагоги значно розширили уявлення про свій внутрішній 

потенціал, який є необхідним елементом їх професійної діяльності. 

Створення іншомовного освітнього простору помітно та позитивно 

відобразилося на учнівському сегменті освітнього процесу. Спілкуватися та 
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навчатися у педагогів, які захоплюються своєю професійною діяльністю, за 

автентичними матеріалами, мати змогу долучитися до діалогу культур, стати 

частиною міжнародного простору учням подобається набагато більше, аніж 

просто зазубрювати граматику. Занурення в культуру країни, мова якої 

вивчається, допомагає краще зрозуміти себе, рідну культуру,  власні вчинки та 

діяння оточуючих, таким чином вносячи зміни в сприйняття світу окремим 

індивідом  та ментальності цілого народу. 

Професійна самореалізація вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середоваща  мала вплив на батьківську спільноту, адже вони є 

активними учасниками сучасного освітнього процесу і всіляко сприяють 

розкриттю талантів і здібностей своїх дітей, сприяють їх залученню до творчої 

роботи та становленню всебічнорозвиненої особистісті. Саме батьки часто 

стають ініціаторами участі у різноманітних заходах, докладають зусиль до 

створення комфортних умов навчання своїх дітей та розшерення їх світогляду 

шляхом іншомовного освітнього середовища. 

Ефективність зазначеної технології доводили такі результати: учні із 

задоволенням відвідували уроки іноземних мов, охоче виконували домашні 

завдання, брали участь у міжнародних освітніх  проектах, стали учасниками та 

переможцями всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч» 2-11 

класів та міжнародного ігрового конкурсу «Британський Бульдог» 3-11 класів, 

підтверджували високі бали річного оцінювання під час складання ЗНО, 

здобували перемоги районного, обласного етапів конкурсу-захисту учнівських 

робіт учнів-членів МАН, ставали переможцями районних, обласних учнівських 

олімпіад з іноземних мов. Учні складали міжнародні кваліфікаційні іспити та 

отримали сертифікати, які дають право вступати до вищих навчальних закладів 

країн світу. 

 З метою з’ясування вірогідності результатів педагогічного експерименту 

було сформульовано нульову гіпотезу (H0) про те, що різниця в дослідних 

даних експериментальних і контрольних вибірок спричинена помилками 
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репрезентативності, та альтернативна гіпотеза (H1) про те, що різниця 

отриманих даних експериментальних і контрольних вибірок зумовлена 

впровадженням експериментального фактору як технології професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного освітнього 

середовища. 

H0 – характер засвоєння знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності учителями 

експериментальних та контрольних груп не мають істотних відмінностей; 

H1 – характер засвоєння знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності учителями 

експериментальних та контрольних груп мають істотні відмінності. 

Для перевірки запропонованих гіпотез виявилося доцільним застосування 

критерію Пірсона χ2, оскільки вибірки груп учителів випадкові та незалежні, 

члени кожної вибірки також незалежні між собою, властивості (знання про суть 

професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної професійної 

компетентності) виміряні за шкалою порядку, що має категорії: 

репродуктивний, реконструктивний, творчий характер (c = 3). Значення 

статистики Тексп. обчислювалося за формулою:   

Тексп. = 
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де  1N  – кількість учителів експериментальних груп; 

         2N  – кількість учителів контрольних груп; 

iQ1  і iQ2  – кількість учителів, що мають відповідний характер засвоєння 

знань про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної 

професійної компетентності (репродуктивний i = 1, реконструктивний i = 2, 

творчий i = 3) в експериментальних і контрольних групах відповідно.  

Для рівня значущості α = 0,1 і кількості ступенів свободи ν = c – 1 = 2 

критичне значення статистики Ткр. = 4,61. Згідно з правилом прийняття 

рішення, якщо розраховане значення Тексп. >> Ткр., то нульова гіпотеза H0 
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відхиляється та приймається альтернативна H1: відмінності в розподілах 

учителів експериментальних та контрольних груп за характером засвоєння 

знань про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної 

професійної компетентності є статистично значущими з імовірністю р = 0,9. 

Обчислення статистики Тексп. для досліджуваного характеру засвоєння знань 

про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної 

професійної компетентності учителями експериментальних і контрольних груп 

наведено відповідно в табл. 2.16.  

 

Таблиця 2.16 

Обчислення статистики для досліджуваного характеру засвоєння 

знань про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання 

власної професійної компетентності  

учителями експериментальних і контрольних груп  

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  21/1 NN  

 iQЕГ 1  15 40 

127 

182 – 

30,8

7. 

.10-6 

 iQКГ 2  45 108 25 – 
   

178 
– 

ii QQ 21   60 148 152 – – – 

iQN 21  8190 19656 4550 – – – 

iQN 12  2670 7120 22606 – – – 

ii QNQN 1221   5520 12536 –18056 – – – 

 21221 ii QNQN   30470400  157151296 326019136 – – – 

 

ii

ii

QQ
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507840 1061833,08 2144862,74 – – – 

Тексп.(і) 15,677 32,779 66,212 – – – 

Тексп. 114,668 – – – – – 

 

Продовж. табл. 2.16 
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Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (114,668 >> 4,61). Це дає 

підставу з ймовірністю р = 0,9 зробити висновок, що між результатами 

експериментальних і контрольних груп має місце істотна відмінність. 

Для з’ясування статистичної значущості результатів щодо рівнів 

сформованості умінь професійної самореалізації учителів експериментальних і 

контрольних груп висунемо гіпотези: 

H0 – рівні сформованості умінь професійної самореалізації учителів 

експериментальних та контрольних груп не мають істотних відмінностей; 

H1 – рівні сформованості умінь професійної самореалізації учителів 

експериментальних та контрольних груп мають істотні відмінності. 

Для перевірки запропонованих гіпотез також скористуємось критерієм 

Пірсона χ2, оскільки вибірки груп учителів випадкові та незалежні, члени 

кожної вибірки також незалежні між собою, властивості (уміння професійної 

самореалізації учителів) виміряні за шкалою порядку, що має категорії: 

низький, середній, високий рівні (c = 3). Значення статистики Тексп. 

обчислювалося за формулою:   

Тексп. = 
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де  1N  – кількість учителів експериментальних груп; 

         2N  – кількість учителів контрольних груп; 

iQ1  і iQ2  – кількість учителів, що мають відповідні рівні сформованості 

умінь професійної самореалізації (низький i = 1, середній i = 2, високий i = 3) в 

експериментальних і контрольних групах відповідно.  

Для рівня значущості α = 0,1 і кількості ступенів свободи ν = c – 1 = 2 

критичне значення статистики Ткр. = 4,61. Згідно з правилом прийняття 

рішення, якщо розраховане значення Тексп. >> Ткр., то нульова гіпотеза H0 

відхиляється та приймається альтернативна H1: відмінності в розподілах 

учителів експериментальних та контрольних груп за рівнями сформованості 

умінь професійної самореалізації є статистично значущими із імовірністю р = 
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0,9. Обчислення статистики Тексп. для досліджуваних рівнів сформованості 

умінь професійної самореалізації учителів експериментальних і контрольних 

груп наведено відповідно в табл. 2.17.  

Таблиця 2.17 

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів умінь професійної 

самореалізації  

учителів експериментальних і контрольних груп 

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  21/1 NN  

 iQЕГ 1  9 32 141 182 – 
30,87. 

.10-6 

 iQКГ 2  39 118 21 – 178 – 

ii QQ 21   48 150 162 – – – 

iQN 21  7098 21476 3822 – – – 

iQN 12  1602 5696 25098 – – – 

ii QNQN 1221   5496 15780 –21276 – – – 

 21221 ii QNQN   30206016 249008400 452668176 – – – 
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629292 1660056 2794248 – – – 

Тексп.(і) 19,426 51,246 86,258 – – – 

Тексп. 156,93 – – – – – 

 

 

Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (156,93 >> 4,61). Це дає 

підставу з ймовірністю р = 0,9 зробити висновок, що між результатами щодо 

рівнів сформованості умінь професійної самореалізації учителів 

експериментальних і контрольних груп має місце істотна відмінність. 

На контрольному етапі педагогічного експерименту перевірялась 

ефективність упровадження технології  професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища та її науково-

методичне забезпечення. 

 

Продовж. табл. 2.17 
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Висновки до розділу 2 

 

У параграфі нами розкрито загальні питання організації та зміст 

педагогічного експерименту, згідно мети і завдань дослідження уточнено 

критерії та показники рівнів сформованості професійної компетентності 

вчителів іноземних мов, проаналізовано результати експериментальної роботи. 

Педагогічний експеримент було проведено протягом 2014-2017 н.р. Базою 

експерименту обрано ЗЗСО І–ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської 

області Шевченківського району та Білоцерківської міської ради Київської 

області. Учителів розподілено на групи: експериментальні (ЕГ) – учителі ЗЗСО 

Шевченківського району м. Харкова Харківської області  №№ 6, 45, 47, 89, 99, 

132, Білоцерківської міської ради Київської області №№ 1, 2, 9, 12, навчально-

виховного об’єднання «Ліцей-Мала академія наук», Білоцерківського 

колегіуму,  які брали активну участь в експериментальній роботі (182 особи);  

контрольні (КГ) – учителі ЗЗСО Шевченківського району м. Харкова 

Харківської області  №№ 29, 109, 116, 149, Білоцерківської міської ради 

Київської області №№ 3, 6, 11, 17, 18, навчально-виховного  об’єднання 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня», які працювали традиційно 

(178 осіб). Разом було охоплено 360 учителів іноземних мов. 

З огляду на мету і завдання дослідження на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту уточнено критерії з відповідними показниками 

рівнів професійної компетентності вчителів іноземних мов, як: мотиваційно-

самоосвітній (прагнення до саморозвитку в іншомовному освітньому 

середовищі, бажання займатися педагогічною самоосвітою); когнітивно-

процесуальний (повнота і глибина знань про суть професійної самореалізації та 

шляхи вдосконалювання власної професійної компетентності; вміння 

професійної самореалізації вчителів);  особистісно-рефлексивний (розвиток 

ініціативності, мобільності, толерантності, сформованість адекватної 

самооцінки на основі рефлексії), зроблено вхідні заміри, підібрано 

діагностувальний інструментарій (анкети, методики, ситуації, тести). 
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Отримані результати засвідчили про недостатній рівень сформованості 

професійної компетентності вчителів іноземних мов як наслідок неповного 

розкриття й використання їхнього професійного потенціалу в умовах 

освітнього іншомовного середовища. При цьому між ЕГ і КГ суттєвих 

відмінностей виявлено не було. Установлено, що переважна більшість учителів 

(64,8%) прагнуть до саморозвитку і бажають займатися педагогічною 

самоосвітою, однак для досягнення високого рівня професійної компетентності 

їм бракує знань про суть професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання 

професійного потенціалу в умовах іншомовного освітнього середовища, а 

також уміння творчо реалізовувати власні потенційні можливості (низькі 

показники виявили 47,8% респондентів). 

На формувальному етапі педагогічного експерименту впроваджували в 

умовах іншомовного освітнього середовища технологію професійної 

самореалізації вчителів іноземних мов, проводили авторський методичний 

семінар «Теорія і практика професійної самореалізації вчителів іноземних мов у 

іншомовному освітньому середовищі» для методистів, учителів, завідувачів 

кафедрами іноземних мов, заступників керівників шкіл з навчально-виховної 

роботи (обсягом 12 годин).  

На контрольному етапі оцінювали ефективність реалізації технології 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища. Вірогідність отриманих результатів підтверджено 

методами математичної статистики – критерій 2 (хі-квадрат). 

Матеріали дисертації автором опубліковано в наукових джерелах [167-

183]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку й експериментальної 

роботи дало підстави дійти висновків. 

1. На основі результатів аналізу наукової літератури з’ясовано суть 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов як процесу активізації й 

розкриття власного професійного потенціалу в умовах іншомовного освітнього 

середовища, ініціювання створення такого середовища, поширення серед колег 

та учнів ідей співробітництва й партнерських стосунків, здійснення 

позитивного впливу на мотивацію й інтерес школярів до іноземних мов, 

сприяння засвоєнню ними досвіду іншомовної культури. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що в процесі самореалізації 

вчителя постійно вдосконалюється його професійна компетентність  як 

динамічна комбінація психолого-педагогічних і фахових знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, особистих якостей. Водночас, 

професійна самореалізація вчителя безпосередньо пов’язана із специфікою 

викладання начальних предметів і впливає на здатність учителя-предметника 

успішно виконувати функціональні обов’язки й вирішувати педагогічні 

завдання. 

 Зміст  професійної самореалізації  вчителів складають  ціннісні орієнтації 

на  саморозвиток особистості учня  в процесі вивчення іноземних мов, 

розуміння власної «Я»-концепції, знання про власні можливості й 

співвіднесення їх з вимогами педагогічної діяльності, вміння вдосконалювати 

професійну компетентність в іншомовному освітньому середовищі.  

Зазначено, що процес професійної самореалізації вчителів іноземних мов 

є послідовним і логічним самоздійсненням конкретних дій, а саме: 

самопізнання й усвідомлення мети, завдань, потреби самореалізації; 

самоактуалізації і самовизначення; самотворення як самопроектування, 

самопрогнозування; безпосередньо самореалізації виявлених сутнісних сил – 
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самоконтролю, самоорганізації, саморозвитку і самовдосконалювання; 

самоствердження – самопрезентація на основі адекватної самооцінки й 

сформованих умінь рефлексії. 

2. Узагальнення результатів наукового пошуку дозволило розкрити 

потенційні можливості  цього середовища для професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов (активізує їхній творчий потенціал, сприяє педагогічній 

співпраці, розвиває критичне мислення).  

Згідно мети і завдання дослідження в дисертації суть поняття «іншомовне 

освітнє середовище» розкрито як сприятливі обставини для самореалізації 

суб’єктів освітнього процесу, котрі задовольняють потреби вчителів та учнів 

спілкуватися іноземними мовами із зарубіжними освітянами, підвищують їхню 

компетентність у галузі іноземних мов та забезпечують продуктивне виконання 

спільних освітніх проектів.  

Уточнено розвивальну, координаційну, виховну, навчальну, 

фасилітативну освітні функції. 

 Схарактеризовано компоненти іншомовного освітнього середовища, а 

саме: особистісно-мовленнєвий (оволодіння іноземними мовами й 

мовленнєвою грамотністю), інформаційно-комунікативний (забезпечення 

комунікативної взаємодії і використання ІКТ для мобільного реагування на 

зміни, що відбуваються в іншомовному освітньому середовищі), продуктивно-

інноваційний (створення продуктів освітньої діяльності, індивідуальної 

освітньої траєкторії).  

3. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено технологію 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища, яка передбачає такі етапи, як: організаційно-

управлінський (забезпечення адміністрацією й методичним центром 

нормативної та матеріальної бази для реалізації компонентів іншомовного 

освітнього середовища); мотиваційно-стимулювальний (активізація мотивів 

професійної самореалізації вчителів і розкриття професійного потенціалу в 
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іншомовному освітньому середовищі); особистісно-самотворчий (залучення і 

заохочення вчителів до самоперетворювальної діяльності та мобільного 

реагування на зміни в іншомовному освітньому  середовищі); діагностико-

проектувальний (організація діагностування результатів професійної 

самореалізації вчителів і проектування індивідуальної освітньої траєкторії); 

розвивально-компетентнісний (спонукання вчителів до вдосконалювання 

професійної компетентності в процесі методичної роботи); рефлексивно-

оцінний (самоаналіз результатів педагогічної діяльності та досвіду іншомовного 

спілкування з колегами та учнями, презентація власних доробок).  

Реалізація організаційно-управлінського етапу технології в 

експериментальних групах учителів відбулася таким чином. Учителі іноземних 

мов розробляли й захищали методичні теми з проблеми самореалізації суб’єктів 

освітнього процесу в умовах іншомовного освітнього середовища на курсах 

підвищення кваліфікації, які проводилися відповідно до наказу Управління 

освіти «Про проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками закладів освіти».  Творчі групи вчителів брали участь як у 

регіональній експериментальній інноваційній діяльності (згідно з наказом 

Департаменту освіти і науки), так і у всеукраїнській (ЗЗСО обирали напрям 

дослідження, наприклад: «Теорія і практика оволодіння мовленнєвою 

культурою суб’єктами освітнього процесу»). 

Мотиваційно-стимулювальний етап технології реалізовувався шляхом 

оволодіння вчителями ЕГ новими формами іншомовного спілкування                

(CLIL-технології, інтерактивні технології, метод кейсів, метод проектів, 

навчання «за станціями», використання аутентичних матеріалів, чантів, 

створення інтерактивної книги), яке відбувалося під час засідань районного і 

шкільних методичних об’єднань, семінарів, «методичних мостів», занять школи 

професійної майстерності, школи професійного зростання, школи молодого 

вчителя; організації спілкування з зарубіжними колегами завдяки електронній 

пошті та Інтернет-зв’язку з подальшим обговоренням отриманої інформації. 
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Упровадженню особистісно-самотворчого етапу технології сприяли 

засідання методичних об’єднань учителів іноземних мов і педагогічних нарад 

для всіх учителів, на яких розглядалися питання: «Створення іншомовного 

освітнього середовища як запорука відкритих і партнерських стосунків», 

«Іншомовна компетентність учителів  різних напрямів підготовки», «Вимоги до 

участі суб’єктів освітнього процесу в міжнародних освітніх проектах», 

«Співробітництво в освіті: теорія і практика». 

Діагностико-проектувальний етап технології передбачав розроблення 

карти професійного зростання, виявлення й усунення перешкод, що заважають 

проектуванню індивідуальної освітньої траєкторії, коли певний відсоток 

очікуваних результатів може бути невиправданим у разі слабкої мотивації та 

стимулювання, пасивної допомоги в реалізації намічених цілей адміністрації 

закладу та недостатня підтримка з боку батьківської громадськості. 

Реалізація розвивально-компетентнісного етапу технології здійснювалася 

завдяки засіданням методичних об’єднань, на яких обговорювали особливості 

використання на заняттях з іноземних мов автентичних відеофрагментів, 

пісень, газетних статей, що збагачують знання учнів про культуру країни, мова 

якої вивчається, розвивають навички читання, аудіювання, говоріння та письма.  

Рефлексивно-оцінний етап технології забезпечували завдяки аналізу  

портфоліо вчителя, самоаналізу проведення інтегрованих уроків, використання 

засобів медіаосвіти, що сприяло розвиткові логічного мислення, організації 

мовлення, його логічної побудови й структурування, постановці мети, 

викладенню висновків, навчанню різним прийомам отримання і передачі 

інформації через тембр голосу, темп мовлення, рухи. Самопрезентація 

відбувалася у форматі блогу як інформаційної технології, яка підтримує 

функціонування в Інтернеті невеликого WEB-сайту, WEB-оглядача, що містить 

особистий щоденник учителя, його мережевий журнал подій, до якого він додає  

у зворотному хронологічному порядку ті чи інші записи, зображення або 

об’єкти мультимедіа. На сторінках блогу вчителі розміщували інформацію про 
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досвід співробітництва в іншомовному освітньому середовищі,  вели переписку 

з колегами та учнями іноземними мовами. 

Зазначена технологія і її науково-методичне забезпечення сприяли 

формуванню професійної компетентності вчителів іноземних мов, про що 

свідчить збільшення кількості респондентів ЕГ, які володіли повними і 

глибокими знаннями й сформованими уміннями професійної самореалізації, 

порівняно з учителями КГ (у ЕГ приріст склав  61,2%; 69,3%; у КГ він становив 

5,6%; 3,9% ).  

4. З огляду на мету і завдання дослідження уточнено критерії з 

відповідними показниками рівнів професійної компетентності вчителів 

іноземних мов – мотиваційно-самоосвітній  (прагнення до саморозвитку в 

іншомовному освітньому середовищі, бажання займатися педагогічною 

самоосвітою); когнітивно-процесуальний (повнота і глибина знань про суть 

професійної самореалізації та шляхи вдосконалювання власної професійної 

компетентності; вміння професійної самореалізації вчителів);  особистісно-

рефлексивний (розвиток ініціативності, мобільності, толерантності, 

сформованість адекватної самооцінки на основі рефлексії), зроблено вхідні 

заміри, підібрано діагностувальний інструментарій (анкети, методики, ситуації, 

тести «Самореалізація», «Ваші ділові перспективи», «Шляхи досягнення 

кар’єри»). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 

Перспективи і подальші розвідки полягають у розробці  педагогічних умов 

професійної самореалізації вчителів іноземних мов в умовах іншомовного 

освітнього середовища.  
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Додатки 

Додаток А 

Організаційно-інформаційне забезпечення роботи районного методичного 

об’єднання вчителів англійської мови 

 
№ 

з/п 
Зміст  роботи Термін 

Місце 

проведення 
Виконавець Вихід 

1. Взяти участь у серпневій 

методичній студії  КВНЗ 

«ХАНО» за темою:   

«Пріоритетні завдання 

початкової,  основної та 

старшої школи  в контексті 

створення інноваційного 

освітнього простору Нової 

української школи»  

Серпень 

2017 

КВНЗ 

«ХАНО» 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

Матеріали 

2. Організувати проведення 

секційного засідання у 

рамках серпневого 

освітянського тижня за 

темою  «Пріоритетні 

завдання початкової,  

основної та старшої школи  в 

контексті створення 

інноваційного освітнього 

простору Нової української 

школи»  

Серпень 

2017 

ХГ №6«МГ» Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

План, 

протокол 

3. Сформувати мережу 

колективних, групових, 

індивідуальних форм 

методичної роботи, надати 

допомогу у плануванні МО 

шкіл району 

До 03.09. 

2017 

РУО 

ХГ №6«МГ» 

Сільченко О.І., 

методист МЦ, 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

Плани, 

відповід. 

 

4. Ознайомлення з 

нормативними документами, 

щодо вивчення англійської 

мови  в школах України, з 

діючими програмами, 

методичними 

рекомендаціями, 

підручниками 

Серпень 

2017, 

протягом 

року 

ХГ №6«МГ» Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

 

5. Проведення моніторингу 

запитів та інтересів учителів 

з метою вдосконалення 

колективних форм  

методичної роботи  

Серпень 

2017, 

січень 

квітень, 

2018  

ХГ №6«МГ» Методичний  актив Анкети, 

співбесіди, 

коригуваль

ня 

планів за 

потребою 

6. Планування заходів, 

спрямованих на підвищення 

Вересень 

2017, 

ХГ №6«МГ» Сільченко О.І., 

методист МЦ, 

Протоколи  

метод. 
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актуалізації пізнавальної 

діяльності учнів, формування 

читацьких, культурних 

потреб  

протягом 

року 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

 

заходів 

7. Затвердження графіків 

індивідуальних консультацій 

вчителів 

Вересень 

2017  

ХГ №6«МГ» Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

Графік 

8. Надання консультативної 

допомоги в складанні планів 

ШМО 

Вересень 

2017  

ХГ №6«МГ» Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

Плани 

ШМО 

9. Вивчення роботи вчителів, 

що атестуються,  шляхом 

відвідування уроків та 

позакласних заходів 

Протягом 

навч. року 

за графіком  

атестації 

ХГ№6«МГ», 

ЗНЗ району 

Сільченко О.І., 

методист МЦ,  

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

Протокол, 

матеріали 
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Додаток Б 

Організація роботи з підвищення професійної майстерності вчителів 

 

Засідання РМО 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Місце 

проведення 
Виконавець Примітка 

1. «Пріоритетні завдання 

початкової,  основної та 

старшої школи  в контексті 

створення інноваційного 

освітнього простору Нової 

української школи»  

1. Про підсумки роботи 

РМО учителів англ. мови 

ЗНЗ району за 2016/2017 

н.р.та пріоритетні 

завдання на 2017/2018 н.р 

2. Про  вивчення базових 

дисциплін (листи МОН 

України) та зміни в 

програмах основної та 

старшої школи.  

3. Про результати ЗНО  

4. Про результати участі в 

олімпіадах, конкурсі-

захисті МАН, турнірах,  

мовних конкурсах 

5. Про підсумки роботи 

першого року роботи  над  

районною методичною 

темою.  

6. Про критерії та 

об’єктивність 

оцінювання  навчальних 

досягнень учнів. 

7. Огляд нормативних 

документів.  

8. Огляд новинок 

методичної літератури.                                                                       

 

Серпень 

2017 р. 

ХГ №6 «МГ»  

 

 

 

 

 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

 

 

Мальцева Л.В., 

 ХГ №6 «МГ» 

 

 

Янова І.С., 

ХГ№169      

 

Балкашина О.Ю., 

 ХГ №6 «МГ» 

 

Сільченко О.І., 

методист МЦ 

 

 

Томаєва В.І.,  

ХСШ №132 

 

 

Синельникова В.В., 

керівник РМ 

методист 

видавництва 

«Пірсон»  

 

2. «Організація  та проведення  

районного  етапу олімпіади з  

англійської  мови» 

1. Інструктаж щодо     

проведення районної 

олімпіади з англ. мови. 

Організаційні моменти.  

2. Рекомендації  щодо 

Жовтень 

2017р. 

ХГ №6 «МГ»  

 

 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

 

Огурцов  О.М.,   
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ведення шкільної 

документації  

3. Різне      

ХНВК № 45 «АГ» 

3. «Організація та проведення  

районного етапу  конкурсу-

захисту  учнів-членів МАН» 

1. Підготовка учнівських 

робіт МАН 

2. Аналіз результатів 

районної олімпіади 

3. Різне     

Січень 

2018 р. 

ХГ №6 «МГ»  

 

Синельникова В.В., 

керівник РМО,  

Томаєва В.І., 

 ХСШ № 132 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

4. «Шляхи  підвищення  якості  

викладання  англійської  мови 

у 5-11 класах» 

1. Підготовка  учнів 11-х  

класів  до ДПА та ЗНО. 

2. Підсумки роботи  РМО 

вчителів англійської 

мови  над   єдиною  

методичною темою 

району.  

3. Презентація  

методичних матеріалів  

творчої  групи вчителів 

району  за темою 

«Авторські підходи 

щодо підготовки 

випускників ЗНЗ до 

ЗНО з англійської 

мови» 

4. Різне 

Квітень 

2018 р. 

ХГ №6 «МГ»  

 

 

Синельникова В.В., 

керівник РМО 

 

Сільченко О.І., 

методист МЦ, 

керівники ШМО 

 

Овсяннікова Л.Є.,  

ХГ №6 «МГ» 
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 Додаток В 

 

Школа  молодого учителя   

 

 
 

Школа професійного зростання 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Місце 

проведення 
Виконавець Примітка 

1. Семінар-практикум 

«Використання методу 

ситуативного моделювання на 

уроках англійської мови з 

метою розвитку 

комунікативних навичок 

учнів» 

Грудень 

2017 

 Сільченко О.І., 

Кострикіна С.В., 

Кравченко В.А., 

ХЗОШ  № 131 
 

2. Круглий стіл «Шляхи 

підвищення якості та 

ефективності уроку 

англійської мови» 

Грудень 

2017 

 Сільченко О.І.,  

Павличенко Ю.С., 

Дейнеко В.М. 

ХЗОШ № 159 

 

3. Семінар-практикум 

«Підготовка учнів старшої 

школи до складання іспитів 

використовуючи аутентичні  

підручники» 

Лютий 

2018 

 Сільченко О.І., 

Томаєва В.І.,  

ХСШ  № 132 
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Школа професійної  майстерності 

 

 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Місце 

проведення 
Виконавець Примітка 

1. Практичний семінар 

«Використання між 

предметних зв’язків  на 

уроках англійської мови»  

Грудень 

2017 

ХСШ №132 Лисаченко О.С., 

ХСШ №132; 

Харчук Т.А.,  

ХЗОШ №176; 

Наумова О.А., 

Ткаченко М.Ю., 

ХСШ № 29 

 

2. Практичний семінар 

«Технології формування в 

учнів комунікативної 

компетентності на уроках  

англійської мови»  

Січень 

2018 

ХГ №169 Янова І.С., 

ІвановаН.В.,  

ХГ №169 
 

3. Панорама творчих уроків 

«Використання 

комунікативних  технологій 

й на різних етапах  навчання 

англійської мови» 

Лютий 

2018 

ХГ №6 «МГ» Солнцева Х.В., 

Прокопенко Л.М.,  

ХГ №6 «МГ» 
 

4. Майстер-клас «Підготовка  

учнів до складання ДПА та 

ЗНО з англійської мови»  

Березень 

2018 

ХЛ №89 

 

Іванченко Г.А.,  

ХЛ №89; 

Белкуші М.А.,  

ХСШ №132 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Місце 

проведення 
Виконавець Примітка 

1. Педмайстерня «Teaching 

Young Learnes: Keys To 

Success» 

Листопад 

2017 

Приміщення 

початкової 

школи  ХНВК 

№45 «АГ» 

Бескаравайна І.В, 

Філь Н.Ю., 

 ХНВК №45 «АГ» 
 

2. Методичний проект «Сучасні 

методи викладання іноземної 

мови. Інтерактивна книга як 

нестандартна форма  

проектної роботи» 

Грудень 

2017 

ХСШ № 132 

 

Гундзя І.А., 

Куварзіна М.В., 

ХСШ №132; 

Кравченко Н.М., 

ХСШ №99 

 

3. Практичний семінар «Основні 

аспекти  підготовки учнів до 

тестування з англійської мови 

та  підготовки до 

міжнародних іспитів»  

Лютий 

2018 

ХГ №47 Етметченко Н.А., 

Гордієнко Т.Б., 

Коломієць О.М., 

ХГ№47; 

Кравченко  М.В., 

ХГ №116 

 

4. Майстер-клас «особливості 

викладання англійської мови 

в основній школі. 

Використання дистанційного  

навчання» 

Березень 

2018 

ХГ №6 «МГ» 

 

Когут В.І.,  

Ядова М.А., 

ХГ №6 «МГ»; 

Діденко Ж.І.,  

ХСШ №132 
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Додаток Д 

 

Організація  роботи  творчої  групи  вчителів  англійської  мови 

Положення  про  творчу  групу 

  Схвалено методичною радою МЦ                    

управління освіти адміністрації 

Дзержинського району      Харківської 

міської ради    

  

     Протокол   від 03.06.2015  № 8 

     Голова методичної ради 

      ___________С.В.Свистун 

 

Положення 

про творчу групу в системі  методичної роботи педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського  району 

 

1.Загальні положення 

1.1 Творча група – це невелике професійне об'єднання педагогічних 

працівників, які поглиблено вивчають актуальну проблему і забезпечують 

творче впровадження в практику  досягнень педагогічної науки та 

перспективного педагогічного досвіду. 

1.2. Мета створення групи – об’єднати креативних педагогів-однодумців, які 

через дослідницьку діяльність та її результативність впливатимуть на якість 

навчально-виховного процесу. 

1.3   Робота творчої групи завжди пов’язана з певними дослідженнями. 

Дослідження – цілеспрямоване вивчення за допомогою наукових методів явищ 

і процесів, аналіз впливу на них різних факторів, а також вивчення взаємодії 

між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для 

практики рішень. 

1.4.Об’єктом дослідження є те, на що спрямована пізнавальна діяльність. Це 

процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження. 

1.5. Предметом є досліджувані з певною метою властивості, характерні для 

пізнання. Під предметом досліджень розуміють те, що знаходиться в межах 

об’єкта і завжди співпадає з темою дослідження. 

 

2.Мета, завдання діяльність творчої групи 

2.1. Метою діяльності творчої групи є глибоке і всебічне випереджальне 

вивчення досягнень педагогічної науки з однієї науково-педагогічної проблеми 

та впровадження її у практику діяльності закладу, району. 

2.2. Основними завданнями творчої групи є : 

- створення та пробне впровадження перспективного педагогічного досвіду 

стосовно розроблюваної проблеми; 
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- поширення перспективного педагогічного досвіду, демонстрацію його 

широкому загалу педагогічних кадрів; 

-  особистісне зростання педагога;  

-  формування творчого колективу учителів -  однодумців; 

-  підготовка методичної продукції за результатами роботи. 

3. Створення творчої групи та організація її діяльності 

3.1.  Творча група формується у складі 4-12 осіб з досвідчених, теоретично 

підготовлених та креативних педагогів, які проявили інтерес і бажання вести 

роботу над відповідною науково-педагогічною проблемою. 

3.2. Термін діяльності  творчої групи від одного  до трьох  років. 

3.3. Кількість засідань творчих груп протягом року може варіюватися від трьох 

до п’яти.  

3.4.  Керівництво творчою групою здійснює визнаний педагогічною 

громадськістю педагог. 

3.5.  Творча група складає план роботи над проблемою в довільній формі. 

3.6.  Алгоритм діяльності творчої групи з питань упровадження в практику 

досягнень науки включає: 

 вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, засвоєння 

існуючого досвіду; 

 розроблення моделей, рекомендацій одночасно з упровадженням в 

практику досягнень науки. Структура рекомендацій, розроблених 

творчою групою, має складатися з короткого обґрунтування актуальності 

проблеми; розкриття сутності основних положень, ідей, рекомендацій, 

форм, прийомів, методів роботи; визначення завдань методичної служби, 

категорій педагогічних кадрів з упровадження в практику даних 

рекомендацій; 

 створення та пробне впровадження досвіду стосовно розроблюваної 

проблеми. Апробація рекомендацій, запропонованих творчою групою; 

 поширення набутого досвіду (виступ з лекціями про створений досвід, 

пропаганда в пресі, демонстрація його на практиці, консультування при 

проведенні семінарів-практикумів, науково-практична конференція 

тощо). 

 

4. Документація творчої групи 

4.1 Положення про творчу групу. 

4.2. План роботи на рік. 

4.3.Протоколи засідань. 

Керівництво діяльністю творчої групи здійснює методична рада відповідно до 

плану методичної роботи. 
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План роботи  творчої групи  

Тема: «Авторські підходи щодо підготовки випускників ЗНЗ до ЗНО з 

англійської мови» 

Мета:  підвищення професійної компетентності  та надання методичної 

допомоги вчителям англійської мови з питань підготовки учнів до ЗНО 

Завдання:  

- опрацювати  вимоги щодо володіння мовною компетенцією учнів на 

завершальному етапі шкільного навчання, виявити рівні сформованості 

іншомовної комунікативної компетенції старшокласників; 

- узагальнити досвід роботи  вчителів англійської  мови  щодо практичного 

оволодіння   учнями складовими ЗНО: читанням та використанням мови, 

письмовою частиною; 

- розробити методичні рекомендації для вчителів з питання підготовки 

випускників ЗНЗ до ЗНО  з  англійської  мови. 

Керівник: Овсяннікова  Лариса Євгенівна,  спеціаліст   вищої   категорії,   

ХГ №6 «МГ» 

Куратор:  Сільченко О.І., методист МЦ 

Термін роботи творчої групи – 2016/2017 – 2017/2018 н.р. 

Вихід (результат роботи групи) – збірка методичних рекомендацій 

 

Список учасників творчої групи 

 

 

 

 

№ з/п П.І.Б Категорія, звання ЗНЗ 

1.  Загорська І.О. Вища ХГ №6  «МГ» 

2.  Куварзіна М.В. Вища ХСШ №132 

3.  Мальцева Л.В. Вища ХГ №6  «МГ» 

4.  Панасенко  Н.Г. Вища ХГ №6  «МГ» 

5.  Мірошніченко О.Р.  вища ХЗОШ №22 

6.  Наумова О.А. Вища, старший учитель ХСШ №29 

7.  Підченко  К.В. Вища ХСШ №29 

8.  Іванова І.С. Вища ХСШ №29 

9.  Гордієнко Т.Б. Вища, учитель-методист ХГ №47 

10.  Етметченко Н.А. Вища, учитель-методист ХГ №47 

11.  Гаєвська І.В. Вища ХГ №47 

12.  Іванченко Г.А. Перша ХЛ №89 

13.  Жозе да Коста Г.О. Перша ХЛ №89 

14.  Литвиненко В.М. Друга ХЗОШ №105 

15.  Фураєва В.М. Перша ХЗОШ №105 

16.  Белкуші М.А. Вища ХСШ №132 
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План роботи 

 

№ 

з/п 
Тема засідання 

Форма 

роботи 

Термін 

проведення 

1. Обговорення  вимог  до  складання  ЗНО  з 

англійської  мови. Актуальні питання  щодо 

підготовки випускників ЗНЗ до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

англійської мови. Структурні складові 

програми ЗНО: читання, використання мови, 

писемне повідомлення 

Засідання Листопад 

 2016 р. 

2. Опрацювання  існуючих  методичних  

матеріалів з  питання  щодо підготовки 

випускників ЗНЗ до складання ЗНО з 

англійської мови.  Принципи добору форм 

завдань, типів та тематики текстів складових 

ЗНО: читання (Reading)  

Засідання Грудень  

2016 р. 

3. Представлення  наробок  членів  творчої 

групи. Розроблення рекомендацій  щодо 

принципів добору форм завдань, типів та 

тематики текстів складових ЗНО: читання 

(Reading) та використання мови (Use of 

English) 

Засідання Лютий  

2017 р. 

4. Підведення  підсумків роботи творчої групи 

за 2016/2017 навчальний  рік  

Засідання Квітень 

 2017 р. 

5. Представлення  наробок  членів  творчої 

групи. Розроблення рекомендацій  щодо 

принципів добору форм завдань, типів та 

тематики текстів складових ЗНО: читання 

(Reading) та використання мови (Use of 

English) 

Засідання Листопад  

2017 р. 

6. Індивідуальне консультування  вчителів  

англійської  мови,  які  працюють  у  10-11-х  

класах 

Консультації Протягом 

 навчального року 

7. Підготовка  електронного  видання  та  

представлення  оригінал-макету методичних 

рекомендацій  для підготовки випускників 

ЗНЗ до ЗНО з англійської мови 

Засідання Березень 

 2018 р. 

8. Звіт про роботу творчої групи. Презентація 

методичних матеріалів 

Семінар Квітень  

2018 р. 
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Додаток Е 

Заходи, спрямовані на підвищення пізнавальної діяльності учнів 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Місце 

проведення 
Відповідальний Примітки 

1. І (шкільний) етап 

Всеукраїнської   

олімпіади  з 

англійської мови 

Жовтень 

2017 р. 

ЗНЗ району Керівники ШМО 

ЗНЗ  

 

2. Міський турнір з 

англійської мови в 

форматі FCE 

Жовтень 

2017р. 

ХПНВК “АШБ” ХПНВК «АШБ»  

3. Міський конкурс 

учнів з англійської 

мови (9-11 класи) 

Жовтень 

2017р. 

ХЗОШ 

№ 106 

Американська 

Рада  

 

4. ІІ (районний) етап 

Всеукраїнської   

олімпіади  з 

англійської мови 

Листопад 

2017р. 

ХГ № 6 «МГ» Керівники РМО, 

ШМО 

 

5. Районний конкурс 

захисту учнівських 

робіт МАН 

Грудень 

2017р. 

 Керівники РМО, 

ШМО 

 

6. Обласний конкурс 

захисту учнівських 

робіт МАН 

Січень 

2018р. 

 Керівник РМО  

7. ІІІ (обласний) етап 

Всеукраїнської   

олімпіади  з 

англійської мови 

Лютий 

2018р. 

ХНПУ 

ім.Г.С.Сковороди 

Керівник РМО  

8. Інтелектуальні 

турніри та конкурси з 

англійської мови 

Протягом 

року 

 Керівник ШМО  
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Додаток Є 

Сценарій виховного заходу з англійської мови, 

вікторини-гри  “День Європи” 

Автор: вчитель англійської мови та німецької мови Харківського ліцею № 89 

Харківської міської ради Харківської області Твердохліб Ганна Віталіївна 

Мета: 

Практична: навчити учнів самостійно здобувати знання з різних джерел та 

використовувати їх на практиці; 

Розвиваюча: 

розвивати логічне мислення, мовну здогадку й мовленнєву реакцію учнів, 

розвивати культуру спілкування учнів, творчі здібності та пізнавальні інтереси 

учнів; 

Виховна: 

виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань, толерантне ставлення, 

повагу та інтерес до культури народу країн, мова яких вивчається, виховувати 

толерантне ставлення до інших, а також загальну культуру учнів. 

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор та екран, презентація, 

планшети з підключенням до інтернету, роздатковий матеріал, ватмани, 

кольорові маркери. 

Хід заходу: 

І. Організаційний момент 

(Підключення обладнання, розділення учнів на 2 команди).  Викладач вітає 

учнів, оголошує мету заходу, оголошує правила вікторини. На початку заходу 

обирають журі із глядачів. На підготовку відповіді команди мають лімітовану 

кількість часу, а за кожен виграний конкурс команди отримують бали в 

залежності від кількості правильних відповідей. В кінці змагання учасники 

нагороджуються) 

ІІ. Основна частина 

1. Представлення команд 

Капітан кожної команди представляє свою команду: оголошує назву, знайомить 

з кожним з учасників та оголошує девіз. 

2. Конкурс “Прапори європейських країн” 

(На слайді зображені прапори Бельгії, Німеччини, Італії, Люксембургу, 

Нідерландів та Франції) Команди мають назвати країни у порядку зображення 

їх прапорів. 

(Інформація до глядачів: саме ці країни сформували Європейський союз у 1952 

році, щоб покращити свої економічні системи) 

3.Конкурс “Грошова одиниця” 
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На «ланцюгу» слів на слайді необхідно знайти назву грошової одиниці та 

назвати країну в якій вона використовується. 

Злотийлевкронафранкмаркалірафунт(стерлінг)форинтескудоєвро 

Злотий –Польща 

Лев – Болгарія 

Крона –Чехія, Швеція, Норвегія,Ісландія, Данія. 

Франк –Франція, Бельгія, Швейцарія, Люксембург. 

Марка – Фінляндія. 

Ліра –Італія 

Фунт(стерлінг) –Великобританія, Ірландія 

Форинт –Угорщина (Венгрія) 

Ескудо –Португалія 

(Інформація до глядачів: Євро – валюта, яка використовується у 15 країнах 

Європейського Союзу) 

4. Конкурс “Асоціація” 

Потрібно відгадати назву країни за певними словами. 

• Регбі, королева, чай, «Бітлз», Біг Бен. ( Англія) 

• Мода, вино, Олександр Дюма, Ейфелева вежа (Франція) 

• Колізей, римляни, гладіатори, спагеті. (Італія) 

• Король, гітара, сієста, карда, кастаньєти . (Іспанія) 

• Рейхстаг, Шиллер, Берлінська стіна, пиво. (Німеччина) 

• Калина, червона рута, тризуб, Володимир Великий, сало, гривня. 

(Україна) 

5. Конкурс “Тур столицями” 

На екрані з’являються фрагменти відеоогляду європейських столиць. Команди 

мають відгадати їх назви (Амстердам, Варшава, Відень, Дублін, Брюссель.) 

6. Конкурс “Ерудит” 

Кожен учасник команди повинен підготувати питання про країну, яка випаде 

йому за номером. Команди обмінюються питаннями та відповідають на них, 

використовуючи інформацію з Інтернету. 

1 - Данія, 2 - Ірландія, 3 - Греція, 4 - Іспанія, 5 - Португалія, 6 - Австрія, 7 - 

Фінляндія,8 - Швеція, 9 - Угорщина, 10 - Кіпр, 11 - Латвія, 12 - Литва, 13 - 

Мальта, 14 - Польща, 15 - Словаччина, 16 - Словенія, 17 - Чехія, 18 - Естонія, 19 

- Болгарія, 20 - Хорватія. 
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7. Конкурс “Презентація” 

Команди  готують групову презентацію за темою “Україна та Євросоюз”. (Під 

час підготовки на екрані йде відеопрезентація “Найцікавіші місця Європи”). 

Команди захищають свої проекти. 

ІІІ. Заключна частина 

Журі підраховують кількість балів, учасники отримують дипломи та призи. 

Використані джерела: 

https://urok-ua.com/stsenariy-vihovnogo-zahodu-yevropeyskiy-den-mov/ 

http://stylezhinki.ru/suspilstvo/9434-kraini-evrosojuzu-perelik-spisok-krain-

evrosojuzu.html 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз 

http://nmc-pto.zp.ua/wp-content/uploads/2015/04/Pozaklasnyj-zahid-z-anhlijskoji-

movy-English-expert.pdf 

https://www.youtube.com/results?search_query=євросоюз+цікаві+факти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urok-ua.com/stsenariy-vihovnogo-zahodu-yevropeyskiy-den-mov/
http://stylezhinki.ru/suspilstvo/9434-kraini-evrosojuzu-perelik-spisok-krain-evrosojuzu.html
http://stylezhinki.ru/suspilstvo/9434-kraini-evrosojuzu-perelik-spisok-krain-evrosojuzu.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз
http://nmc-pto.zp.ua/wp-content/uploads/2015/04/Pozaklasnyj-zahid-z-anhlijskoji-movy-English-expert.pdf
http://nmc-pto.zp.ua/wp-content/uploads/2015/04/Pozaklasnyj-zahid-z-anhlijskoji-movy-English-expert.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=євросоюз+цікаві+факти
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Додаток Ж 

Розробка уроку з англійської мови за темою «Здоров’я краще за добробут», 

9 клас  

Учитель ХЛ № 89 Харківської міської ради Харківської області 

Твердохліб Г. В. 

Topic: Health is better than wealth 

Aim: To develop reading and speaking skills, to develop pupils' socio-linguistic 

competence, to widen pupils' outlook. 

Equipment: Textbook « Click On 4» 

 

Plan  

I. Introduction 

Teacher: Hallo, pupils! Today we are going to continue our work on topic «Health is 

better than wealth». 

Warm-up.  

Answer the following questions: 

Teacher: When do people most often fall ill with flu? 

Pupils: When the weather is not fine, in winter, autumn. 

Teacher: You are right! 

Teacher: Have you ever fallen ill with flu? 

Pupils: Yes, I had high temperature, sore throat. 

Teacher: What is the best remedy for sore throat, cold in your opinion? 

Pupils: Aspirin, tea with lemon, warm clothes. 

Teacher: What rules must we remember if we want to be healthy? 

Pupils: Go in for sports, eat healthy food, for example, fruit and vegetables. 

II. Main part 

1. Reading:  text «The St John Ambulance Brigade». 

 Pre-reading task: 

Teacher: Thank you for your answers. And now we are going to read a text about The 

St John Ambulance Brigade. Now read the title of the article. What information 

might the article include? 

Pupils: Information about the year it was founded, about people, who work there. 

Teacher:  Read the sentences and say which you think are correct (incorrect). Than 

read the article and check your answers: 

a) It was founded in the late 19th century. 

b) None of its members are paid employees. 

c) There are branches all over the world. 

d) They only offer medical services at public events. 

e) They also offer first aid training and home nursing courses. 

f) The members are paid by the government. 

Teacher: Good, now let us read the text and see if you were right 

(Pupils read the text and check the answers) 

2. Speaking 
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Make notes about the St John Ambulance Brigade under the headings, then talk about 

it: 

 Where and when it was founded 

 Number of members 

 What services it offers 

 How many units it has 

 How important it is 

Pupils: It was founded in the 19th century. There are about 250,000 members 

worldwide. It provides first aid and ambulance services. It has three units: Air Wing, 

mount rescue and water-borne teams.  

Teacher: Now try to imagine that you are going on a beach holiday. In pairs, decide 

which of the following you will pack in the first kit. You can add your own ideas 

(exercise 48 page 65). 

Pupils: I will take aspirin, plaster, some other medicine, thermometer, sun cream.  

Teacher: Thank you. Now look at the pictures. In pairs, discuss how each person feels 

and what could have caused them to feel that way (exercise 47 page 65). 

Pupils: 

Pupil A: I think Barbara is depressed. 

Pupil B: You are right. What has happened to her? 

Pupil A: It seems to me that she has failed an exam. 

Pupil B: Do you think so? I think she has quarreled with her boyfriend 

Work in pairs. Match the exchanges, then act out the dialogue (exercise 49 page 65). 

III. Conclusion 

1. To offer the pupils to complete the sentences: 

Teacher: To sum it all, at the lesson we spoke… 

Pupils: about the St John Ambulance Brigade, about health, about how to prevent 

different diseases. 

Teacher: In particular, we discussed… 

Pupils: different problems connected with health. 

Teacher: We listened to…  

Pupils: to our dialogues, discussion 

Teacher: Now it is time for self-estimation (Pupils put points to themselves, the 

teacher helps them). 

2. Home task: Textbook «Across the Cultures» page 92 to read and translate the 

article «Friendly Games». 
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Додаток З 

Список публікацій здобувача 

І.  Наукові праці, в яких опубліковано основні результати 

дослідження: 

Монографія 

1. G. Tverdokhlib. Reflection as a component of the technology of professional 

self-realization of teachers of foreign languages in conditions of a foreign language 

educational environment / Educational Studios: Theory and Practice : monograph / 

edit. S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. Prague-Vienna :  Premier Publishing, 2018. 

420 p. Р. 207-215. 

Статті у провідних фахових виданнях 

2. Твердохліб Г. В.  Активізація іншомовного потенціалу вчителів 

іноземних мов як головна ланка комфортного освітнього середовища. Теорія і 

методика професійної освіти: електронне наукове фахове видання. 2015:  URL: 

http: // tmpe.eor.by/index.php/editions/121-edition-5. 

3. Твердохліб Г. В. Професійна самореалізація вчителів іноземних мов 

засобами іншомовного освітнього спілкування. Теорія і методика 

професійної освіти: електронне наукове фахове видання. 2016 URL: http: // 

tmpe.eor.by/index.php/editions/131-edition-11.  

4. Твердохліб Г. В. Організація міжнародного співробітництва в 

загальноосвітніх навчальних закладах як умова професійної самореалізації 

вчителів іноземних мов. Педагогічні науки : зб. наук. праць. Херсон : 

Херсонський державний університет. 2017. Вип. LXXІХ, Т. 2.  С. 74-78. 

5. Твердохліб Г. В. Професійна самореалізація вчителів іноземних мов у 

процесі використання альтернативних методик навчання школярів. Теорія та 

методика навчання та виховання : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені                    

Г. С. Сковороди,  2017. Вип. 43. С. 217-231. 

6. Твердохліб Г. В. Рефлексія вчителя іноземних мов в умовах 

іншомовного освітнього середовища. Засоби навчальної та науково-дослідної 

роботи : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 49. 

С. 105-120. 
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7. Твердохліб Г. В. Створення іншомовного освітнього середовища як 

умова успішної професійної самореалізації вчителів іноземних мов. Молодий 

вчений : наук. журнал. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. №12 (52). 

С. 461-465. 

8. Твердохліб Г. В. Практика професійної самореалізації вчителів 

іноземних мов в умовах іншомовного освітнього середовища. Імідж сучасного 

педагога.  № 1 (178). 2018. С. 52-55. 

Статті в інших виданнях 

9. Твердохліб Г. В. Професійна самореалізація вчителів іноземних мов у 

освітній проектній діяльності. Андрагогічний вісник : журнал. Житомир : 

Житомирський державний університет імені І. Франка. 2017. Вип. 8. С. 113-118. 

ІІ. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

10. Твердохліб Г. В. Педагогічний аспект іншомовного професійного 

спілкування вчителів іноземних мов. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.: 

Психолого-педагогічні та управлінські концепти розвитку сучасної освіти 

(Харків, 23 квітн. 2015 р.). Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. ІІ частина. С. 

325-330. 

11. Твердохліб Г. В. Практична значущість іншомовного освітнього 

середовища для професійної самореалізації вчителів іноземних мов. Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. : Управлінські та психологічні аспекти професійної 

підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти  (Харків, 20 квітн. 

2016 р.).   Х. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016. І частина. С. 209-216. 

12. Твердохліб Г. В. Роль іншомовної комунікативної компетентності 

вчителя в організації партнерської взаємодії.  Матеріали міжнар. наук.-практ. 

конф. :  Психологія та педагогіка : методика та проблеми практичного 

застосування (Львів, 22-23 груд. 2017 р.). Львів,  2017. С. 90-92. 

13. Твердохліб Г. В. Диверсифікація форм методичної роботи з 

педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти на 

диференційованій основі. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : Вища і 
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середня школа в умовах сучасних викликів (Харків, 10 квітн. 2018 р.). Х. : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018.  С. 180-183. 

14. Твердохліб Г. В. Місія вчителя іноземних мов у процесі організації 

міжнародного співробітництва. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 

Економічні, політичні та культурологічні аспекти європейської інтеграції 

України в умовах нових глобалізаційних викликів. (Ужгород, 16-17 квітн. 2018 

р.). Ужгород : Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет», 2018. С. 447-450. 

15. Твердохліб Г. В. Побудова партнерських стосунків між учасниками 

освітнього простору як основа міжнародного співробітництва. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. : Роль і місце психології і педагогіки у формуванні 

сучасної особистості  (Харків,12-13 січн. 2018 р.). Х. : «Східноукраїнська 

організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. С. 84-85. 

16. Твердохліб Г. В. Розвиток іншомовних компетенцій учителів 

іноземних мов у процесі організації міжнародного співробітництва. Матеріали 

Всеукр. наук.-метод. конф. : Компетентнісний підхід в освіті та професійній 

діяльності. (Харків, 19-20 квітн. 2018 р.). Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. С. 206-

209. 

17. Твердохліб Г. В. Роль соціокультурної компетентності вчителів 

іноземних мов у створенні іншомовного освітнього середовища. Матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф. : Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки 

і психології : (Запоріжжя, 2-3 лют. 2018 р.). Запоріжжя : Класичний приватний 

університет, 2018. С. 69-72. 

18. Твердохліб Г. В. Стимулювання вчителів іноземних мов до 

професійної самореалізації в умовах іншомовного освітнього середовища. 

Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. : Інтернаціоналізація вищої освіти 

України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, 

перспективи. (Маріуполь,  18-19 квітн. 2018 р.). Маріуполь : МДУ, 2018.  С. 

196-198. 
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