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АНОТАЦІЯ 

Маракли Е. Ш. Підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки 

Туреччина. – 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, 

МОН України, Харків, 2021. 

Дисертація є порівняльним дослідженням, що спрямоване на 

виявлення цінних ідей і позитивного досвіду підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Республіки Туреччина та їх творче використання у процесі реалізації ОПП 

підготовки здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова та література (англійська») 

та 014 – Середня освіта («Українська мова та література») в закладах вищої 

педагогічної освіти України. 

У роботі вперше здійснено цілісне дослідження проблеми підготовки 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності у вищих 

навчальних закладах Республіки Туреччина та доведено, що дана проблема 

комплексно й системно не досліджувалася. Окремі її аспекти знайшли 

часткове висвітлення в працях вітчизняних учених, які розкривають досвід 

професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема вчителів-філологів, у 

Республіці Туреччина. 

Розкрито генезис мовної освіти та у результаті історико-

педагогічного аналізу проблеми, визначено чотири етапи генезису 

підготовки учителів-філологів у  Туреччині: на першому етапі (1863–1923) 

було започатковано  підготовку фахівців за таким напрямом підготовки, як 

література; на другому етапі (1923–1981) замість арабської письменності 

вводиться турецький алфавіт, основою розробки якого є латинська мова, 

що значно сприяє поширенню грамотності турецького населення; на 



 

третьому етапі (1981–2001) відкривається факультет літератури та 

факультет іноземних мов у Стамбульському університеті; на четвертому 

етапі (2001 – по теперішній час) Республіки Туреччина приєдналася до 

Болонського процесу й впевнено крокує у європейський мовний освітній 

простір. 

 З’ясовано особливості підготовки майбутніх учителів-філологів: 

посилення практичної підготовки здобувачів освіти шляхом упровадження 

в освітній процес педагогічної практики в школах-лабораторіях при вищих 

навчальних закладах засобами відеозв’язку, зокрема на шкільних уроках 

літератури; підвищення вимог до поглибленого вивчення іноземних мов 

(знання іноземної мови країн Європейського Союзу на рівні В2); 

запровадження змін в освітній процес професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів на засадах білінгвального навчання; активніше 

залучення студентів та науково-педагогічних працівників до міжнародного 

обміну досвідом і стажування, фінансова підтримка програм академічної 

мобільності (Erasmus, Erasmus+, Mevlana, Farabi тощо); додаткове 

складання іспиту KPSS після отримання диплому для працевлаштування в 

державному закладі освіти, професійна діяльність в якому прирівнюється 

до державної служби; наявність тьютора, який допомагає студентові у 

виборі й реалізації освітньої траєкторії, супроводжує його та підтримує 

упродовж навчання.  

З’ясовано підходи турецьких і українських науковців до визначення 

суті базових понять підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Туреччини. На основі 

аналізу українських учених розкрито суть поняття «підготовка майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності»  як процес опановування 

знаннями, уміннями та навичками, розвиток професійних і особистісних 

якостей, творчого мислення, формування мотивів, потреб та професійно-

педагогічних компетентностей задля впровадження нових освітніх, 



 

педагогічних та інформаційних технологій в майбутній професійній 

діяльності. 

Прорезюмовані роботи турецьких учених та педагогів надали 

підстави визначити суть поняття «підготовка майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності»  як процес, що поєднує три складові, 

пов’язані між собою за змістом і способом реалізації – теоретичну, 

практичну і дослідницьку, спрямовану на опанування освітніми фаховими 

і життєвими компетенціями у контексті європейських вимог щодо якості 

освітніх послуг, здатності виконувати різноаспектні функції відповідно до 

суспільно-політичних, соціально-економічних чинників, культурних 

потреб країни. 

Визначено зміст підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Туреччини шляхом 

проведеного аналізу ОПП підготовки здобувачів бакалаврського рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта («Мова та література 

(англійська»)  (Стамбульський університет,  Університет Мармара (м. 

Стамбул), Університет Айдин (м. Стамбул)). 

Узагальнено досвід підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Туреччини та 

окреслено перспективи творчого використання досвіду Республіки 

Туреччина щодо підготовки майбутніх учителів-філологів за 

спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова та література (англійська») 

та 014 – Середня освіта («Українська мова та література») в закладах вищої 

педагогічної освіти України: посилити обов’язкову компоненту ОПП 

такими психолого-педагогічними дисциплінами, як «Основи наукових 

досліджень», «Дослідження з педагогічних наук», «Методологія освітніх 

досліджень», «Дослідження педагогічного досвіду, «Статистичні методи у 

психолого-педагогічних дослідженнях», «Вивчення ролі гендерного 

фактора у навчанні дітей», «Освіта та ринок праці»; збільшення кількості 

кредитів на педагогічну практику з 15 EKTS до 30 EKTS, а також 



 

рекомендується посилити практичну підготовку здобувачів освіти шляхом 

упровадження в освітній процес педагогічної практики в школах-

лабораторіях (або експериментальних школах) при вищих навчальних 

закладах засобами відеозв’язку; ввести посаду «тьютора», який 

допомагатиме студентові у виборі й реалізації освітньої траєкторії, 

супроводжуватиме його та підтримуватиме упродовж навчання.  

Накреслено перспективи творчого використання досвіду у 

педагогічних ЗВО України: порівняльний аналіз методів, форм, технологій 

підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності у 

Туреччині на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 

рівнях; узагальнення досвіду формування ключових компетентностей 

майбутніх учителів-філологів відповідно до рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти у  системі педагогічної освіти 

Туреччини. 

Ключові слова: майбутні вчителі-філологи, підготовка, професійна 

діяльність, англійська мова, Республіка Туреччина, заклади вищої освіти. 

 

SUMMARY 

Marakly Е. Sh. Preparation of future teachers-philologists for professional 

activities in higher educational institutions of the Republic of Turkey. – 

Qualification Scientific Work on the Manuscript. 

The dissertation is a comparative study, which is aimed at identifying 

valuable ideas and positive experience in preparing future teachers-philologists 

for professional activity in higher educational institutions of the Republic of 

Turkey and their creative use in the process of implementing an educational 

professional training program for applicants on a bachelor's level of higher 

education in specialties 014 – Secondary education («Language and Literature 

(English») and 014 – Secondary Education («Ukrainian Language and 

Literature”) in institutions of higher pedagogical education in Ukraine.  



 

For the first time, a comprehensive study of the problem of preparation of 

future teachers-philologists for professional activity in higher educational 

institutions of the Republic of Turkey was carried out and it was proved that this 

problem has not been comprehensively and systematically studied. Some aspects 

of the study have been partially covered in the works of domestic scientists, who 

reveal the experience of professional training of future teachers, including 

teachers of philology, in the Republic of Turkey. 

The genesis of language education is revealed and, as a result of the 

historical and pedagogical analysis of the problem, four stages of the genesis of 

the training teachers-philologists in Turkey are determined: at the first stage 

(1863-1923), the training of specialists in such areas of education as literature 

began; at the second stage (1923-1981), instead of the Arabic script, the Turkish 

alphabet was introduced, the development of which is based on the Latin 

language, which contributes to the spread of literacy of the Turkish people; at 

the third stage (1981-2001), the Faculty of Literature and the Faculty of Foreign 

Languages were opened at Istanbul University; at the fourth stage (2001 - 

present), the Republic of Turkey joined the Bologna process and is confidently 

moving into the European language educational space. 

The features of preparing future teachers-philologists are clarified: 

strengthening the practical training of students by introducing pedagogical 

practice into the educational process in laboratory schools at higher educational 

institutions by means of video communication, in particular at school literature 

lessons; increased requirements for in-depth study of foreign languages (foreign 

language knowledge of the European Union countries at the B2 level); making 

changes to the educational process of professional preparing future teachers-

philologists on the basis of bilingual education; active involvement of students 

and academic staff in the international exchange of experience and internships, 

financial support for academic mobility programs (Erasmus, Erasmus +, 

Mevlana, Farabi, etc.); additional passing of the KPSS exam after obtaining a 

diploma for employment in a public educational institution, in which 



 

professional activity is equated to the civil service; the presence of a tutor who 

helps the student in choosing and implementing an educational trajectory, 

accompanies him and supports him throughout his studies 

The approaches of Turkish and Ukrainian scholars to the definition of the 

essence of the basic concepts of preparation of future teachers of philology for 

professional activity in higher educational institutions of Turkey are clarified. 

Based on the analysis of Ukrainian scientists, the essence of the concept of 

«preparing future teachers-philologists for professional activity» is disclosed as 

a process of comprehending knowledge, skills and abilities, development of 

professional and personal qualities, creative thinking, the formation of motives, 

needs and professional and pedagogical competencies for the introduction of 

new educational, pedagogical and information technologies in future 

professional activities. 

The summarized works of Turkish scientists and teachers provided 

grounds to define the essence of the concept of «preparing future teachers-

philologists for professional activity» as a process that combines three 

components that are interconnected in content and method of implementation - 

theoretical, practical and research, aimed at mastering educational professional 

and life competencies in the context of European requirements for the quality of 

educational services, the ability to perform functions of different dimensions in 

accordance with socio-political, socio-economic factors, cultural needs of the 

country. 

The content of the preparation of future teachers-philologists for 

professional activities in higher educational institutions of Turkey was 

determined by analyzing educational professional programs for the preparation 

applicants for a bachelor's level of higher education in specialty 014 – 

Secondary Education («Language and Literature (English)») (Istanbul 

University, Marmara University (Istanbul), Aydin University (Istanbul)). 

The experience of preparing future teachers-philologists for professional 

activities in higher educational institutions of Turkey is summarized and 



 

prospects for the creative use of the experience of the Republic of Turkey in 

training future teachers-philologists in specialties 014 – Secondary education 

(«Language and Literature (English)») and 014 – Secondary education 

(«Ukrainian language and literature») in institutions of higher pedagogical 

education in Ukraine: to strengthen the obligatory component of EPP by such 

psychological and pedagogical disciplines as «Fundamentals of scientific 

research», «Research in pedagogical sciences», «Methodology of educational 

research», «Pedagogical research experience», «Statistical methods in 

psychological and pedagogical research», «Role study gender factor in children's 

education», «Education and the labor market»; increase the number of credits for 

pedagogical practice from 15 ECTS to 30 ECTS, and it is recommended to 

strengthen the practical training of students by introducing pedagogical practice 

in the educational process in schools-laboratories (or experimental schools) at 

higher educational institutions by means of video communication; introduce the 

position of «tutor» who will help the student in choosing and implementing an 

educational trajectory, will accompany and support him throughout his studies. 

The prospects for the creative use of experience in pedagogical 

institutions of higher education in Ukraine are outlined: a comparative analysis 

of methods, forms, technologies for preparing future teachers-philologists for 

professional activity in Turkey at the first (bachelor) and second (master) levels; 

generalization the experience of the formation key competencies of future 

teachers-philologists in accordance with the qualifications framework of the 

European Higher Education Area in the pedagogical education system of 

Turkey. 

Key words: future teachers-philologists, training, professional activity, 

English language, the Republic of Turkey, institutions of higher education. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність теми дослідження. У концепції «Нова 

українська школа» (2016) зазначено про важливість і необхідність 

спілкування учнів державною, рідною та іноземною мовами. Сформувати 

ці компетентності в дітей може лише вчитель-філолог, у якого високий 

рівень сформованості загальних і професійних компетенцій, серед яких 

провідне місце посідають: здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмовою; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність 

використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності тощо. Ці 

компетенції перегукуються з компетенціями, прописаними в Концепції 

мовної освіти в Європі. Тому доцільно вивчати досвід країн Європейського 

Союзу (далі ЄС) та тих, які є асоційованими членами, оскільки в основу 

розроблення освітніх стандартів та ОПП підготовки майбутніх учителів, 

зокрема вчителів-філологів, покладено документи Ради Європи 

(«Європейський мовний портфель» (2016), «Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (2001), 

«Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання» (2014), «Стратегічна 

програма розвитку для мультилінгвальної Європи – 2020» (2015), 

«Рекомендації з плюралістичних підходів до мов і культур» (2014)). 

Особливої уваги заслуговує дослідження процесу становлення 

сучасної системи вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина. 

Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена й тим, що в 2004 р. в 

Лісабоні турецьким урядом було підписано «Конвенцію про визнання 

кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», а в 2017 р. – 

Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки 

України та Радою вищої освіти Туреччини у сфері вищої освіти, тому 

використання досвіду Туреччини й аналіз її сучасних проблем, які 

виникали в процесі модернізації та реформування, є особливо важливими в 

розбудові мовної освіти в Україні.  
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 Для наукового розв’язання визначеної проблеми винятково 

важливим є урахування концептуальних засад і практики організації 

освітнього процесу вчителів-філологів до професійної підготовки в 

Туреччині. Урахування специфіки освітньої системи Туреччини дозволить 

узагальнити чинні підходи й напрацювання турецьких учених в напрямі 

розв’язання зазначеної проблеми загалом.  

Аналіз ступеня наукової розробки проблеми засвідчив, що питання 

підготовки майбутніх учителів-філологів належать до актуальних проблем 

сучасних наукових досліджень і розглядаються як зарубіжними, так і 

вітчизняними науковцями в таких аспектах:  

– теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів (Ф. Асанова, М. Байда, Н. Босак, Д. Будянський, О. 

Гуманкова, В. Денисенко, Г. Клочек, О. Куцевол, І. Лебедик, Л. Морська, 

Н. Остапенко, М. Паустовська, В. Руденко, О. Семеног, Л. Ткаченко, Ю. 

Тракоші, Є. Яковенко-Глушенкова та ін.); 

– шляхи формування готовності майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності (Л. Демченко, Л. Йовенко, О. Місечко, С. 

Осьмачко, О. Циганок та ін.); 

– суть професійної компетентності в розрізі професійних вимог до 

вчителя-філолога (Л. Артюшкіна, М. Васильєва, І. Гриненко, В. Коваль, О. 

Копусь, Н. Остапенко, В. Руденко, Т. Симоненко, І. Соколова   та ін.); 

– методи, прийоми, засоби підготовки вчителів-філологів до 

професійної діяльності (Л. Голубнича, О. Гончар, О. Дуплійчук, О. 

Єльнікова, О. Земка, О. Коник, І. Костікова, М. Пентилюк, О. Петрович, О. 

Резван, Н. Самойленко, І. Фоменко, О. Чайка та ін.). 

Особливості організації вищої педагогічної освіти в Туреччині 

досліджувалися вченими за такими напрямами: 

– становлення вищої педагогічної освіти Туреччини (Й. Аккутай, А. 

Акіїлдіз, Й. Акюз, А. Барблан, А. Ганізаде, Т. Десятов, Є. Іхсаноглу, Д. 

Кючюк, Ф. Ісфендіяроглу, Ф. Моафіян та ін.); 
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– питання забезпечення якості вищої педагогічної освіти Туреччини 

(Н. Борахан, К. Гуруз,    Г. Гюлкан Р. Кайнар, О. Карпенко, О. Литовченко, 

Ф. Мізікаджи, М. Озден, А. Озджан, С. Сомел та ін.); 

– зміст, форми, методи підготовки вчителів, зокрема вчителів-

філологів, у Туреччині (Т. Айтач, А. Газізова, Й. Демірель, У. Ішисаг, М. 

Мейєр, С. Сапожніков, Ю. Сунай, Х. Таймаз, С. Усманова та ін.). 

Цінними для нашого дослідження є компаративні, у яких 

представлено досвід підготовки майбутніх учителів мов у провідних 

країнах світу: Велика Британія (О. Кузнєцова, В. Перевознюк), Греція (Ю. 

Короткова), Німеччина (К. Криворотько-Тайфур), Словаччина (Н. 

Шумейко) та ін. 

Однак, попри наявність різнопланових і досить ґрунтовних 

досліджень, проблема підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності в Туреччині, не стала предметом окремого 

дослідження. 

Доцільність наукового осмислення окресленої проблеми 

посилюється необхідністю усунення низки виявлених суперечностей, що 

об’єктивно наявні в освітній практиці України, а саме між: 

– викликами сучасного глобалізованого та полікультурного 

суспільства й рівнем підготовки вчителів-філологів, необхідним для 

ефективної реалізації професійних функцій; 

– розумінням соціальної значущості підготовки вчителів-філологів 

до професійної діяльності і недостатнім використанням турецького досвіду 

в модернізації національної системи мовної освіти; 

– об’єктивними потребами вивчення інноваційних ідей зарубіжного 

досвіду підготовки майбутніх учителів-філологів і відсутністю його 

належного опанування, узагальнення у вітчизняній педагогічній теорії та 

впровадження в практику. 

Отже, актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її  

теоретичної та практичної розробленості, об’єктивна необхідність 
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усунення виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження 

«Підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності у 

вищих навчальних закладах Республіки Туреччина». 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного 

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

виховні технології в підготовці вчителів» (0111U008876).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол 

№ 5 від 20.06.2017р.).  

Мета дослідження  полягає в аналізі теоретичних питань та 

узагальненні досвіду підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у Туреччині для імплементації інноваційних ідей 

до системи вищої педагогічної освіти України. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми. 

2. Розкрити генезис мовної освіти в Республіці Туреччина та 

схарактеризувати особливості підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності на сучасному етапі.  

3. З’ясувати підходи турецьких і вітчизняних науковців до 

визначення суті базових понять та змісту підготовки майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Туреччини. 

4. Узагальнити досвід підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Туреччини й 

накреслити перспективи його творчого використання у педагогічних ЗВО 

України. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів у 

Туреччині. 
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Предмет дослідження – теорія і практика підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти в закладах вищої освіти Туреччини. 

Для вирішення поставлених завдань застосовано комплекс методів 

дослідження: загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, 

аналогія) – для характеристики джерельної бази досліджуваної проблеми, 

висвітлення ступеня її наукової розробленості, уточнення суті базових 

понять; спеціальні – проблемно-цільовий – сприяв розробці структури 

дослідження, визначенню науково-понятійного апарату; історико-

генезисний – забезпечив розкриття генезису мовної освіти в Туреччині; 

інформаційно-описовий – дозволив розкрити особливості підготовки 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в Туреччині; 

праксиметричний – дав змогу схарактеризувати підходи турецьких і 

вітчизняних учених до визначення суті базових понять, змісту підготовки 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в Туреччині; 

порівняльно-аналітичний – узагальнити досвід підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності в Туреччині; прогностичний 

– сприяв окресленню перспектив творчого використання цінних ідей і 

досвіду Туреччини з визначеної проблеми у процесі підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності в педагогічних ЗВО України; 

емпіричні: пряме спостереження, бесіди зі студентами та викладачами 

педагогічних факультетів та факультетів соціальної освіти (Стамбульський 

університет, Університет Мармара (м. Стамбул), Університет Айдин (м. 

Стамбул)) для з’ясування змісту, форм та методів навчально-методичного 

забезпечення підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в Туреччині. 

Джерельну базу дослідження становлять:  

– законодавчі акти, нормативні документи, рекомендації в галузі 

вищої освіти Туреччини, документи офіційних інтернет-ресурсів 

Міністерства національної освіти Туреччини, Ради вищої освіти 
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Туреччини, Асоціації досліджень у сфері освіти Туреччини («Перший 

закон про освіту» (1913); «Закон про уніфікацію освіти» (1924); «Закон про 

вищу освіту» (1981); «Положення про вищі навчальні заклади» (2016) та 

ін.);  

– звіти, рекомендації та декларації міжнародних організацій: 

Всесвітня декларація про освіту для всіх (1990) (World Declaration on 

Education for All), Загальна декларація ЮНЕСКО про культурне 

різноманіття (2001) (UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity), 

Рекомендації щодо ключових компетентностей для навчання протягом 

усього життя (2018) (Recommendation on Key Competences for Lifelong 

Learning) та ін.; 

– електронна документація офіційних сайтів педагогічних 

факультетів та факультетів соціальної освіти закладів вищої освіти в 

Республіці Туреччина, зокрема навчально-програмова документація 

(https://www.istanbul.edu.tr/en – Istanbul University (Стамбульський 

університет); (https://www.marmara.edu.tr/en 

– Marmara Universyti (Університет Мармора (Стамбул)); 

(https://www.istanbul_aydin_university.edu.tr/en – Istanbul Aydin University 

(Айдин університет у Стамбулі);   

– законодавчі акти України: закони України «Про вищу освіту» 

(2014) та «Про освіту» (2017), Концепція «Нова українська школа» (2016), 

«Концепція розвитку педагогічної освіти» (2018), Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про Державний стандарт повної загальної середньої 

освіти» (2020) та навчально-програмова документація Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» та Харківського національного університету імені В. 

Н. Каразіна  (Освітньо-професійні програми (ОПП) за спеціальностями 014 

– Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня 

освіта («Українська мова та література») першого (бакалаврського) рівня 

https://www.istanbul.edu.tr/en
https://www.marmara.edu.tr/en
https://www.istanbul_aydin_university/
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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вищої освіти); 

– статті педагогічної періодики (турецькі журнали: «Викладач» 

(Стамбульська Асоціація викладачів), «Педагогічна психологія» 

(Педагогічний інститут у Газі), «Село і освіта» (Анкара), «Педагогіка» 

(Стамбул), «Турецькі педагогічні науки» тощо);  

– дисертації і монографії провідних вітчизняних науковців, 

тематично споріднені. 

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в 

тому, що в ньому вперше: 

– здійснено цілісне дослідження проблеми підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності в Туреччині; 

– розкрито підходи до визначення суті поняття «підготовка 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності» турецькими 

(процес, що поєднує три складники, пов’язані між собою за змістом і 

способом реалізації – теоретичним, практичним і дослідницьким, що 

спрямовані на опанування здобувачами фаховими і життєвими 

компетенціями в контексті європейських вимог щодо якості освітніх 

послуг, набуття здатності виконувати різноаспектні функції відповідно до 

суспільно-політичних, соціально-економічних чинників, культурних 

потреб країни) та українськими (процес опановування знаннями, 

уміннями, навичками, розвиток професійних і особистісних якостей, 

творчого мислення, формування мотивів, потреб та професійно-

педагогічних компетентностей задля впровадження нових освітніх, 

педагогічних та інформаційних технологій у майбутній професійній 

діяльності) ученими; 

– узагальнено турецький досвід із визначеної проблеми за такими 

напрямами: зміст, форми, методи підготовка майбутніх учителів-філологів 

до професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки 

Туреччина; визначено особливості підготовки майбутніх учителів-

філологів у Туреччині (посилення практичної підготовки здобувачів освіти 
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шляхом упровадження в освітній процес педагогічної практики в школах-

лабораторіях при вищих навчальних закладах засобами відеозв’язку, 

зокрема на шкільних уроках літератури; запровадження змін в освітній 

процес професійної підготовки майбутніх учителів-філологів на засадах 

білінгвального навчання; додаткове складання іспиту KPSS після 

отримання диплому для працевлаштування в державному закладі освіти, 

професійна діяльність у якому прирівнюється до державної служби; 

наявність тьютора, який допомагає студентові-філологу у виборі й 

реалізації освітньої траєкторії, супроводжує його та підтримує впродовж 

навчання); 

– накреслено перспективи використання турецького педагогічно 

цінного досвіду підготовки майбутніх учителів-філологів в освітньому 

процесі закладів вищої освіти України, зокрема: посилення практичної 

підготовки здобувачів освіти шляхом упровадження в освітній процес 

педагогічної практики в школах-лабораторіях при вищих навчальних 

закладах засобами відеозв’язку; підвищення вимог до поглибленого 

вивчення іноземних мов (знання іноземної мови країн Європейського 

Союзу на рівні В2); запровадження змін в освітній процес професійної 

підготовки майбутніх учителів-філологів (упровадження під час лекцій 

ігрових, інтерактивних технологій і прийомів навчання); активне 

залучення студентів та науково-педагогічних працівників до міжнародного 

обміну досвідом і стажування, фінансова підтримка програм академічної 

мобільності (Erasmus, Erasmus+, Mevlana, Farabi); 

– уточнено напрями представлення досліджуваної проблеми в 

науковому дискурсі; суть базових понять дослідження, як-от: «підготовка», 

«готовність», «прагматична компетентність учителів-філологів», 

«комунікативні навички», «навчальні техніки». 

Подальшого розвитку набули питання генезису мовної освіти у 

вищих навчальних закладах Республіки Туреччина. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає 
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в тому, що матеріали дослідження забезпечують авторську інтерпретацію 

теорії й практики підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності у вищих навчальних закладах Республіки Туреччина. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди (довідка про впровадження №01/10-619 від 06.10.2020 р.), 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (довідка про впровадження №898 від 

30.10.2017 р.), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

(довідка про впровадження №04/10 від 21.10.2020 р.). 

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 – Середня 

освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта 

(«Українська мова та література»); перегляду навчальних і робочих 

навчальних програм дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно-орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів «Граматика англійської мови», «Практика 

усного і писемного мовлення», «Методика викладання англійської мови» 

та розроблення курсів за вибором («Методологія та історія освіти», 

«Історія науки», «Дослідження з педагогічних наук» тощо). 

Здобуті в процесі дослідження дані, узагальнені та систематизовані 

наукові положення можуть бути підґрунтям для наукових розвідок 

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів із проблем розвитку 

професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 

результати й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди (2015–2020 рр.) й оприлюднено на 

конференціях різних рівнів: 

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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– міжнародних: «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків, 2017), 

«Internatiol Symposium on Social Sciences» (Antalya, Turkey, 2017); 

– всеукраїнських: «Виховання  особистості у вимірі соціокультурних 

викликів» (Херсон, 2016), «Підготовка управлінських кадрів в контексті 

нового закону України «Про освіту» (Полтава, 2018), «Ресурсно-

орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (Полтава, 

2018); 

– регіональних: «Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, хімія, педагогіка, 

психологія)», (Харків, 2017), «Інноваційні педагогічні технології в цифровій 

школі» (Харків, 2019, 2020). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження 

відображено в 14  наукових працях, із них: 4 статті опубліковано в 

провідних наукових фахових виданнях України, 2 – у міжнародних 

періодичних виданнях, 6 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, 1 – методичні рекомендації. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА 

 

1.1. Термінологічне поле дослідження 

 

Для студіювання проблеми підготовки майбутніх учителів-філологів 

до професійної діяльності у Туреччині, використано такі групи джерел: 

● нормативно-правового характеру («Перший закон про освіту» 

(1913); «Закон про уніфікацію освіти» (1924); «Закон про вищу освіту» 

(1981); «Положення про вищі навчальні заклади» (2016) та ін.);  

● дидактичні матеріали, у яких розкрито особливості підготовки 

майбутніх учителів-філологів у Туреччині (освітні програми, навчальні 

плани й програми дисциплін та ін.);  

● праці вітчизняних (Ф. Асанова (2012), М. Байда (2016), Л. 

Демченко (2008), В. Денисенко (2007), О. Дуплійчук (2015), М. Князян 

(2017), В. Коваль (2013), А. Осьмачко (2016), О. Петрович (2014), Н. 

Пророченко (2005), В. Руденко (2010), І. Соколова (2008), І. Фоменко 

(2012), Н. Фоміних (2010), О. Циганок (2016) та ін.) та турецьких (T. Aktaş 

(2005), J. Beacco, М. Byram (2003), U. İşisağ, Ö. Demirel (2010), D. Önem 

(2009), Y. Özden (2004), E. Uzun (2005) та ін.) учених за визначеною темою. 

У процесі дослідження виявлено, що проблема підготовки вчителів-

філологів стала предметом дослідження багатьох вчених. Її вивчали 

українські вчені (І. Глазкова (2017), Т. Десятов (2002), О. Карпенко (2012), 

А. Крохмаль (2020), С. Сапожников (2011), С. Усманова (2011), В. Хрупа 

(2009) та ін.), турецькі науковці (H. Sarıçam, Н. Sakız (2014), А. Savaş, Y. 

Bozgeyik, І. Eser (2014), Ö. Şimşek, Т. Yazar (2017) та ін.).  

Нині Республіка Туреччина реалізовує освітню стратегію країни, 

беручи на основу європейську мобільність в поєднанні з новими 
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правилами мовної політики, прийнятими для зміцнення взаєморозуміння 

європейських держав в межах Лісабонської стратегії (Özden, 2004: 12) та 

набуття конкурентоспроможності поряд з економічно розвиненими 

державами (Phillion, 2007: 1010). 

Отже, Туреччина, за підтримки ЄС вносить багато змін у галузь 

освіти та викладання мов, зокрема турецької та англійської. У цьому 

напрямі вона дотримується стандартів ЄС (Demirel, 2003: 252). 

Туреччина також є членом Ради Європи з 1950 р., та належить до тих 

держав, чию мову та культуру, як спільну європейську спадщину, слід 

розвивати. Рада Європи, завдяки своїм багатомовним навичкам, об’єднує 

різні країни Європи, аби пересування світом було зручним та без 

перешкод, а науковці-філологи всього світу розробляли уніфіковані 

правила формування мовних навичок та упроваджували їх в освітню 

діяльність підготовки фахівців (Beacco, Byram, 2003: 14-20).  

Відповідно до вищезазначеного, вчителі іноземних мов, мають 

формувати мовні компетентності, які рекомендовані Радою Європи у 

«Загальноєвропейській заявці на мови (OBM). Це надає підстави 

стверджувати, що викладання мов в турецьких університетах, а зокрема 

підготовка майбутніх учителів-філологів, має бути спрямовано на 

формування вказаних компетентностей (Demirel, 2003: 256). 

Надані рекомендації Радою Європи у галузі навчання та вивчення 

іноземних мов стосуються саме підготовки майбутніх вчителів-філологів 

до професійній діяльності, які мають розвивати власні комунікативні та 

мовленнєві здібності відповідно до власної самооцінки, самостійності та 

міжкультурної обізнаності (İşisağ and Demirel, 2010: 193). 

Слід зазначити, що європейська комісія, створена 5 травня 1949 р. 

Включає такі країни, як: Бельгія, Данія, Франція, Нідерланди, Англія, 

Ірландія, Швеція, Італія та Норвегія. З 2007 р. до її складу ввійшла і 

Туреччина. Штаб-квартира Комісії знаходилася у Франції. Нині Комісія 

складається з 47 країн-членів (Council of Europe, 2007: 7). 
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З 1970-х р. Європейська Комісія та країни-члени Європейського 

Союзу стали сприяти кращому забезпеченню необхідних умов для 

підтримки викладання іноземної мови на засадах мобільності, партнерства 

та динамічної економіки. 

Це призвело до викладання другої європейської мови в школах 

Туреччини на рівні початкової школи. Слід зазначити, що 

запропонованими на вибір мовами є англійська, французька та німецька 

(Keskin, 2010: 24-25).  

Викладання двох іноземних мов – головна мета, яка ставиться перед 

турецькою школою.  

Огляд документів Європейського Союзу в галузі освіти, надають 

підстави стверджувати, що офіційними мовами є: англійська, грецька, 

датська, естонська, іспанська, італійська, латвійська, литовська, 

мальтійська, нідерландська, німецька, польська, португальська, словацька, 

словенська, угорська, фінська, французька, чеська та шведська (MEB, 

2010: 16).  

Слід зазначити, що найбільш вживаними є такі мови Європейської 

Комісії, як англійська та французька, але німецька, італійська та російська 

також є мовами, якими досить часто спілкуються в комісії ЄС 

(www.coe.int). 

Огляд нормативної бази в галузі освіти Республіки Туреччина, надає 

підстави стверджувати, що три важливі принципи були використані при 

формулюванні мовної політики ЄС (Ulusal Ajans, 2004): 

• різноманітність мов та культур у Європі потрібно зберігати та 

розвивати; 

• поширювати європейську мобільність, зміцнити спільне 

взаєморозуміння та співпрацю, вчити іншу мову (не рідну мову) для 

подолання упереджень та дискримінації; 

• сприяти спілкуванню та взаємодії між європейськими країнами. 
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Країни-члени ЄС упроваджують національні принципи сучасного 

навчання та вивчення мови щодо співпраці та координації відповідно до 

існуючих принципів шляхом прийняття відповідних заходів для 

досягнення більш високого європейського рівня. 

На переконання турецьким учених, у плані дій, складеному 

відповідно до цих принципів, у галузі сучасного вивчення мови лежить 

розробка методів викладання та оцінювання, мовних інструментів (Özmen, 

1999).  

Слід зазначити, що принципи підготовки навчальної програми OBМ 

базуються на трьох загальних рівнях сегментації: A, B та C (Council of 

Europe, 2004) та є основою розробки освітніх програм підготовки 

майбутніх учителів-філологів. 

Проведений аналіз наукової літератури надав підстави стверджувати, 

що:  

● освітні програми підготовки майбутніх учителів-філологів мають 

бути спрямованими на стимулювання багатомовності та мовної 

різноманітності, оскільки у процесі навчання та викладання рідної та 

іноземної мов, що пропонуються в системі освіти, даний принцип 

зосереджений на посиленні зусиль студентів щодо вдосконалення різних 

мовних навичок (Krashen, 1981); 

● при забезпеченні принципу мовної різноманітності, слід уникати 

зайвих повторень та слід враховувати фінансовий внесок системи (Binkly, 

Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci, Rumble, 2012);  

● освітня програма має враховувати здатність фахівця до 

формування мовних навичок та навчальну програму мови (Trilling, Fadel, 

2009). 

Вченими доведено, що для забезпечення різноманітності в 

освітньому процесі підготовки майбутніх учителів-філологів, слід 

застосовувати багатовимірний та модульний підхід (Hedgcock, 2002). 
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З огляду на предмет наукового пошуку, доцільним є обґрунтування 

базових понять дослідження: «професійна підготовка», «підготовка 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності». 

Перш аніж давати характеристику ключових понять дослідження, 

зазначимо, що джерелом загальної мовної компетентності майбутніх 

учителів-філологів є досвід, який має складатися з певної системи 

здібностей (Kelly ve Grenfell, 2005: 112), таких як: 

• навчальна здатність, вона активізує екзистенційні здібності, 

знання та вміння, які впливають на здатність вчитися; 

• багатомовність – здатність може використовуватися однією, 

двома і навіть трьома мовами незалежно одна від одної. Замість того, щоб 

навчатись, моделюючи «носії мови», вона охоплює всі мовні здібності. Ця 

здібність спрямована на розвиток мовного досвіду. До того, вивчення мови 

– це діяльність, яка супроводжує особистість упродовж усього життя. 

Розвиток навичок та впевненості у процесі взаємодії має першочергове 

значення; 

• полікультурна здатність – здатність спілкуватися двома мовами, 

досвід роботи з багатьма мовами та кількома культурами та вміння 

користуватися ними у процесі міжкультурної взаємодії; 

• комунікативні здібності, спрямовані для досягнення 

комунікативних цілей студентів. Ці здібності тісно пов'язані з 

комунікативною компетентністю (лінгвістичні здібності, соціально-

граматичні та оперантні здібності); 

• дискурсивна здатність, яка відстежує здатність здобувача освіти, 

містить мовні особливості тощо; 

• функціональна здатність використовується для розмовного 

дискурсу та письмових текстів у спілкуванні. 

На переконання Ю. Будак та Й. Демірель (Budak, Demirel, 2003) всі 

зазначені здібності мають формуватися у спеціально створеному мовному 
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середовищі та при правильному підборі системи наукових підходів, які 

сприяють проведенню успішному науковому дослідженню.  

Проведений аналіз наукової літератури (Жерновникова, 2016; 

Hedgcock, 2002; Maxwell, 1996) надає підстави стверджувати, що проведені 

спроби вчених щодо визначення суті поняття «методологічний підхід», 

засвідчує відсутність уніфікації щодо його інтерпретації.  

Так, Й. Демірель (Ö. Demirel, 2005) суть поняття «підхід» 

характеризує як стратегічний принцип та пов’язує його із застосуванням 

відповідних прийомів та методів, які сприяють його реалізації. 

А. Кокаман (А. Kocaman, 2000) методологічний підхід визначає як 

сукупність концептуальних ідей, що характеризують загальну наукову 

світоглядну позицію системи принципів, які є підґрунтям наукового 

дослідження та практи її реалізації запланованого алгоритму дій.  

Цінною з огляду на досліджувану проблему є думка М. Кротті 

(Crotty, 1998), який стверджує, що методологія є основою будь-якого 

дослідження.  

У пошуках вирішення завдання установлено, що в психолого-

педагогічній науці вчені різнять методологічних підходи, залежно від 

предмета їх дослідження. 

Низка досліджень (Emmer, 1990; Fraenkel, 2000; Griffin, 2005; 

Halliday, 2001) дозволяє констатувати, що підходи поділяються на: 

● теоретичний, 

● емпіричний,  

● системний, 

● кількісний,  

● статистичний, 

● гуманітарний тощо. 

Розкривши теоретичні положення напрацювань турецьких вчених у 

контексті визначеної проблеми (Karakaya, 2004; Özmen, 1999; Şimşek, 

Yazar, 2017), виокремлюємо такі групи методологічних підходів:  
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● базові (поєднання системного, синергетичного, функціонального 

та історичного та ін. підходів) забезпечують якість проведення наукового 

дослідження; 

● парадигмальні (комплекс антропологічного, культурологічного, 

аксіологічного та ін. підходів) є підґрунтям розвитку наукових концепції та 

теорій; 

● інструментальні (об’єднання герменевтичного, проблемно-

генетичного, онтологічного та ін. підходів) для проведення та оцінювання 

наукового дослідження. 

Проаналізовані дослідження і українських вчених (Мельник, 

Доброскок, 2019; Місечко, 2011; Попович, 2012 та інші) підтверджують 

необхідність упровадження комплексу підходів, які мають на меті 

здійснити забезпечення досліджуваного об’єкта набути максимально 

навчально-наукової інформації про предмет дослідження. Зміст 

методології досліджуваного об’єкта доповнюють методологічні принципи, 

які доповнюють та узагальнюють суть ключових понять дослідження. 

З огляду на те, що кожний методологічний підхід має свою функцію 

для розв’язання різних завдань, головним є обґрунтування саме такої 

сукупності методологічних підходів, на основі яких буде вирішена 

проблема дослідження.  

Визначені нами методологічні підходи до дослідження проблеми 

професійної підготовки учителів-філологів нададуть змогу 

систематизувати накопичений у науковій літературі матеріал щодо 

підготовки здобувачів освіти та її удосконалення. 

Визначено, що дослідженню проблеми підготовки учителів-

філологів до професійної діяльності в Республіці Туреччина сприятимуть 

такі методологічні підходи, як: системний, культурологічний, 

лінгвокультурологічний, компетентнісний та аксіологічний. 

Розглянемо ці підходи більш детально. 
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Системний підхід доцільно розглядати в аспекті підготовки 

майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в Республіці 

Туреччина за такими напрямами: 

1) опанування теоретичних знань, формування та вдосконаленні 

практичних умінь та навичок для узагальнення принципових положень в 

освітньому середовищі вищого навчального закладу; 

2) набуття студентами необхідними знаннями в галузі методичної 

теорії викладання мов з метою формування у них професійних умінь в 

аналізі тем і запитань, які підлягають вивченню, в організації навчання як 

діяльності, яка поцінюється ієрархічністю компонентів-мотивів, потреб, 

цілей, навчальних дій, що спрямовані на професійне вдосконалення і 

відображає особистісну значущість освітнього процесу; 

3) стимулювання у студентів професійного інтересу до викладання 

мов та самостійного методичного творчого пошуку. 

У зв'язку з важливістю опанування формами, методами та засобами 

підготовки як суспільно-політичного та психологічного феномена, 

особливе значення набуває неперервний освітній процес, який сприяє 

забезпеченню науково обґрунтованого розвитку його, як системи.  

На основі нормативних документів (Council of Europe, 2006) 

визначаємо систему навчання як «сукупність основних компонентів 

освітнього процесу, що визначають відбір навчального матеріалу для 

занять, форми і способи його подачі на занятті, методи і засоби вивчення.  

В контексті опанування теоретичних знань студентами-філологами, 

доцільним є набуття навичок через свідоме багаторазове застосування 

знань на практиці. А опанування мовними навичками буде забезпечено за 

умови усвідомлення здобувачами системних відносин в процесі їх 

професійної підготовки.  

Огляд турецьких досліджень у пошуках вирішення завдання (Kelly, 

Grenfell, Gallagher-Brett, Jones, Richard, 2002), надає підстави 

стверджувати, що принцип системності в процесі професійної підготовки 
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майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в Республіці 

Туреччина відноситься не лише до змісту навчання, але і до самого 

процесу навчання, його процесуальної сторони, до ступеня її усвідомлення 

як системи: усвідомлення цілісності і взаємозв'язку її компонентів.  

Система підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в Республіці Туреччина передбачає певну послідовність 

організації їхньої навчальної діяльності з поступовим ускладненням. 

Професійна підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в Республіці Туреччина залежить від рівня її теоретичної і 

практичної готовності.  

Отже, узагальнюючи праці (Allinder, 1994; Altun, 2005; Kurudayıoğlu, 

Tüzel, 2010), в яких розкривається ця проблема, зазначимо, що слід 

організовувати освітній процес майбутніх філологів таким чином, мала 

місце методична робота, яка може здійснюватися за такими напрямами: 

● цілеспрямована робота по формуванню системи теоретичних, 

методичних і психолого-педагогічних знань та умінь; 

● знання суті та організації освітнього процесу як об'єкта діяльності 

вчителя, його закономірностей, рушійних сил, що умовою результативної 

професійної підготовки студента-філолога;  

● знання методики вивчення мов та високий рівень володіння вмінь 

організувати роботу з учнями. 

У методиці викладання завжди відображаються цілі освітнього 

процесу, визначаються засоби їх реалізації. А тому особливості 

досліджуваної педагогічної науки, специфіка майбутньої педагогічної 

діяльності повинні знайти відображення в методах професійно-

педагогічної підготовки студентів. 

Успішна практична діяльність щодо організації і управління 

педагогічним процесом залежить від ступеня його розробленості в 

теоретичному плані і оволодіння теорією педагогічного процесу 

педагогом. 
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На переконання Д. Літл (Little, 2002), системний підхід в процесі 

підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності в 

Республіці Туреччина передбачає: 

1. Глибоке вивчення педагогічної, психологічної, лінгвістичної і 

методичної літератури. 

2. Опанування граматики, яка дає підставу для вивчення 

орфографічних правил і їх розуміння, а також зі всією системою занять з 

мови, зокрема, з розвитком мови студента. Недоліки розвитку мови 

студентів, навичок вимови, обмеженість словника – знижують його 

грамотність. Робота щодо усунення цих недоліків має здійснюватися як на 

заняттях, так і в процесі позааудиторної діяльності. 

Отже, використання системного підходу в процесі професійної 

підготовки студентів-філологів прослідковується на всіх етапах навчання, 

її зміст забезпечує високу мотивацію в навчанні, виховує інтерес до мови 

на основі здатності вирішувати завдання, при цьому враховуючи зв'язок 

навчання з системою мови. Формування і вдосконалення мовних навичок 

як професійних навичок студентів-філологів залежить від ступеня 

сформованості оволодіння нормою та реалізацією дидактичних 

можливостей навчання у вищому навчальному закладі. 

Аналіз робіт турецьких вчених дозволяє стверджувати, що 

методологія системного підходу надає можливість розглядати підготовку 

учителів-філологів до професійної діяльності у Республіці Туреччина як 

цілісний, динамічний педагогічний процес, зміст якого містить провідні 

суб’єкти педагогічного впливу, цілі і завдання, методи, форми та засоби 

підготовки. 

Важливим, як зазначають турецькі вчені (Council of Europe, 2008; 

Gökçe, 2000; Prodromou, 1991; Tezcan, 2003) для дослідження підготовки 

учителів-філологів до професійної діяльності є реалізація 

культурологічного підходу. 
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На переконання Л. Продрому (Prodromou, 1991), освіта залежить від 

якості підготовки педагогічних кадрів, ступеня розвитку їх мотиваційно-

ціннісного ставлення до педагогічної діяльності. Особливо 

перспективним, на думку А. Крохмаль (2019), є упровадження 

культурологічного підходу в процес професійної підготовки 

майбутнього філолога. В наукових дослідженнях вчених (Шумейко, 

2013; Яковенко-Глушенкова, 2009 та ін.) розглядається культурологічний 

підхід в контексті особистісно-орієнтованого навчання. 

Культурологічний підхід є підґрунтям для проєктування виховних 

систем, створення культурологічного освітнього простору, сприяє 

самореалізації особистості.  

Організація освітнього процесу студента-філолога у вищих 

навчальних закладах Республіки Туреччина на засадах 

культурологічного підходу має на меті підвищення статусу педагогічних 

та гуманітарних дисциплін, оновлення їх навчального змісту. 

На переконання групм вчених М. Келлі, М. Гренфелл, Р. Аллан, К. 

Криза, В. МакЕвой (Kelly, Grenfell, Allan, Kriza, McEvoy, 2004) 

культурологічний підхід є поєднанням організаційно-педагогічних 

заходів та теоретико-методологічних положень, які спрямовані на 

створення таких умов при реалізації яких, опанування педагогічних 

цінностей та технологій будуть забезпечувати творчу самореалізацію 

особистості вчителя в майбутній професійній діяльності. Опановуння 

формами, методами та прийомами формування загальної та професійно-

педагогічної культури спррямовують діяльність студента на реалізацію 

культуротворчих функцій освіти і педагогіки. 

Гуманістична педагогіка визнає особистість, їі розвиток та 

потенціал найвищою цінністю (Council of Europe, 2001). В контексті 

зазначеного, доцільно визначити культурно-гуманістичні функції 

освіти:  
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● розвиток духовних сил, здібностей і умінь, що дозволяють 

особистості подолати освітні бар’єри;  

● формування моральної відповідальності в умовах адаптування 

до соціального та освітнього середовища;  

● оволодіння засобами, необхідними для досягнення 

інтелектуальної моральної свободи, особистої автономії та щастя;  

● створення умов для саморозвитку творчої індивідуальності 

студента і розкриття його духовного потенціалу професійного зростання 

(Глазкова, 2020; Тракоша, 2012: 101-112).  

Основною метою загальнокультурної гуманістичної підготовки 

учителів-філологів є творення «людини культури», здатної до синтезу 

культури, освіти і науки, створюючи при цьому нові форми знань, дій, 

спрямованих на культуротворчість (Україна – Туреччина, 2014). 

Цінною з огляду на досліджувану проблему є думка про те, що 

загальна культура характеризує в освітньому процесі:  

1) суб’єкта освітнього процесу як її носія і творця культури 

(людська модальність культури);  

2) різноманіття способів людської діяльності (процесуально-

діяльнісна модальність культури);  

3) все, що створено людиною (предметна модальність культури) 

(Тракоша, 2012: 9-12). 

У повсякденній свідомості культура позіціонується неоднозначно:  

● з одного боку, вона розуміється як щось нормативне, надане для 

наслідування, на яку мають рівнятися представники конкретного 

суспільства або професійної групи;  

● з іншого – ототожнюється з освіченістю, інтелігентністю 

особистості;  

● з третього – пов'язується з характеристикою місця і способу 

життя особистості.  



25 

 

У сучасній турецькій довідниковій літературі проведено досить 

повний аналіз еволюції поняття «культура» (Demirel, 2005). 

Установлено, що розуміння культури і перспектив її розвитку 

пояснюється не тільки теоретико-пізнавальними, методологічними 

причинами, а й залежить від професійних, соціальних установок 

дослідників.  

Нині, в дослідженнях турецьких вчених (Taymaz, Sunay, Aytaç, 

1997), визначилося три основних напрями вивченні культурологічних 

цінностей в освітньому процесі, що акумулюються через: 

● поєднання матеріальних і духовних цінностей; 

● особливості організації людської діяльності; 

● процес творчої самореалізації особистості.  

Слід також зазначити, що на переконання К. Вітлі (Wheatley, 2002) 

в основі освіти лежить двоєдиний процес, суть якого полягає в 

обґрунтуванні механізму створення культури особистістю вчителя, яку 

він творить, відтворює та змінює.  

Вищесказане дозволяє розглядати культурологічний підхід як 

провідну передумову упровадження творчого потенціалу особистості та 

навколишнього середовища, зокрема суспільства, організації духовно-

моральної самобутності народу, гуманістичним орієнтиром і критерієм 

розвитку людини і цивілізацій. 

Освіта ґрунтується на логіці культурно-історичного процесу, 

фіксує в собі особливості конкретно-історичній долі нації, її 

менталітету, національних культурних традицій (Шумейко, 2013), які 

забезпечують формування, передачу та функціонування такого 

феномена як культура. Саме через традицію існує зв’язок сьогодення з 

минулим, здійснюється відбір, передача досвіду і стереотипів, які потім 

знову відтворюються, забезпечуючи певну сталість культурологічного 

підходу в освіті. 
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І. Басаран (Başaran, 2000) вважає, що людина поціновує, відтворює 

і творить культуру, тим самим створює саму себе як суб'єкта культури. 

Особистість, є суб'єктом суспільства, мимоволі вбирає в себе ті ідеали і 

цінності, які опосередковані суспільним соціумом, те, що закладено в 

ньому. Творча особистість прагне самореалізуватися в культурному 

середовищі, спираючись на те, що нині властиво культурі (традиції, 

норми, ідеали тощо), проявляючи при цьому творчу активність в 

відкритті «нового». Таке трактування дозволяє констатувати, що 

культура існує через творення, прояв творчої активності особистості.  

Встановлюючи відповідність між освітою і культурою, Дж. 

Крендал (Crandall, 2000) зазначає, що освіта є «культурою індивіда». 

Одним із завдань освіти вчений вважає залучення особистості вчителя 

до культурних цінностей, перетворення природного в культурне. Автор 

бачить в освіті механізм, який забезпечує збереження і передачу 

культурних досягнень від покоління до покоління, забезпечуючи новий 

зміст культури. Необхідність принципу культуровідповідності освіти 

обумовлено природою людини, на основі якого це розглядається, як 

процес інтеріоризації (присвоєння) і розвитку особистістю досягнень 

культури. У процесі інтеріоризації культурних цінностей і явищ 

розкривається творчий потенціал особистості, відбувається її 

самовизначення і професійне становлення.  

Інтеріоризація особистістю загальнолюдських і професійних 

цінностей в педагогічній діяльності допомагає здобувачам освіти при 

вивченні мови спроєктувати її відповідно до стандартів, зразками і 

завданнями, які виникають перед ними в процесі професійної 

підготовки. Процес інтеріоризації здійснюється в єдності з 

екстеріоризаціей (творча зміна середовища шляхом створення нових 

об'єктів, в якій реалізуються потреби мотиваційно-ціннісного ставлення 

особистості вчителя до творчості).  
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З позиції культурологічного підходу в освіту є механізмом 

відтворення культури, складний і багаторівневий процес розвитку 

особистості, особлива сфера сприяння її культурного розвитку і 

саморозвитку. Як зазначає Л. Дарлінг-Хаммонд (Darling-Hammond, 2000), 

«освіта – це процес залучення людини до культури і водночас результат 

інтеріоризації культури, включення її в світ людської суб'єктності, 

найважливіша форма трансляції культури, соціокультурна схема, що 

забезпечує окультурення особистості та розвиток людської 

індивідуальності». 

Отже, числені та вагомі за теоретичними результатами 

дослідження вчених, надають змогу розглядається педагогічну культуру 

як частину загальної культури вчителя-філолога, що виражається в 

системі професійних якостей і специфіці педагогічної діяльності.  

Слід зазначити, що виховання є результатом упровадження 

культурологічного підходу в процес підготовки вчителя-філолога, під 

час якого передбачається аналіз педагогічних подій через призму 

культурних норм і цінностей життя, облік прогресивних цінностей 

світової культури і вирощування вихованця як громадянина світу, 

здатного жити в контексті світової культури, приймаючи 

загальнолюдські цінності та гармонійно поєднуючи їх з національними 

у своєму житті.  

В контексті нашого дослідження, підготовка вчителя-філолога на 

засадах культурологічного підходу сприяє її гуманності, духовності, 

творчі, розвиненому почутті нового і прагнення до творення, причетна 

до історичної та культурної традиції людства, послуговує не лише для 

передачі спеціальних знань, а й для розвитку і відтворення особливого 

культурного сенсу, найважливішим елементом якого є і сам фахівець, як 

представник і носій певної культури (Fritz, Miller-Heyl, Kreutzer, MacPhee, 

1995).  
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Багатогранність і складність культури вчителя, як особистісного 

утворення, дозволяє виділити найважливіші аспекти її прояву в стилі 

життєдіяльності педагога: культура життєвого і професійного 

самовизначення, моральна, духовна, екологічна, естетична, фізична, 

комунікативна, дослідницька культура тощо. Всі аспекти культури 

особистості педагога тісно взаємопов'язані між собою, утворюючи 

цілісну єдність. 

Значна увага в системі педагогічної освіти, зокрема при підготовці 

вчителя-філолога, приділяється формуванню естетичної культури 

педагога. Відбувається це з декількох причин: по-перше, в педагогіці 

намітилася тенденція розглядати освіту як спосіб творчого опанування 

загальнолюдською культурою, складовими якої є і естетична культура; 

по-друге, зростає роль загальнолюдських цінностей у вихованні, 

відбувається збільшення його культуроємності та розширення 

культуротворчих функцій, що обумовлює і багатогранність 

розв'язуваних проблем, пов'язаних з естетичною культурою вчителя; по-

третє, центральне місце в структурі особистості вчителя відводиться 

його духовності, складовим компонентом якої є естетичне ставлення до 

дійсності; по-четверте, в професійну підготовку вчителя активно 

впроваджуються елементи театральної педагогіки (Fritz, Miller-Heyl, 

Kreutzer, MacPhee, 1995). 

Трактуючи культурологічний підхід у такому контексті, зазначимо, 

що має значення при цьому теоретико-методологічне підґрунтя, 

спрямоване на створення умов для освоєння й трансляції майбутніми 

фахівцями загальнолюдських і педагогічних цінностей, культурних 

надбань, які забезпечують творчу самореалізацію особистості вчителя у 

професійній діяльності. 
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Отже, упровадження культурологічного підходу в процес підготовки 

учителів-філологів до професійної діяльності у Республіці Туреччина 

сприяє саморозвитку та самовдосконаленню фахівців. 

У тісному зв’язку знаходиться з культурологічним підходом і 

лінгвокультурологічний підхід. Слід зазначити, що будь-яка культура 

знаходить своє унікальне відображення в мові. Даними дослідженнями 

займається лінгвокультурологія – наука про вивчення культурної та мовної 

спадщини народу. Об’єктом лінгвокультурології є інформація, закодована 

в різних письмових текстах (філософських, художніх, релігійних, 

історичних тощо), оскільки вони є справжніми зберігачами інформації, які 

відображають духовний світ людини та її культуру. Лінгвокультурологія 

безпосередньо пов’язана також з дослідженням національних традицій, 

мовної культури, специфіки її ментально-лінгвального поєднання. 

Реалізація лінгвокультурологічного підходу до вивчення проблеми 

підготовки учителів-філологів є абсолютно виправданою, бо, як зазначає Е. 

Узун (Uzun, 2005), саме мова відіграє найважливішу роль у збереженні, 

транслюванні й розвитку культури. У мові відбиваються лінгво-

психологічна складова народу, його звичаї і побут, ментальність. Освіта, 

наука, мистецтво, культура пов’язані з мовним вихованням. Слід 

зазначити, що лише з мовою і тільки через неї розвивається культура. 

Отже, лінгвокультурологічний підхід полягає у зміцненні 

взаємозв’язку та взаємовпливу культури та мови. 

Теоретичну основу професійної підготовки учителів-філологів у 

Республіці Туреччина становлять положення компетентнісного підходу, на 

основі яких визначається її структура та зміст (İşisağ, Demirel, 2010). 

Прорезюмовані наукові праці турецьких учених (Celep, 2004; Çınar, 

2010; Gökçe, 2000; Günüç, Odabaşı, Kuzu, 2013; MEB, 2002) надають 

підстави стверджувати, що в освітньому процесі використовується суть 

поняття «педагогічні компетенції».  
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Слід зазначити, що у багатьох зарубіжних країнах вчені та освітяни 

об’єднують групи компетенцій в «стандарти педагогічної професії» 

(Competences and Qualifications, 2006). Стандарти педагогічної професії 

містять професійні характеристики вчителів, знання, вміння і навички 

(Binkly, Erstad, Herman, Raizen, Ripley, Miller-Ricci, Rumble, 2012). 

Компетенції також охоплюють професійні знання, навички, вміння 

вчителів. (MEB, 2002). Незважаючи на те, що зміст компетенцій багато в 

чому перетинається зі стандартами педагогічної професії, світова 

спільнота використовує різні моделі підготовки.  

Основна ідея упровадження компетентнісного підходу вперше 

з’явилася у США та Великобританії в 1970-х роках. Це і стало початком 

становлення сучасних стандартів та компетентностей для вчителів.  

В Туреччині дана ідея набула широкого поширення у 2000-х роках 

(MEB, 2002). За участі Міністерства національної освіти в 1999 році було 

створено Комісію з розробки компетенцій викладачів. В результаті 

з’явилися такі компетенції, як методична та загальнокультурна (Celep, 

2004). Міністерством національної освіти (2002) було внесено деякі зміни, 

і зобов’язало формування компетентностей учителів задля: 

● визначення політики підготовки вчителів; 

● контроль за діяльністю вчителя та оцінка його роботи; 

● підвищення кваліфікації вчителів; 

● надання вчителям можливості вдосконалюватися. 

Таким чином, було розроблено «Турецьку систему кваліфікацій» та 

введено в експлуатацію. З метою адаптації до нових розробок в турецькій 

освіті, розроблені компетенції було спрямовано на оновлення стандартів 

підготовки вчителів (MEB, 2002). Загальні компетенції професії вчителя 

було оновлено. 

Компетенції вчителів було згруповано за трьома основними 

категоріями: професійні знання, вміння, навички. 



31 

 

Компетентнісний підхід відзеркалює вимоги не тільки до змісту 

освіти, але і до поведінкової складової. 

Цей підхід орієнтує на формування та розвиток в майбутнього 

фахівця компетенцій (ключових і професійних), професійно важливих 

якостей особистості, які дозволять йому ефективно виконувати свої 

професійні обов’язки, швидко адаптуватись до нових умов праці, прагнути 

до самовдосконалення. 

Узагальнюючи, зазначимо, що під компетентнісним підходом до 

проблеми підготовки майбутніх учителів-філологів розуміємо інтеграцію 

теоретичної та практичної підготовки, яка має сприяти швидкій адаптації 

здобувача до майбутньої професійної діяльності, успішному здійсненню 

життєвих, особистісних, професійних завдань для самовизначення, 

самореалізації, саморозвитку. 

Отже, визначенню ключових понять дослідження передувала 

характеристика методологічних підходів (системний, культурологічний, 

лінгвокультурологічний та компетентнісний) підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності в Республіці Туреччина. 

Зазначимо, що ці підходи тісно корелюють між собою, а їх реалізація в 

процес підготовки майбутніх учителів філологів сприяє її ефективності. 

Вищезазначене надає підстави визначити теоретико-методологічне 

підґрунтя підготовки вчителя-філолога в Туреччині (Кючюк, 2014; 

Усманова, 2009; Özmen, 1999):  

● поєднання європейської структури підготовки вчителя з ідеологією 

освітнього розвитку, ґрунтуючись на основі ісламських цінностей та 

розвитку турецької ментальності на шляху створення єдиної інституційної 

структури вищої педагогічної освіти;  

● реалізація сучасних європейських стратегій управління (принципи 

цільового фінансування та стратегічного планування тощо), які 

погоджуються з принципами ісламської ідеології;  
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● посилення євроінтеграції вищої освіти (тісна співпраця з 

іноземними спеціалістами щодо забезпечення якості турецької освіти, 

визнання кваліфікацій, розвитку освітніх програм та міжнародної 

мобільності, підготовці фахівців до інноваційної діяльності, розширення 

зв’язків та опанування іноземними мовами як складової освітніх програм 

підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності);  

● розвиток інтердисциплінарних освітніх програм підготовки 

учителів-філологів (у тісній співпраці із зарубіжними вченими). 

Для того аби показати спільне та відмінне у визначенні суті понять 

«підготовка», «професійна підготовка» і «професійна підготовка майбутніх 

учтелів-філологів до професійної діяльності» українських та турецьких 

учених, ми паралельно провели аналіз щодо характеристики цих дефініцій 

науковцями в обох країнах. 

Наведемо результати проведеного аналізу суті ключових понять 

дослідження в українських дослідженнях. Передусім зазначимо, що 

підготовка вчителів в Україні відбувається відповідно до законів України 

«Про вищу освіту» (2014) та «Про освіту» (2017), Концепції «Нова 

українська школа» (2016), «Концепція розвитку педагогічної освіти» 

(2018), Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державний стандарт 

повної загальної середньої освіти» (2020)та ін. 

Передусім зазначимо, що даючи характеристику ключовим поняттям 

дослідження, проблемою підготовки вчителів, зокрема вчителів-філологів, 

у різних країнах займалися такі вчені: Н. Авшенюк (2005) – стандартизація 

професійної підготовки вчителів у Англії й Уельсі; В. Базуріна (2006) – 

професійна підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії; В. 

Гаманюк (1995) – система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх 

кваліфікації у Німеччині; Т. Гарбуза (2015) – професійна підготовка 

майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання 

університетів Великої Британії; О. Голотюк (2007) – підготовка вчителів 

іноземних мов в університетах Франції; І. Задорожна (2002) – особливості 
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методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії; Н. 

Козак (2000) – дидактичні основи професійної підготовки майбутніх 

учителів у ФРН; І. Козаченко – підготовка вчителів іноземних мов у 

Великій Британії; Ю. Короткова (2010) – підготовка магістрів-філологів в 

університетах Греції; К. Криворотько-Тайфур (2020) – зміст і форми 

теоретичної підготовки вчителів іноземних мов в університетах 

Німеччини; О. Кузнецова (2002) – розвиток мовної освіти у середніх і 

вищих навчальних закладах Великої Британії; В. Перевознюк, М. Дернова 

(2018) – університетські програми базової професійної підготовки вчителів 

у Великій Британії; Л. Пуховська (1997, 1998, 2001) – професійна 

підготовка вчителів у Західній Європі. 

В українських дослідженнях проблемою підготовки вчителя, зокрема 

вчителя філолога, займалися вчені за такими напрямами: 

● теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів: Л. Демченко (2008, 2015) – підготовка вчителя-

філолога (інтегративний аспект); М. Князян (2017) – підготовка майбутніх 

учителів-філологів до науково-дослідної діяльності; О. Місечко (2011) – 

формування системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у 

педагогічних навчальних закладах України; Л. Морська (2007) – навчання 

іноземних мов з використанням інформаційних технологій; С. Осьмачко 

(2016) – становлення ідеї підготовки вчителів-філологів в історії 

вітчизняної думки; Н. Попович (2012.) – формування готовності до 

самоосвіти майбутніх учителів іноземної мови у фаховій підготовці; О. 

Семеног (2005) – професійна підготовка майбутніх учителів української 

мови і літератури; І. Соколова (2008) – професійна підготовка майбутнього 

вчителя-філолога за двома спеціальностями; Л. Ткаченко (2016, 2018) – 

фахова спрямованість курсу риторики у практиці сучасних закладів вищої 

освіти; 

● шляхи формування готовності майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності: І. Глазкова (2020) – навчальний діалог як засіб 
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формування цінностей учнів профільної школи; Д. Будянський (2006) – 

формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя гуманітарних 

дисциплін; М. Васильєва (2011) – деонтологічний компонент підготовки 

сучасного педагога; О. Гончар (2011) – розвиток ідеї педагогічної взаємодії 

учасників навчального процесу вищої школи; І. Гриненко (2008) – 

педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів 

гуманітарного профілю у процесі фахової підготовки; О. Гуманкова (2012) 

– підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення 

диференційованого підходу у навчанні учнів; О. Земка (2013) – 

формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і 

літератури; Л. Зеленська (2015) – історико-педагогічні аспекти підготовки 

вчителя; О. Ковальчук (2016) – підготовка магістрів гуманітарних 

спеціальностей до інноваційної професійної діяльності в умовах 

ступеневої освіти; Т. Койчева (2004) – підготовка майбутніх учителів 

гуманітарних спеціальностей як тьюторів для системи дистанційної освіти; 

О. Коник (2013) – підготовка майбутніх фахівців філологічних 

спеціальностей до організації науково-методичної роботи в середній 

загальноосвітній школі; О. Куцевол (2007) – розвиток креативності 

майбутніх учителів літератури; І. Лебедик (2007) – підготовка майбутніх 

учителів іноземних мов до професійної самореалізації; О. Петрович (2014) 

– формування готовності майбутніх учителів-філологів до організації 

позакласної роботи з обдарованими учнями; Т. Подобєдова (2005) – 

підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного 

проєктування; О. Резван (2016) – формування професійної рефлексії 

майбутніх учителів; Ю. Тракоша (2012) – підготовка майбутніх учителів 

української мови та літератури до організації художньо-естетичної 

діяльності учнів основної школи; І. Фоменко (2012) – підготовка майбутніх 

учителів-філологів до проєктної діяльності в основній школі; Н. Фоміних 

(2010) – підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій; О. Циганок (2016) 
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– підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в 

школі; 

● суть професійної компетентності в розрізі професійних вимог до 

вчителя-філолога: Л. Артюшкіна та О. Рудь (2019) – мовленнєва 

компетентність як складова комунікативного процесу; Ф. Асанова (2012) – 

професійна підготовка майбутніх учителів-філологів до формування 

комунікативної компетентності; І. Глазкова (2017) – бар’єри формування 

інформаційно-комунікаційної компетентності в майбутнього вчителя; Н. 

Босак (2005) – формування комунікативної компетенції майбутніх 

словесників у циклі фахових дисциплін; В. Коваль (2013) – формування 

професійної компетентності майбутніх вчителів-філологів; О. Копусь 

(2012) – формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх 

магістрів-філологів; В. Руденко (2010) – формування професійно-

комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами 

інтерактивних технологій; 

● методи, прийоми, засоби підготовки вчителів-філологів до 

професійної діяльності: М. Байда (2016) – підготовка майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей до реалізації технологій кооперативного 

навчання у професійній діяльності; Л. Голубнича (2016) – кейс-стаді як 

один із комунікаційних методів викладання іноземних мов; Р. Гурін (2006) 

– підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування 

нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої 

школи; В. Дейниченко (2015) – підготовка майбутніх учителів 

гуманітарного профілю до навчання старшокласників проєктної 

навчально-пізнавальної діяльності; В. Денисенко (2007) – підготовка 

майбутнього вчителя-філолога до проведення експедиційної роботи з 

учнями; О. Єльнікова (2005) – управління впровадженням інтерактивних 

освітніх технологій у навчальний процес загальноосвітнього навчального 

закладу; Л. Йовенко (2005) – підготовка студентів-філологів вищого 

педагогічного навчального закладу до родинного виховання; Л. 
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Калашнікова, О. Жерновникова (2016) – форми, методи, засоби підготовки 

вчителя; Г. Клочек (2005) – риторика вчителя-словесника; І. Костікова 

(2015) – використання електронних засобів навчання в підготовці вчителя; 

А. Крохмаль (2018, 2020) – використання сучасних інформаційних 

технологій в вивченні іноземної мови; В. Кудіна (2011) – моделі 

професійної підготовки вчителів у різних країнах; М. Паустовська (2010) – 

навчання майбутніх учителів німецької мови усного монологічного 

висловлювання засобами театральної педагогіки; Н. Самойленко (2008) – 

підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до застосування методу 

проєктів у професійній діяльності. 

Прорезюмовані напрацювання вчених надають підстави зазначити, 

що суть поняття «підготовка» включає такі поняття, як «професійна 

підготовка» і «підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності». 

Огляд наукових досліджень (Л. Демченко, 2015; М. Князян, 2017; О. 

Місечко, 2011; Л. Морська, 2007 та інші) дає підстави стверджувати, що 

«підготовка» як дефініція є цілеспрямованим процесом набуття та 

систематизації знань, умінь і навичок з конкретної спеціальності для 

вирішення конкретних завдань, в той час, як професійна підготовка є 

процесом опанування знаннями, навичками і вміннями, що дозволяють 

виконувати завдання в певній галузі діяльності. 

Проаналізовані праці дослідників надають підстави визначити  два 

підходи щодо характеристики суті поняття «професійна підготовка 

вчителя»:  

● по-перше, вчені розглядають підготовку вчителя як процес набуття 

компетенцій професії у ЗВО;  

● по-друге – як результат навчання у педагогічному ЗВО. 

М. Байда (2016), В. Денисенко (2007), Л. Йовенко (2005) та інші у 

своїх дослідженнях звертають увагу на зміст, форми та методи професійної 

підготовки. Слід зазначити, що вчені вбачають результат дослідження у 
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набутті знань та умінь, які опановує здобувач освіти. Ю. Тракоша (2012), І. 

Фоменко (2012), Н. Фоміних (2010) зазначають у своїх наукових 

напрацюваннях про те, що об’єкт підготовки вчителя – процес формування 

здатностей та опанування навичками професійної майстерності, а 

результат – сформована система набутих професійних якостей, які 

забезпечують дієвість їхньої майбутньої професійної діяльності. 

Загалом, підсумовуючи, зазначимо, що «навчальна діяльність у 

кінцевому результаті має не просто надати здобувачу освіти необхідну 

систему знань, а сформувати відповідні компетенції, які розглядаємо, як 

«загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях, набутих у процесі навчання» (Л. Артюшкіна та О. Рудь (2019), 

Ф. Асанова (2012), І. Глазкова (2017)). 

На переконання вчених В. Коваль (2013), О. Копусь (2012), В. 

Руденко (2010), доцільно виокремити, що «особливістю підготовки 

вчителя є його індивідуальний професійний розвиток, який здійснюється 

на засадах розвивального навчання.  

Оскільки процес професійної підготовки майбутніх учителів, 

зокрема учителів-філологів, є динамічною категорією, то він має містити: 

навчання теоретичним та методологічним основам; навчання основам 

професійно-предметних знань, умінь та навичок; навчання аналітичним 

(технологічним) основам знань і засобам діяльності за спеціальністю; 

розвиток творчих педагогічних і предметних здібностей; розвиток 

індивідуального культурно-психологічного потенціалу; розвиток 

соціальних (організаторських) якостей, здібностей самостійно вирішувати 

завдання «виробничої» та «громадянської» поведінки (Т. Койчева (2004), 

О. Коник (2013)). 

Так, О. Семеног (2005) переконана, що підготовки вчителя 

української мови і літератури має ґрунтуватися на мотиваційній, 

інформаційній, творчій та самоосвітній складових. Науковиця вважає, що 

усі сфери професійної підготовки здобувача освіти мають бути 
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спрямовані поєднання змісту, форм та методів соціально-гуманітарної, 

українознавчої, лінгвістичної, літературознавчої, методичної та 

психолого-педагогічної складових.  

І. Соколова (2008: 112-118) у своєму дослідженні виокремлює три 

компоненти змісту підготовки вчителя-філолога та зазначає, що перший 

компонент змісту, його ядро – це фундаментальні знання в галузі 

педагогіки, що студенти отримують у процесі вивчення нормативних 

педагогічних дисциплін. У структурі цього ядра головне місце посідають 

знання про закономірності, принципи і методи навчання та виховання, 

особливості організації освітнього процесу педагогічного ЗВО. 

Другий компонент змісту – дисципліни за вибором, факультативи з 

урахуванням специфіки факультетів. Процес навчання в педагогічному 

ЗВО лише тоді сприятиме розвитку творчості майбутніх учителів-

філологів, коли їм буде надано широку можливість самостійного вибору 

альтернативних спецкурсів, різних варіантів профільних дисциплін. 

Третій компонент змісту – самостійна робота студентів за 

інтересами, спрямована на розвиток індивідуальних творчих здібностей, 

індивідуального стилю діяльності. Це вільний вибір диференційованих 

завдань, найбільш відповідних індивідуальним особливостям студентів. 

Нині у більшості досліджень (І. Гриненко (2008), О. Гуманкова 

(2012), О. Земка (2013) та інші) і наукових підходів професійна підготовка 

майбутніх учителів розглядається як складна динамічна система, якій 

притаманні такі функції: 

 освітня функція передбачає не лише передачу знань, але й 

забезпечує самостійне їх здобуття, формування та розвиток вмінь та 

навичок, стимулює потребу в навчанні; 

 виховна функція сприяє формуванню й розвитку позитивних 

мотивів до виховної діяльності, допомагає вирішувати складні ситуації, 

опановувати педагогічну майстерність, формувати особистісні риси, що 

сприяють виконанню завдань вчителя-вихователя; 
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 наукова функція сприяє проведенню наукових досліджень 

фахівцем. Але вчитель, на думку студентів, виступає як виконавець, а не 

генератор наукових ідей, тому майбутні вчителі не приділяють увагу цій 

функції; 

 організаційна функція передбачає вміння вчителя організувати 

заняття та самостійне навчання, стимулювати, контролювати, оцінювати 

роботу учнів. 

Усі функції виявляються в єдності, хоча певна функція може 

домінувати у тій або іншій ситуації. 

Отже, на основі аналізу праць українських вчених (І. Глазкова, Л. 

Голубнича, І. Козаченко, І. Костікова, А. Крохмаль, О. Семеног, Л. 

Ткаченко та інші) суть поняття «підготовка майбутніх учителів-філологів 

до професійної діяльності» визначено як процес опановування знаннями, 

уміннями, навичками, розвиток професійних і особистісних якостей, 

творчого мислення, формування мотивів, потреб та професійно-

педагогічних компетентностей задля впровадження нових освітніх, 

педагогічних та інформаційних технологій у майбутній професійній 

діяльності. 

Досліджуючи процес професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів у ВНЗ, які навчаються за які навчаються за спеціальностями 014 

– Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня 

освіта («Українська мова та література»), доцільним в аспекті даного 

дослідження звернутися до структури системи професійної підготовки, яка 

представлена когнітивним, діяльнісних і особистісним компонентами, у 

взаємодії яких досягається якісна підготовка фахівців, формування у них 

готовності до професійної діяльності (Е. Маракли, 2016). 

Когнітивний компонент являє собою сукупність знань, необхідних 

для здійснення професійної діяльності, його зміст передбачає наявність 

актуальних знань, якими студенти опановують в процесі вивчення 

дисциплін базового і варіативного блоку навчального плану. Діяльнісний 
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компонент відображає сформованість у студентів груп умінь здійснення 

професійної діяльності, необхідних компетенцій. Особистісний компонент 

відображає прагнення особистості підвищити свій професійний статус, 

отримати визнання однолітків і викладачів, підвищити свою репутацію. 

Наведемо результати проведеного аналізу суті ключових понять 

дослідження в турецьких дослідженнях.  

Варто зазначити, що підготовка вчителів, зокрема вчителів-

філологів, у Туреччині відбувається відповідно законодавчих актів, 

нормативних документів, рекомендацій в галузі вищої освіти Туреччини, 

документів офіційних інтернет-ресурсів Міністерства національної освіти 

Туреччини, Ради вищої освіти Туреччини, Асоціації досліджень у сфері 

освіти Туреччини («Перший закон про освіту» (1913); «Закон про 

уніфікацію освіти» (1924); «Закон про вищу освіту» (1981); «Положення 

про вищі навчальні заклади» (2016) та ін.). 

Особливості організації вищої педагогічної освіти в Туреччині та 

шляхи підготовки вчителів-філологів досліджувалися вченими за такими 

напрямами: А. Газізова (2010) – стратегії розвитку вищої професійної 

школи в Туреччині; М. Гасратян, С. Орешкова (1983) – історія Туреччини; 

Т. Десятов (2002) – система професійно-технічної освіти Туреччини; Д. 

Кючюк (2017) – організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів у 

вищих навчальних закладах Республіки Туреччина в умовах інтеграційних 

процесів; С. Сапожников (2011) – система вищої освіти Турецької 

Республіки в умовах сьогодення; С. Усманова – тенденції розвитку 

системи вищої педагогічної освіти в Республіці Туреччина. 

Науковий інтерес для нашого дослідження мають напрацювання 

вчених: Т. Дейніченко, Г. Дейниченко, О. Жерновникова (2010); І. 

Доброскок, О. Наливайко, Л. Рибалко, О. Жерновникова (2020); О. 

Карпенко, О. Литовченко, В. Ткаченко (2012) та ін. 

В результаті проведеного дослідження за програмами підготовки 

вчителів (Budak, Demirel, 2003), нами визначено навички XXI ст. та шляхи 



41 

 

підготовки, що впливають на процес навчання студентів-філологів. 

Детальне вивчення суті поняття «підготовка», яке є одним із ключових 

понять, доцільно характеризувати у контексті його розвитку та 

становлення на основі праць турецьких учених.  

Нами розглянуто передумови, що складають концепцію підготовки 

майбутніх учителів, зокрема учителів-філологів. 

«Підготовка» як дефініція є цілеспрямованим процесом набуття і 

упорядкування знань, умінь і навичок за обраною спеціальністю для 

вирішення конкретних завдань, оскільки професійна підготовка є процесом 

опанування знаннями, навичками і вміннями, що дозволяють виконувати 

завдання в певній галузі діяльності (Маракли, 2017). 

Проблеми професійної підготовки, в цілому, були розглянуті в 

широкому спектрі праць турецьких і зарубіжних вчених (Karakaya, 2004; 

Palmer, 2006; Schwarzer, Hallum, 2008; Vera, Salanova, Lorente2012). Слід 

зазначити відсутність достатньої ясності терміна «професійна підготовка», 

немає чітко сформованого визначення даного поняття. Узагальнюючи 

роботи вчених та нормативні документи (Akyüz, 2009; Ashton, Webb, 1986; 

Bandura, 1986; Chacon, 2005; Commission of the European Communities, 

2000; Connelly, 1988; Council of Europe, 2007), можна визначити дефініцію 

«професійна підготовка» як сукупність компонентів, що корелюються, та є 

орієнтованими на розвиток особистості фахівця в галузі обраної ним 

діяльності. 

Прорезюмовані праці вчених, надали підстави визначити складові 

професійної підготовки: когнітивний, діяльнісний та особистісний 

компонент (Bandura, 1989; Shaw, 1994; Schwarzer, 2014; Carr, 2011; Şimşek, 

Yazar, 2017). Когнітивний компонент є сукупністю знань, необхідних для 

здійснення професійної діяльності, його зміст передбачає наявність 

актуальних знань, якими студенти мають опанувати в процесі вивчення 

дисциплін базового і варіативного блоку навчального плану. Діяльнісний 

компонент відзеркалює сформованість у студентів груп умінь здійснення 
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професійної діяльності, необхідних компетенцій. Особистісний компонент 

відображає прагнення особистості підвищити свій професійний статус, 

отримати визнання однолітків і викладачів, підвищити свою репутацію. 

В дослідженні А. Бандури (Bandura, 1989) визначено психолого-

педагогічні особливості професійної підготовки студентів-філологів, 

обумовлені творчим характером вирішуваних педагогічних завдань і місій 

гуманітарної освіти.  

Слід зазначити, що розробка освітньої програми в Республіці 

Туреччина регламентується державними освітніми стандартами вищої 

освіти (Маракли, 2016). 

В результаті освоєння програми бакалаврату у майбутніх бакалаврів-

філологів повинні бути сформовані загальнокультурні, 

загальнопрофесійніта професійні компетенції (Bell, 2008) в процесі 

вивчення професійних дисциплін. 

Основна мета підготовки – забезпечити вільне володіння студентами 

мовою як в письмовій, так і усній формах в межах літературної норми, 

навчити їх відтворювати основні мовні навички, уміннями застосовувати 

на практиці набуті знання тощо. 

В результаті підготовки студент повинен знати: сучасні 

соціокультурні реалії мовного простору, зокрема і ті, що належать до 

сфери професійних інтересів; види, засоби, форми і методи вербальної 

комунікації; принципи організації мовних засобів мови в межах певного 

функціонально-стильової єдності, в різних ситуаціях ділового та 

повсякденного спілкування, в усній комунікації; принципи написання 

творчих робіт: твори, викладу, аналізу тексту (твори); основні лексичні і 

граматичні структури для досягнення максимального взаєморозуміння в 

процесі міжкультурного спілкування; основні моделі взаємодії і поведінки 

в міжкультурному просторі. 
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Характеризуючи ключові поняття дослідження, доречним є 

звернення до того факту, що турецькі дослідники також значної уваги 

приділяли окресленню ідеалу вчителя (Burns, 1999; Callison, Lamb, 2004).  

У науковій розвідці з’ясовано, що у 50-70-х роках XX ст. головними 

характеристиками ідеального вчителя називали (Can, 2016): бездоганне 

володіння предметом викладання, достатню психолого-педагогічну 

підготовку, високу мотивацію працювати з дітьми та майстерність 

володіти словом. Розпочинаючи з 80-х років XX ст. до зазначених 

характеристик науковці (Schaufeli, Maslach, Marek, 1993) додають: 

здатність до дослідницької діяльності та креативності в майбутній 

професії, готовність до міжкультурного спілкування, до участі в 

суспільному житті, наявність чіткої громадянської позиції тощо. 

Так, (Sheal, 1989) професійну підготовку майбутнього вчителя 

філолога розглядає як складну поліфункціональну відкриту педагогічну 

систему, що характеризується поєднанням компонентів, які забезпечують 

її готовність до професійної діяльності; суб’єкт-суб’єктним характером 

взаємодії, що позначається на системі відносин; керованістю та 

самокерованістю. У цьому визначенні чітко простежується системний та 

синергетичний підходи до підготовки учителів-філологів. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у сучасних турецьких дослідженнях з 

проблем професійного розвитку майбутніх фахівців різної професійної 

спрямованості професійну підготовку вчителів характеризують як:  

● результат набуття сукупності відповідних здатностей, процес 

повідомлення студентам відповідних знань, формування умінь та навичок, 

що визначаються системою вимог, висунутими до педагогів (Cousins, 

Walker, 2000);  

● процес професійного розвитку фахівця, що забезпечує набуття 

професійних компетенцій, практичного педагогічного досвіду, які 

забезпечують ефективність роботи (Glesne, 1992);  
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● поетапний процес професійного становлення вчителя, що 

забезпечує опанування компетенцій, практичного досвіду та якостей 

саморозвитку та самовдосконалення, які забезпечують можливість 

успішної діяльності в школі» (Kan, 2011);  

● цілісний процес опанування загальних і спеціальних компетенцій 

(Yeşilay, Schwarzer, Jerusalem, 1997). 

Здійснений аналіз наукових праць вчених засвідчив, що в 

обґрунтуванні дефініції «професійна підготовка» не існує однозначності. 

Зазначимо, що у напрацюваннях вчених зустрічаються тлумачення в 

контексті поставлених вимог до професії вчителя, рівня професійних 

компетенцій, професійного досвіду. Найчастіше суть поняття «професійна 

підготовка» дослідники трактують як процес набуття відповідних знань та 

сформованість загальних та спеціальних компетенцій (Ghanizadeh, 

Moafian, 2009), дещо рідше – як результат спеціально організованої 

навчальної діяльності (Goddard, Hoy, Woolfolk Hoy, 2004). Професійна 

підготовка характеризується як досягнутий за певний час рівень 

професійної компетентності фахівця (Marakly, 2019). 

Узагальнені результати здійсненого аналізу дають можливість 

стверджувати, що професійну підготовку в різні часи ототожнювали з 

різноманітними видами професійної освіти. Нині в суспільстві 

висуваються нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів, яка визначається рівнем їхньої загальної професійної освіти, 

педагогічної культури і майстерності, вмотивованістю до неперервного 

професійного зростання. 

Отже, у процесі дослідження виявлено, що проблема підготовки 

вчителів-філологів стала предметом дослідження багатьох вчених. З 

огляду на предмет наукового пошуку, обґрунтовано базові поняття 

дослідження: «професійна підготовка», «підготовка майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності». 
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На основі аналізу праць українських вчених (І. Глазкова, Л. 

Голубнича, О. Коваленко, І. Козаченко, І. Костікова, А. Крохмаль, О. 

Семеног, Л. Ткаченко та ін.) суть поняття «підготовка майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності» визначено як процес 

опановування знаннями, уміннями, навичками, розвиток професійних і 

особистісних якостей, творчого мислення, формування мотивів, потреб та 

професійно-педагогічних компетентностей задля впровадження нових 

освітніх, педагогічних та інформаційних технологій у майбутній 

професійній діяльності. 

Прорезюмовані роботи турецьких учених та педагогів (А. Барблан, 

Х. Ез, С. Елджи, О. Ішийичок, М. Кайнак, Х. Кочер, Л. Сюкіяйнен, С. 

Тантекін-Ерсолмаз, М. Хатіпоглу, Б. Яшар та ін.) надали підстави 

визначити суть поняття «підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності» як процесу, що поєднує три складники, пов’язані 

між собою за змістом і способом реалізації – теоретичний, практичний і 

дослідницький, спрямований на опанування фаховими й життєвими 

компетенціями в контексті європейських вимог щодо якості освітніх 

послуг, здатності виконувати різноаспектні функції відповідно до 

суспільно-політичних, соціально-економічних чинників, культурних 

потреб країни. 

Проведений аналіз наукової літератури (Н. Борахан, К. Гуруз, Р. 

Кайнар, Ф. Мізікаджи, М. Озден, А. Озджан, С. Сапожніков, С. Сомел, С. 

Усманова та ін.) надає підстави визначити теоретико-методологічне 

підґрунтя підготовки вчителя-філолога в Туреччині: поєднання 

європейської структури підготовки фахівця з ідеологією освітнього 

розвитку на основі ісламських цінностей і розвитку турецької 

ментальності, що виражається в існуванні унітарної (єдиної) інституційної 

структури вищої школи; використання сучасних європейських стратегій 

управління (принципи стратегічного планування, цільового фінансування 

тощо), які узгоджуються з принципами ісламської ідеології; посилення 
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євроінтеграції вищої освіти (співпраця з іноземними фахівцями щодо 

забезпечення якості освіти, визнання кваліфікацій, розвитку спільних 

програм і мобільності, підготовці кадрів до інноваційної діяльності, 

розширення наукових зв’язків і вивчення іноземної мови як 

найважливішого складника освітніх програм професійної підготовки 

майбутніх учителів-філологів); розвиток інтердисциплінарних ОПП 

підготовки майбутніх учителів-філологів (у співпраці із зарубіжними 

колегами). 

 

 

1.2. Етапи генезису мовної освіти у Республіці Туреччина 

 

Для визначення основних етапів генезису підготовки вчителів-

філологів у Туреччині, доцільно звернутися до історико-педагогічного 

аналізу проблеми дослідження. Для цього слід урахувати політичні, 

культурні, економічні, соціальні, конфесійні особливості становлення 

самої Республіки Туреччина, які мали вплив на розвиток освіти в країні. 

Необхідним є також дослідження нормативно-законодавчої бази, яка 

регламентує діяльність турецької освіти. 

З метою обґрунтування власних підходів щодо визначення етапів 

генезису підготовки майбутніх вчителів-філологів у Туреччині до уваги 

бралися різні періодизації освітнього процесу. Основою стало вивчення 

робіт вчених, які досліджували дану проблему в різних її аспектах 

(Кючюк, 2014; Пророченко, 2005; Akyüz, 2009). 

Для нашого дослідження є важливими напрацювання І. Соколової 

(2008) та С. Усманової (2011), які переконані, що для ґенезисно-

історичного аналізу важливими є: 

● соціально-політичні чинники; 

● нормативні документи в галузі освітньої системи в певний 

історичний період; 
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● організаційно-функціональні засади вищої педагогічної освіти 

тощо. 

В період існування Османської імперії поряд з навчальними 

закладами медресе в 1846 р. було прийнято рішення про відкриття 

Дарульфюнуна (Будинку науки), що є прототипом університету в 

сучасному його розумінні. Саме в цей час для підготовки педагогічних 

кадрів студентів відправляли в Париж. Дарульфюнун був створений за 

пропозицією французького вченого Віктора Дуруя. Перші лекції в цьому 

навчальному закладі читалися з 1863 р. Ця установа відрізнялася від 

нинішніх університетів методикою викладання. 

Лекції давалися в формі відкритих конференцій, тобто, відвідувати їх 

міг хто завгодно. 

Дарульфюнун з моменту свого виникнення і аж до 1909 р. з різних 

причин закривався та відкривався тричі. Під час Першої світової війни з 

Німеччини та Австрії були запрошені викладачі. Університет зазнав в цей 

період розквіту. Але після Першої світової війни іноземні викладачі 

повернулися на Батьківщину, а турецькі викладачі були заарештовані 

англійцями і заслані на острів Мальта. Ці події нанесли непоправних втрат 

організації освітнього процесу в університеті (Basgöz, 1999). 

Пізніше, у 1933 р., швейцарському професорові Альберту Малоху 

було доручено підготувати проєкт по реформуванню університету. 

Розроблений проєкт було схвалено міністром освіти, і як наслідок, за цим 

проєктом на базі Дарульфюнуна було створено Стамбульський 

університет. 

Стамбульський університет запрошував на роботу всіх викладачів, 

які рятувалися від фашистського режиму Гітлера. У результаті проведеної 

роботи в Стамбульському університеті працювали викладачі зі світовим 

іменем. 

Згідно із законом 1946 р. університету була надана автономія. У 1947 

р. частина викладачів було звільнено через їхні політичних поглядів. Як 
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наслідок, з проведенням виборів щоразу відбувалися зміни в університеті. 

приходить до влади партія надавала на університети тиск з тим, щоб вони 

виховували в студентах своїх прибічників (Krashen, 1981)). 

У 1961 р., згідно з прийнятою конституцією, університети, які мали 

автономію, отримали деяких гарантій. Але вже наприкінці 60-х рр. 

прихильники правих і лівих політичних партій, зловживаючи свободою, 

перетворили університети в центр суперечок і суперечностей. 

До початку 1980-х рр. панували в Туреччині жорстокість і тероризм, 

які впливали на організацію освітнього процесу в вищих навчальних 

закладах.  

У 1980 р. відбувся військовий переворот. Винуватцями цього 

перевороту військові вважали викладачів університетів. У результаті було 

прийнято «закону про створення Ради з вищої освіти» (4 жовтня 1981 р.). 

За положенням Рада вищої освіти мала займатися підготовкою та 

організацією всього навчального процесу. За конституцією, прийнятою 

військовими в 1982 р., Раду було перетворено в конституційний орган. На 

основі чого, автономія університетів повністю була передана під контроль 

Ради. Члени Ради здебільшого призначалися урядом і президентом. 

Викладачі університетів не мали права обирати своїх керівників. Ректори і 

декани призначалися на посаду Радою з вищої освіти. 

В результаті виборів 1987 р., значно зменшився тиск на університети 

зі сторони Ради вищої освіти, а відстороненим раніше з посади викладачам 

було дозволено знову повернутися до виконання своїх обов’язків.  

Вищезазначене сприяло тому, що університети стали незалежними та 

мали можливість самостійно обирати на різні посади викладачів. Також у 

цей час стали відкриватися нові університети (Dogramaci, 1987). Слід 

зазначити, як позитивне, що збільшилася кількість турецьких університетів 

до 2000 р., з 29 до 100. 
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За останні десятиліття турецькі вищі навчальні заклади досить вдало 

здійснювали підготовку фахівців в різних галузях, зокрема і підготовку 

майбутніх учителів. 

До того часу, коли було проголошено Республіку Туреччину, як 

самостійну державу, галузь освіти Османської імперії, існування якої 

перепадає на 1280-1922 рр., знаходилася під контролем традиційно 

керівників-мусульман, та всі нормативно-правові документи мали 

релігійний напрям. З 1927 р. в країні дозволяється і жінкам навчатися у 

вищих навчальних закладах. 1928 р. знаменний тим, що арабське письмо 

замінюється турецьким алфавітом. Слід зазначити, що турецький алфавіт 

запозичений з латинської мови. 

Що стосується університетської освіти, то її розвиток припадає на 

1950-1970 рр., як зазначалося раніше. Одним з найстаріших вищих 

навчальних закладів Туреччини є Стамбульський університет (роком його 

заснування вважають 1321 рік). Історія університету досить драматична, 

оскільки він закривався і знову відкривався декілька разів. До 1933 р. 

Стамбульський університет залишався єдиним офіційним вищим 

навчальним закладом Туреччини. 

У 1944 р. відкривається Стамбульський технічний університет. До 

провідних турецьких університетів нині віднесемо: Університет в Анкарі 

(1946), Егейський університет (Ізмір) (1955), Близькосхідний технічний 

університет (Анкара) (1956), Університет імені Ататюрка (Ерзурум) (1957), 

Чорноморський технічний університет (1963), Університет Хаджеттепе 

(Анкара) (1966), Босфорський університет (Стамбул) (1971). 

Для 1960-1970 рр. характерною є кількість бажаючих вступати до 

університетів, і, як наслідок, відкриваються приватні університети. З часом 

установлюється низький рівень підготовки фахівців у відкритих приватних 

закладах. Така ситуація привела до необхідності прийняття в 1971 році 

Закону «Про націоналізацію приватних вищих навчальних закладів». Усі 

приватні університети набувають статусу державних. 
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У 1973 р. приймається Основний національний закон в галузі освіти, який 

зобов'язує всіх громадян Республіки Туреччина здобувати 8-річну базову 

освіту.  

У відповідності з новим законом було утворено Раду з вищої освіти, 

яка є безпартійною і неурядовою. 

Рада вищої освіти складається з 25 членів, з яких 8 призначаються 

Президентом, 8 – міжуніверситетською Радою, 2 – Міністерством у 

справах національної освіти, 1 – Генеральним штабом Збройних Сил. 

Керівник Ради вищої освіти призначається Президентом Республіки 

Туреччина. Рада вищої освіти наділена правом рекомендувати й 

призначати ректорів, деканів і професорів, затверджувати прийом в 

університети студентів, планувати нові університети. Ради вищої освіти 

має також повноваження змінювати співробітників факультетів, 

переводити викладачів з одного університету в інший. 

У результаті реформи вищої освіти 1981 р. відкриваються нові 

університети. Основою для відкриття нових університетів слугували 

відділені факультети, які ініціювалися як філії вже наявних вищих 

навчальних закладів.  

Розпочинаючи з 1980 р. у Туреччині налічувалося 28 університетів. 

У 2009-2010 р. в країні зазначалося про функціонування 166 (97 державних 

і 69 приватних) закладів вищої освіти. Слід ззазначити, що нині 

чисельність вищих навчальних закладів не змінилася. 

Сучасні турецькі вищі навчальні заклади функціонують на основі 

спроєктованої центральноєвропейської моделі університетів, зокрема 

Німеччини. 

Приєднання Туреччини до Болонської угоди передбачала 6 

ключових положень: 

1. Прийняття системи чітких і загальноприйнятих ступенів, у тому 

числі через упровадження додатка до диплома, для того, щоб випускники 
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турецьких вищих навчальних закладів могли ефективно використовувати 

здобуті компетенції у всьому Європейському просторі вищої освіти. 

2. Введення двоциклового навчання: базової і післядипломної 

(бакалаврат і магістратура) освіти; причому, перший цикл повинен тривати 

не менше трьох років. 

3. Упровадження Європейської системи залікових одиниць (ECTS) в 

освітній процес, яка є накопичувальною системою, спрямована на 

реалізацію концепції «навчання упродовж усього життя». Ідея ЕСТS – 

забезпечити функції накопичення і трансферу кредитних одиниць. 

4. Істотно розвивати та стимулювати мобільність турецьких 

студентів, викладачів й адміністрації (на базі виконання двох попередніх 

пунктів). Цього можна досягти, усуваючи всі перешкоди для вільного 

пересування студентів, викладачів, дослідників та адміністрації. 

Особливого значення надається соціальному контексту міжнародної 

мобільності. 

5. Розвиток європейського співробітництва шляхом забезпечення 

якості турецького вищої освіти для розробки порівняльних критеріїв якості 

здобутих компетенцій. 

6. Розвиток та розробка алгоритму упровадження європейських 

вимірів при організації освітнього процесу в турецьких університетах і 

поліпшення можливості працевлаштування здобувачів освіти. 

Напрацювання вчених надають підстави стверджувати, що в історії 

розвитку турецької вищої педагогічної освіти можна виділити декілька 

етапів. На переконання С. Сапожнікова (2001), доцільно виокремити три 

етапи розвитку вищої освіти в Туреччині. 

Перший етап – освіта і формування національної системи вищої 

педагогічної турецької освіти. Даний етап охоплює період від створення 

першого вищого навчального закладу (Стамбульський університет) до 

демократичних змін у Туреччині (поч. XX ст.). 
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Другий етап – новітня історія становлення національної системи 

вищої педагогічної освіти, а саме: перші демократичні зміни у Туреччині 

(початок етапу) та перші геополітичних зміни, які припадають на 1990-

2000 рр. XX ст. 

Третій етап – розбудова єдиного європейського освітнього простору, 

який охоплює період від масштабних геополітичних світових змін кінця 

XX ст. до сьогодні. 

Ще одна дослідниця С. Усманова (2011) на основі системно-

історичного аналізу системи вищої освіти Туреччини визначає три 

історичні етапи її становлення і розквіту.  

Перший етап (1863-1922 рр.) є визначальним для створення першого 

Стамбульського університету в Османській імперії, освітою 

спеціалізованих сільськогосподарських і медичних шкіл, технічних, 

військових та інженерних коледжів, діяльність яких була спрямована на 

підготовку фахівців у різних галузях знань.  

Характерною особливістю другого етапу (1922-1981 рр.), який 

розпочався з проголошення Турецької Республіки, було створення 

національної системи вищої освіти та створення державних вищих 

навчальних закладів. Вчена зазначає, що основною метою відкриття 

університетів була демократизація системи освіти.  

Для третього етапу (1981 – по теперішній час) визначальним є 

упровадження освітніх реформ у систему вищої освіти, а також відкриття 

значної кількості приватних університетів. Ці університети були створені 

шляхом використання бюджету країни, фізичними особами та 

громадськими фондами. Вищі навчальні заклади Туреччини сьогодні 

являють собою великі науково-навчально-виробничі центри з мережею 

коледжів, науково-дослідних інститутів, лабораторій, бібліотек, 

навчальних факультетів, де готують висококваліфікованих фахівців у 

різних галузях знань (С. Усманова, 2009). 
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Цікавим для нашого дослідження є напрацювання турецьких учених, 

які в своїх роботах розкривали ключові моменти історичного розвитку 

системи підготовки педагогічних кадрів у Туреччині.  

Аналіз наукової літератури (Kelly, Grenfell, Gallagher-Brett, Jones, 

Richard ve A. Hilmarsson-Dunn, 2002) дозволяє виокремити два періоди 

становлення процесу підготовки вихователів у Туреччині: монархічний 

(1299-1923) і республіканський (1923 – по теперішній час). 

Відомо, що стан професійної підготовки вчителів функціонально 

пов’язаний з соціально-економічною, політичною та культурно-освітньою 

ситуацією в країні та світі, сам же зміст її характеризується відповідно до 

завдань системи вищої освіти для конкретного історичного проміжку часу. 

Перш ніж розглянути особливості підготовки вчителів, зупинимося 

на загальному описі організації освіти в Османській Імперії (Кючюк, 2017). 

Сучасна Республіка Туреччина бере свій початок від творця держави 

Османа (1259-1324/1326). Осман успадкував від свого батька Ертогрула 

невеличке передмістя Сельджукської держави неподалік Візантії, поряд із 

Ескішехір. 

Осман започаткував нову династію, а держава, яка стала називатися 

його ім'ям, увійшла в історію, як Османська імперія. 

Особливістю навчання в парафіяльних школах було те, що учні 

заучували тексти з Корану арабською мовою без перекладу. Класів у школі 

не було, але мали місце тілесні покарання. Зазначимо, що в школах Європи 

тілесні покарання також практикувалися. Як позитивне відмітимо, що 

1463-1471 рр. характеризуються тим, що в освітній процес медресе 

(школи) вводиться математика та медицина. 

Система освіти в медресе до 1600 р. була спрямована на високий 

академічний рівень навчання студентів. 

Реформи Селіма III (1789-1807) були спрямовані на тісний зв'язок з 

європейською наукою. А тому значна увага стала приділятися вивченню 

іноземних мов, зарубіжної літератури, розвитку світської освіти. 
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Великою реформою став «Гюльханійскій акт» 1839 р., який відкрив 

ряд перетворень у галузі народної освіти, економіки, права, і отримав 

назву Танзімат. При танзіматі були створені три типи шкіл: 

Рушдійя – 4-річна ланка школи початкового рівня; 

Ідадія – 4-річна школа підготовки до продовження загальної та 

професійної освіти; 

Султанія – 6-річна школа – перший османський ліцей (Маракли, 

2016). 

В Османській імперії були відкриті спеціальні заклади, які займалися 

організацією середньої освіти. 

В Османській імперії в 1857 р. було створено Міністерство освіти, 

яке спробувало поліпшити систему освіти, здійснивши перехід від шкіл-

медресе до шкіл нового типу. До цього часу вся освіта була 

підпорядкована релігії. Однак виникла необхідність підготовки вчителів 

нового типу, у зв’язку з чим була відкрита Дарюльмуаллімін (чоловіча 

вчительська школа) в 1848 році. У програму підготовки вчителів були 

введені математика і предмети природничо-наукового циклу. Це були 

перші спроби створення нової моделі педагогічної освіти, заснованої не на 

релігійних догмах, а на науковому підході. Однак дана ініціатива не 

отримала широкого поширення і на практиці навчання як і раніше 

здійснювалося в школах-медресе аж до 1908 р. (Кючюк, 2017). 

У 1914-1915 навчальному році була відкрита перша школа з 

підготовки вчителів. До наших днів збереглася її програма підготовки 

педагога, яка включала такі дисципліни: релігієзнавство, наука про душу 

(психологія), педагогічне виховання, рукоділля і ручна праця, ораторське 

мистецтво, правопис, читання, науки про природу, валеологія, арифметика, 

геометрія, спів і гра на фортепіано, історія Османської імперії, географія, 

фізична культура, практика. 

Розглянемо більш детально характеристику дисциплін. 
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Релігієзнавство було найважливішим предметом. У межах даної 

дисципліни вивчалися витоки ісламу, основні положення релігії, життя 

пророків, ісламські цінності традиції шлюбу, сім’ї, виховання дітей. 

Психологія. Теми, що вивчалися: що таке психологія, її місце серед інших 

наук, методи дослідження, практична цінність. Основні психічні процеси: 

пам’ять, увага, мислення, мова, уява, воля тощо. 

Слід зазначити, що у всіх закладах, які займалися підготовкою 

учителів, дисципліна "Педагогіка" вивчалася за книгою відомого педагога 

Сати Бея. «Педагогічне виховання» (Fenni Terbiye, 1914) (перша книга про 

педагогіку) (Маракли, 2016). 

З 1909 р. Сати Бей ввів у програму підготовки вчителів вводить нові 

дисципліни, такі як: мистецтво та практика. 

Цей педагог увійшов в історію Туреччини як реформатор, на праці 

якого ґрунтувалася турецька педагогічна освіта. Вчений-педагог доклав 

чимало зусиль, аби відбувся перехід від шкіл-медресе до шкіл нового типу. 

Республіканський період. Під час Першої світової війни Османська 

імперія мала великі втрати та зазнала поразки і розпалася. Турецький 

народ піднявся на боротьбу. 

Антиімперіалістичний національно-визвольний рух 1919-1923 рр., 

завершився перемогою. У Туреччині сталася буржуазна кемалістична 

революція. Країна була оголошена республікою, а Мустафа Кемаль 

Ататюрк став першим президентом. Як позитивне слід відмітити той 

чинник, що народна освіта стала безкоштовною (Кючюк, 2017). 

Стала діяти система 5 + 3 + 3. У школі вивчали точні науки, трудове 

навчання, фізична культура, музичне мистецтво, історія тощо. Відзначимо, 

що релігійні предмети не вивчалися. Викладання в школах відбулося 

турецькою мовою (Маракли, 2016). 

У перші роки існування Республіки Туреччина намітилися 

економічні проблеми. 
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У 1981 році був прийнятий «Закон про вищу освіту» (Закон № 2547), 

положення якого увійшли в 1982 році в Конституцію Турецької 

Республіки. Нині діяльність всіх ВНЗ Туреччини регламентується 

«Законом про вищу освіту». 

У 2001 році Туреччина доєдналася до Болонського процесу. 

У результаті історико-педагогічного аналізу проблеми визначено 

основні етапи генезису підготовки вчителів-філологів у Туреччині, 

критерієм виокремлення яких стало урахування політичної, культурної, 

економічної, соціальної, конфесійної специфіки республіки, яка має вплив 

на їх зміст, форми і методи, а також вивчення нормативно-законодавчої 

бази, яка регламентує діяльність вищої педагогічної освіти Туреччини 

(див. табл.1. 1). 

Таблиця 1.1. 

Етапи генезису мовної освіти у Республіці Туреччина 

Назва 

етапу 

Роки Характеристика 

Перший 

етап 

1863–

1923 

Створено перший в Османській імперії університет 

«Darulfunun» (Дім науки), який пройшов шлях від 

мусульманського до світського навчального 

закладу, започаткував формування національної 

еліти Туреччини, яка сприяла розвитку турецької 

науки, техніки, освіти та культури. На цьому етапі 

було започатковано підготовку фахівців за 

спеціальністю «Література» 

Другий 

етап 

1923–

1981 

Проголошено Турецьку Республіку та створено 

національну систему вищої освіти. 1928 року 

замість арабської письменності вводиться 

турецький алфавіт, основою розробки якого є 

латинська мова, що значно сприяє поширенню 

грамотності. На цьому етапі були відкриті вищі 

навчальні заклади, які здійснювали підготовку 

педагогічних працівників: Gazi University 

(Університет Газі (Анкара)), Ankara University 

(Університет Анкари), Ege University (Університет 

Еге (Ізмір), Middle East Technical University 

(Технічний університет Близького Сходу (Анкара), 

Dicle University (Університет Дікле (Діярбакир),  
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Продовження таблиці 1.1. 

Назва 

етапу 

Роки Характеристика 

Другий 

етап 

1923–

1981 

Sakarya University (Університет Сакарія 

(Адапазари)), Cumhuriyet University (Університет 

Кумхурієт (Сівас) та ін. 

Третій 

етап 

1981–

2001 

Визначено реформуванням системи вищої освіти, 

інтенсивним відкриттям державних, приватних і 

суспільних університетів, які є потужними науково-

навчально-виробничими центрами з розгалуженою 

мережею коледжів, науково-дослідних інститутів, 

лабораторій, бібліотек, педагогічних факультетів. У 

1982 р. відкривається факультет літератури та 

факультет іноземних мов у Стамбульському 

університеті. 

Четвертий 

етап 

2001 – 

дотепер 

У цей період організація освітнього процесу 

майбутніх учителів-філологів здійснюється на 

засадах лише європейських нормативних 

документів 

 

 

Перший етап (1863–1923) співвідноситься зі створенням першого в 

Османській імперії університету «Darulfunun» (Дім науки), який пройшов 

шлях від мусульманського до світського навчального закладу, 

започаткував формування національної еліти Туреччини, яка сприяла 

розвитку турецької науки, техніки, освіти та культури. На цьому етапі було 

започатковано підготовку фахівців за спеціальністю «Література».  

Другий етап (1923–1981) розпочався з проголошення Турецької 

Республіки та створення національної системи вищої освіти й 

характеризувався заснуванням у післявоєнний період (50–70-і роки ХХ ст.) 

мережі державних вищих навчальних закладів. Із 1928 року замість 

арабської письменності вводиться турецький алфавіт, основою розробки 

якого є латинська мова, що значно сприяє поширенню грамотності. На 

цьому етапі були відкриті вищі навчальні заклади, які здійснювали 

підготовку педагогічних працівників: Gazi University (Університет Газі 

(Анкара)), Ankara University (Університет Анкари), Ege University 
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(Університет Еге (Ізмір), Middle East Technical University (Технічний 

університет Близького Сходу (Анкара), Dicle University (Університет Дікле 

(Діярбакир), Sakarya University (Університет Сакарія (Адапазари)), 

Cumhuriyet University (Університет Кумхурієт (Сівас) та ін. 

Третій етап (1981–2001) визначається реформуванням системи вищої 

освіти, інтенсивним відкриттям державних, приватних і суспільних 

університетів, які є потужними науково-навчально-виробничими центрами 

з розгалуженою мережею коледжів, науково-дослідних інститутів, 

лабораторій, бібліотек, педагогічних факультетів. У 1982 р. відкривається 

факультет літератури та факультет іноземних мов у Стамбульському 

університеті.  

Четвертий етап (2001 – дотепер) співвідноситься із залученням 

Республіки Туреччина до Болонського процесу. У цей період організація 

освітнього процесу майбутніх учителів-філологів здійснюється на засадах 

таких європейських нормативних документах, як: «Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (2001), 

«Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання» (2014), «Стратегічна 

програма розвитку для мультилінгвальної Європи – 2020» (2015), 

«Рекомендації з плюралістичних підходів до мов і культур» (2014). 

З’ясовано, що всі університети республіки підпорядковуються двом 

адміністративним органам: Раді з вищої освіти та Міністерству 

національної освіти. 

Отже, слід зазначити, що виокремлені етапи надали підстави для 

визначначення специфіка педагогічної освіти зумовлена такими 

найважливішими освітніми функціями підготовки майбутніх учителів-

філологів: педагогічну освіту формує стратегічний ресурс самої освіти – 

кадри; є акумулятором і транслятором соціокультурних цінностей 

суспільства; формує в своєму середовищі особистість, яка стане 

відповідальною за опанування цих цінностей (Waycott, Bennet, Kennedy, 

Dalgarno, Gray, 2010). 
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Проведений аналіз наукової літератури (Ruare, 2005; Schaufeli,  

Maslach, Marek, 1993) надає підстави стверджувати, що в турецькій системі 

освіти діє перехід в контексті підготовки педагогічних кадрів у системі 

бакалаврат – магістратура – аспірантура. Це означає, що додатково 

створюються умови для різноманіття маршрутів підготовки вчителя-

філолога, що відповідає самій суті процесу його становлення; в сукупності 

з введенням технологічного апарату особистісно орієнтованого навчання 

та переходом на кредитну систему, модульне навчання підвищує 

відповідальність здобувачів освіти (і викладачів) за освітні результати, 

сприяє мотивації до самостійної навчальної діяльності і в цілому підвищує 

програмні результати підготовки. 

Розробка стандартів нового покоління пришвидшила процеси 

становлення компетентнісного підходу в теорії і практиці педагогічної 

освіти, підштовхнула розробку технологічного забезпечення становлення 

необхідних вчителю-філологу компетенцій – в інформаційній, 

комунікативній сфері, в галузі психологічного супроводу дитини (Rapley, 

2004). 

Тому суперечностями, що визначає розвиток педагогічної освіти, є 

такі, які можуть існувати між фактичним статусом педагогічної професії як 

масової професії і творчим характером педагогічної діяльності, що 

пред'являє особливі, сучасні вимоги до особистості успішного вчителя-

філолога. 

Інституційні та організаційні зміни в системі педагогічної освіти, 

суттєві зміни вимог стейкхолдерів до вчительської професії в Республіці 

Туреччина спричинили зміни в процесуальній та змістовій її складових. 

Відбувається перехід від дисциплінарної системи побудови змісту та 

організації освітнього процесу до модульної, від лінійного освітнього 

процесу – до різноманіття освітніх маршрутів підготовки вчителів-

філологів. У зв'язку з цим з'являються можливості для значно більшого 

вибору майбутніми учителями-філологами свого маршруту, можливості 
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для розвитку їхньої відповідальності за зроблений вибір. Зміст освіти 

виявляється більш зорієнтованим на завдання професійної діяльності. Слід 

зазначити, що практична спрямованість підготовки майбутніх учителів-

філологів вступає в суперечність з орієнтацією на фундаментальність 

підготовки (Wolf, 2011). 

Посилення дослідницької спрямованості педагогічної освіти можна 

вважати яскраво вираженою тенденцією, пов'язаною з введенням в 

практику її діяльності ідей в контексті розвитку Болонського процесу. Все 

це веде до встановлення нових педагогічних відносин, заснованих на 

принципах взаємодопомоги та співпраці. 

Ще однією тенденцією розвитку педагогічної освіти є розширення 

галузі її впливу. В даному контексті йдеться про затребуваність 

педагогічних знань, умінь, набуття досвіду в цій галузі з боку викладачів 

вищої школи та батьків. Це розширює межі освітніх послуг в галузі 

педагогіки і психології, дає нові ресурси розвитку педагогічної освіти, а 

також дозволяє вчителю робити істотний вплив на формування культури 

населення своєї країни (Robson, 2002). 

Нині провідними завданнями в педагогічній освіті є: 

● здійснення професійно-особистісного розвитку майбутнього 

вчителя-філолога шляхом його власного індивідуального розвитку; 

● оновлення змісту професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів стосовно сучасних вимог цифровізації суспільства і змінами, які 

відбулися в в освітньому процесі; 

● модернізація спеціально створеного освітнього середовища на 

основі використання новітніх педагогічних, інформаційних та 

комп'ютерних засобів навчання; 

● вдосконалення діючої системи вибірки сучасної  молоді щодо 

впровадження  договору про співпрацю в подальшій професійній 

діяльності (МЕВ, 2004). 
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Ґрунтуючись на вищесказаному, в нашому дослідженні ми 

визначаємо вищу педагогічну освіту як складову системи національної 

вищої освіти в Республіці Туреччина, як підсистему загальнонаціональної 

системи підготовки кадрів з вищою освітою; як підсистему підготовки 

вчителів-філологів; як підсистему конкретного університету, спрямовану 

на підготовку вчителів-філологів до професійної діяльності, що має свої 

специфічні особливості в структурі, змісті, формах і методах навчання. 

Головною метою вищої педагогічної освіти є підготовка 

кваліфікованого вчителя відповідного рівня і профілю, 

конкурентноздатного для стейкхолдерів та компетентного. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми можна розглядати оновлення 

вищої освіти, впровадження ефективних підходів, концепцій, технологій, 

методів тощо. 

Проведений аналіз наукової літератури (Maykut,  Morehouse, 1994; 

OECD, 2016) надає підстави визначити наступні чинники нових підходів 

до підготовки вчителя-філолога: 

● майбутній учитель-філолог має  оволодіти в процесі психолого-

педагогічної підготовки спеціальними вміннями і навичками взаємодії і 

спілкування; щоб підготовка вчителя відповідала сучасним вимогам 

доцільно активізувати розробку методологічної та теоретичної основи 

педагогічної освіти; 

● теоретичні, зумовлені як соціально-економічними, так і 

практичними змінами в розвитку народної освіти; педагогічну освіту, яка 

розвивається шляхом формування у майбутніх вчителів-філологів 

цілісного уявлення про свою майбутню професію, оскільки основна 

фенкція спеціально створеного освітнього середовища цілеспрямовано 

організовує формування професійно важливих якостей майбутнього 

вчителя, його професійної свідомості і поведінки, а також сприяє розвитку 

індивідуальності майбутнього вчителя. 
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1.3. Особливості організації підготовки учителів-філологів до 

професійної діяльності у Республіці Туреччина 

 

Проблема розвитку системи вищої освіти в Туреччині розглядалася у 

працях А. Газізової, А. Гур’єва, І. Доромаджі, С. Усманової, К. Цейтковіч. 

дослідження вчених підтверджують, що система освіти в Республіці 

Туреччина має значні суттєві перетворення, викликані змінами в 

економічному, політичному та соціальному житті. Ці зміни зумовлені 

упровадженням модернізації в педагогічну освіту відповідно до запитів 

суспільства, європейських стандартів тощо. 

Перш ніж говорити про особливості організації підготовки учителів-

філологів до професійної діяльності у Республіці Туреччина, необхідно 

проаналізувати загальні тенденції вищої освіти, зокрема і схарактеризувати 

передумови розвитку педагогічної освіти. 

Основними характеристиками сучасної моделі підготовки вчителя-

філолога є наступні: 

● домінуюча роль держави в управлінні вищою школою; 

● поєднання ідеологічного характеру вищої освіти з американізацією 

його структури під час динамічного розвитку приватних вищих 

навчальних закладів некомерційної спрямованості, розширення 

доступності здобуття освіти тощо; 

● пріоритетний напрям розвитку дослідницького потенціалу вищої 

школи, що дозволяє їй грати роль центру фундаментальної науки в країні; 

● використання сучасних західних стратегій внутрішнього 

управління (принципи стратегічного планування, цільового фінансування 

тощо), які узгоджуються з ісламською ідеологією; 

● високий рівень розвитку, конкурентоспроможності та якості 

послуг, що надаються у вищих навчальних закладах у процесі підготовки 

вчителів-філологів; 
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● реалізація дворівневої вищої освіти: бакалавр та магістр з 

домінуванням першого ступеня; 

● ефективність і якість діяльності вищої школи визначається 

формуванням культури якості у вищій школі, заснованому на 

вдосконаленні університетської системи забезпечення і оцінки якості; 

● посилення інтернаціоналізації вищої освіти; 

● розвиток інтегрованих науково-освітніх програм підготовки 

фахівців (у співпраці з зарубіжними колегами, представниками бізнес-

спільноти) (Кючюк, 2017; Маракли, 2016). 

А. Газізова (2010) у своїх дослідженнях переконливо доводить, що 

стратегічний напрям у розвитку вищої освіти в Республіці Туреччина 

пов'язаний із: 

● забезпеченням єдності теоретичної та практичної підготовки до 

інноваційної діяльності (упровадження проєктних розробок, широкого 

спектру інноваційно-орієнтованих курсів у співпраці з закордонними 

експертами); 

● забезпечення єдності освітньої і наукової діяльності (впровадження 

результатів наукових досліджень у навчальний процес); 

● співпраця університетів і бізнес-спільноти в питаннях організації 

та проведення навчання (теоретичні курси, виконання кваліфікаційних 

робіт в умовах реального виробництва, інтернатура), оцінки якості 

підготовки випускників, управління університетом (вироблення стратегії 

розвитку ВНЗ); 

● міждисциплінарна та міжнародна співпраця щодо розробки та 

проведенні навчальних курсів (Кючюк, 2017; Маракли, 2016).  

Крім того, слід зазначити, що в Туреччині, діє європейська модель 

підготовки майбутніх учителів-філологів. 

Прорезюмовані наукові праці та нормативні документи (MEB, 2002; 

Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, Schaufeli, 2007), дозволили виділити 

основні тенденції розвитку системи підготовки вчителя-філолога в 
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Туреччині. Умовно їх можна розділити на дві групи: загальні (характерні 

для всієї вищої школи) і спеціальні (властиві процесу підготовки 

майбутніх вчителів-філологів). 

Вважаємо, до тенденцій, які впливають на процес підготовки 

майбутніх учителів-філологів відносяться: 

1. Демократизація. Проведений аналіз літератури джерел (А. 

Газізова, 2010; Д.Кючюк, 2014; С. Усманова, 2009) дозволяє зробити 

висновок про те, що Туреччина прагне до демократизації вищої освіти. 

Про це свідчить варіативність навчальних програм, рівня освіти тощо. 

2. Інтернаціоналізація. У цілому навчання в університетах Туреччини 

ведеться на турецькій і англійській мовах. За роки розвитку університетів 

академічне та наукове мовне середовище зазнало серйозних змін, 

пов’язаних з широким проникненням в неї англомовного навчання. З дня 

проголошення Республіки, як уже було сказано вище, система вищої освіти 

була націлена на прийняття західної й американської моделей 

університетів, що знайшло відображення в підвищенні ефективності 

вивчення іноземних мов. Сьогодні Специфікою вищої школи Туреччини на 

сучасному етапі є: домінування англійської мови в науковому 

співтоваристві та його перетворення на невід’ємний компонент 

професійної підготовки фахівців; розширення й удосконалення мовної 

підготовки на всіх рівнях освіти, що обумовлює нові вимоги до рівня 

лінгвістичної компетенції викладачів. 

3. Інформатизація. Освітні проограми підготовки майбутніх 

учителів-філологів є студентоцентрованими. А це свідчить про те, що 

навчальна організаційна інформація (списки студентів, прохідний бал, 

навчальні програми, розклад занять, інформація про професорсько-

викладацький склад, щорічний звіт університету, всі необхідні навчальні 

матеріали, результати іспитів, поточні оцінки тощо) представлена на сайті 

університету і його освітньому порталі. Кожен студент має віддалений 

доступ до потрібної йому інформації через спеціальні програми 
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авторизації на порталі університету. Турецька вища освіта впроваджує 

використання електронних освітніх Інтернет-ресурсів нового покоління, 

включаючи культурно пізнавальні сервіси, системи дистанційного і 

професійного навчання (e-learning) тощо. 

4. Багаторівнева система підготовки. Структура та функції 

педагогічного процесу в університетах Туреччини, за якими здійснюється 

підготовка вчителя-філолога, істотно не відрізняються від європейських. 

Але слід зазначити, що при цьому вони є специфічними та відрізняються 

від інших, зокрема тим, що мають чотири рівні вищої освіти. 

Перший рівень є неповним вищим, його здобуває студент, який 

провчився у ВНЗ два роки та склав проміжну атестацію, після якої може 

продовжити навчання далі. 

Другий рівень вищого професійно педагогічної освіти завершується 

присвоєнням кваліфікації «Бакалавр». Відповідна йому освітня програма 

передбачає нормативний термін навчання не менше чотирьох років. 

Третьому рівню вищої педагогічної освіти відповідають освітні 

програми, які здійснюють забезпечення підготовки фахівців з 

кваліфікацією «Магістр». Цей рівень можуть здобути лише ті студенти, які 

опанували освітню програму бакалавра, або дворічну спеціалізовану 

підготовку, включаючи практику – науково-дослідницьку та науково-

педагогічну. 

Четвертий рівень передбачає два-три роки навчання в докторантурі, 

упродовж яких докторант проводить наукове дослідження та має здійснити 

захист докторської дисертації (Маракли, 2016). 

Бакалаврат в Туреччині є базовим і найбільш затребуваним типом і 

рівнем вищої освіти, що свідчить про орієнтацію університетів переважно 

на традиційне навчання і методи викладання. Це не кращим чином 

позначається на науковій діяльності ВНЗ, ускладнює скорочення 

дисбалансу попиту та пропозиції на фахівців з дослідницьким ступенем і 
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нарощування наукового потенціалу, заявленого в якості одного з ключових 

пріоритетів вищої школи. 

У зв’язку з цим, відбувається включенням дослідного компонента в 

усі цикли навчання, забезпечення міждисциплінарного підходу в навчанні, 

введення проєктних розробок, спільних програм з європейськими 

партнерами, розширення мобільності докторантів за схемою «семестр у 

зарубіжному вузі», визначення загальних і спеціальних компетентностей у 

докторантів відповідно до запитів профільної науково-дослідницької або 

прикладної сфери тощо. 

5. Забезпечення якості вищої освіти. До середини 1990-х років у 

турецьких університетах не розроблялися особливі інструменти 

забезпечення якості освіти – ні на рівні вузів, ні на урядовому рівні. 

Управління якістю вищої освіти було частиною неформальних 

саморегулюючих механізмів академічної спільноти. У 2005 році в 

Туреччині прийнято «Постанову про академічну оцінку та поліпшенні 

якості в закладах вищої освіти», що визначає принципи оцінки та 

поліпшення якості освітньої, навчальної, дослідницької та 

адміністративної діяльності вищих навчальних закладів, а також схвалення 

і визнання рівня їх якості через незалежну зовнішню оцінку. Зовнішня 

оцінка рекомендується, але не є обов’язковою. 

Постанова містить п’ять ключових елементів системи оцінки: 

щорічну внутрішню (інституційну) оцінку, зовнішню експертизу кожні 

п’ять років, участь студентів у процедурі оцінки, публікацію результатів і 

міжнародне співробітництво для забезпечення якості (Маракли, 2017). 

Отже, на цьому підґрунті було створено незалежну Комісію 

академічної оцінки та поліпшення якості в закладах вищої освіти 

(YÖDEK). Дана рада містить дев’ять представників, оделегованих 

університетом, і одного студента, призначеного Національним союзом 

студентів. Комісія несе відповідальність за організацію діяльності, 

пов’язаної з академічною оцінкою і поліпшенням якості освіти в закладах 
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вищої освіти в рамках запропонованих умов, також видає ліцензії 

національним агентствам зовнішньої оцінки якості. Установа вищого 

освіти, що пройшла зовнішню оцінку, може як на інституціональному 

рівні, так і на рівні структурних одиниць університету або програм, 

отримати сертифікат якості, який діє упродовж 5 років. 

Відповідно до постанови і «Керівництво з академічної оцінки та 

поліпшення якості в установах вищої освіти», підготовленими на основі 

стандартів і провідних принципів забезпечення якості, університети 

зобов’язані щорічно проводити дослідження самооцінки на основі 

висновків. 

Уніфікований контроль набутих компетенцій здобувачами освіти, 

який проводиться в спеціально створеному центрі – ÖSYM. Слід 

працевлаштування в державних установах випускники після закінчення 

університету здають єдиний державний іспит. 

KPSS, який перевіряє загальнокультурні і професійні знання, вміння 

та навички. 

До спеціальних тенденцій, які характерні для підготовки майбутніх 

учителів-філологів, відносяться: 

1. Зміст підготовки учителів-філологів , який містить ідеологічний 

компонент. Беручи за основу Державний стандарт, на основі якого 

реалізовуються освітні програми, доцільним є виокремлення шести блоків 

в змісті підготовки педагогів: загальнокультурний (фундаментальний), 

культурологічний, психолого-педагогічний, предметний, науково-

педагогічний, практично-педагогічний. До особливості системи підготовки 

вчителя-філолога можна віднести національну основу підготовки 

педагогічних кадрів, яка передбачає вивчення циклу культурологічних 

дисциплін (Palmer, 2006). 

2. Переважання теоретичної складової підготовки. У Туреччині 

кількість кредитів ECTS при підготовці вчителів освіти вище, ніж в країнах 

Європи. Однак при великій кількості годин і предметів мало уваги 
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приділяється практиці, переважає теоретична підготовка, що негативно 

позначається на розвитку практичних умінь і навичок студентів. 

3. Необхідність вдосконалення процедури проходження практики. Як 

відомо, практика – це міст між теорією і роботою. Саме практика відіграє 

важливу роль в освоєнні спеціальності. У системі підготовки вчителя-

філолога проходження практики має ряд труднощів, викликаних різними 

причинами. 

Оскільки процес професійної підготовки майбутніх учителів є 

динамічною категорією, він включає: навчання теоретичним та 

методологічним основам знань; навчання основам професійно-предметних 

знань, умінь та навичок; навчання аналітичним (технологічним) основам 

знань і засобам діяльності за спеціальністю; розвиток творчих 

педагогічних і предметних здібностей; розвиток індивідуального 

культурно-психологічного потенціалу; розвиток соціальних 

(організаторських) якостей, здібностей самостійно вирішувати завдання 

«виробничої» та «громадянської» поведінки (Palmer, 2006). 

Так, зміст педагогічної підготовки студентів зображується як 

взаємозв’язок загального (ядра), особливого (доповнення з урахуванням 

специфіки факультету) й індивідуального (індивідуалізація навчання та 

виховання). 

Вченими зазначається (Hammersley, 1992; Hettie, 2009), що перший 

компонент змісту, його ядро – це фундаментальні знання в галузі 

педагогіки, що студенти отримують у процесі вивчення нормативних 

педагогічних дисциплін. У структурі цього ядра головне місце посідають 

знання про закономірності, принципи і методи навчання та виховання, 

особливості організації освітнього процесу педагогічного ЗВО. 

Другий компонент змісту – дисципліни за вибором, факультативи з 

урахуванням специфіки факультетів. Процес навчання в педагогічному 

ЗВО лише тоді сприятиме розвитку творчості майбутніх учителів, коли їм 
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буде надано широку можливість самостійного вибору альтернативних 

спецкурсів, різних варіантів профільних дисциплін. 

Третій компонент змісту – самостійна навчальна діяльність 

студентів. Ця діяльність розвивається та здійснюється завдяки інтересам та 

індивідуальним здібностям студентів. Це вільний вибір диференційованих 

завдань, найбільш відповідних індивідуальним особливостям студентів. 

Вчений (Palmer, 2006) підкреслює, що головною тенденцією сучасної 

професійної підготовки вчителя є перехід від когнітивної до особистісної 

парадигми педагогічної діяльності. «Особистісна парадигма – це нова 

система цінностей, яка формує базис педагогічної свідомості та перемагає 

канони авторитарного вчительського мислення». У той час як 

традиційними рисами педагогічного мислення є пріоритет державної 

програми, типовість освіти для всіх, канонізованість у розкритті змісту 

навчального матеріалу, орієнтація на вирішенні питання, монологічність 

спілкування, однаковість учнів, спрямованість на кінцевий результат 

педагогічної діяльності. Особистісно зорієнтована парадигма цінністю 

вважає саме людину, інтереси учня, його творчу діяльність, спрямовану на 

здобуття знань, умінь та навичок шляхом подолання утруднень в 

освітньому процесі. 

Професійна підготовка майбутніх учителів розглядається як складна 

динамічна система, якій притаманні такі функції: 

• освітня функція передбачає не лише передачу знань, але й 

забезпечує самостійне їх здобуття, формування та розвиток вмінь та 

навичок, стимулює потребу в навчанні; 

• виховна функція сприяє формуванню й розвитку позитивних 

мотивів до виховної діяльності, допомагає вирішувати складні ситуації, 

опановувати педагогічну майстерність, формувати особистісні риси, що 

сприяють виконанню завдань вчителя-вихователя; 

• наукова функція сприяє проведенню наукових досліджень 

фахівцем. Але вчитель, на думку студентів, виступає як виконавець, а не 
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генератор наукових ідей, тому майбутні вчителі не приділяють увагу цій 

функції; 

• організаційна функція передбачає вміння вчителя організувати 

заняття та самостійне навчання, стимулювати, контролювати, оцінювати 

роботу учнів. 

Усі функції виявляються в єдності, хоча певна функція може 

домінувати у тій або іншій ситуації. 

Зазначимо, що педагогічна діяльність є багатогранною і має 

професійну специфіку та особливості залежно від ступеня 

комунікативності. Так, розрізняють спеціальності гуманітарного та 

природничого профілю. Традиційно до гуманітарних навчальних 

дисциплін належать ті дисципліни з галузей філологічних, філософських, 

історичних, економічних, юридичних, педагогічних наук, різних видів 

мистецтва, культури тощо, а природнича освіта охоплює знання фізико-

біолого-математичного циклу дисциплін. 

Професійна підготовка майбутніх учителів до професійної 

діяльності, зокрема учителів-філологів, знаходиться в царині педагогічних 

і класичних ЗВО, як державної, так й інших форм власності. 

До першого входять: мовознавство, що включає українську та 

російську мови. У процесі навчання майбутні вчителі-

філологиоволодівають системою знань, що сприяють якісній професійній 

підготовці, а для цього доцільно пов’язати між собою опорні знання з 

різних дисциплін професійно-педагогічного циклу таким чином, аби на їх 

підґрунті під час навчання студенти опанували низку теоретичних і 

методичних знань зі спеціальності, тобто тих дисциплін, які вони будуть 

викладати в ЗЗСО. Згідно з «Державним стандартом базової й повної 

загальної середньої освіти» це навчальні дисципліни освітніх галузей знань 

«Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Мистецтво» (2016). 

На підставі здійсненого аналізу наукової літератури визначено, що 

професійна підготовка майбутніх учителів-філологів у межах нашого 
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дослідження – вчителів мови і літератури, визначається насамперед 

соціальним замовленням суспільства. Постає закономірне питання: які 

знання, уміння, навички й досвід, що формують професійні властивості 

вчителів-філологів є цікавими для стейкхолдері і відповідно, є важливими 

для якісного виконання ними професійних функцій? Тому для студента 

педагогічного ЗВО є вкрай важливим сформувати в умовах університету 

такі компетенції підготовки майбутніх учителів-філологів до професійно-

педагогічної діяльності. 

Метою є забезпечення фундаментальної наукової, 

загальнокультурної, професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів, то результатом мають стати формування ключових і предметних 

компетентностей, які відзеркалюють сучасні вимоги щодо рівня 

сформованості фахових компетенцій, мобільності, системи розвитку 

професійно-важливих здатностей. 

Ґрунтуючись на педагогізації розуміння майбутніми вчителями явищ 

і процесів навчання й виховання, філологічні науки представляють спектр 

знань, які надають змогу діагностувати людину й соціальне середовище. 

Оволодіння гуманітарними науками сприяє формуванню у студентів 

здатності до саморозвитку, самовдосконалення, саморегуляції фахової та 

особистісної поведінки. 

Особливого значення набуває проблема якісної підготовки майбутніх 

учителів-філологів до у професійній діяльності.  Ця підготовка ґрунтується 

на формуванні духовності, науковому світогляді, національній культурі, 

активності тощо.  

Існує певна різниця між поняттями «філологічні науки» й 

«філологічні дисципліни», що доцільно враховувати під час розгляду 

предмета нашого дослідження.  

Змістом підготовки майбутніх учителів-філологів є розробка, 

теоретичне обґрунтування та реалізація освітньо-професійної програми. 

Зміст філологічних дисциплін охоплює лише основну частину наукових 
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знань, систематизованих та адаптованих до потреб освітнього процесу, 

формою існування яких є навчальна література: підручники, посібники, 

навчально-методичні комплекси, методичні розробки тощо. 

Основними елементами структури філологічних наук є галузі 

наукового знання. Так, у літературі такими галузями є історія літератури, 

теорія літератури, літературна компаративістика, риторика тощо. 

Основними елементами філологічних дисциплін є теми навчальних занять, 

з яких читають лекції, проводять практичні й семінарські заняття у 

педагогічних ЗВО. 

Відмінність між методами філологічних наук і методами 

філологічних дисциплін полягає в тому, що методи перших є методами 

наукового пізнання (діалектичний, системний, структурно-

функціональний, порівняльний), а методи других – методами викладання і 

навчання (словесний, наочний, практичний, пояснювально-ілюстративний, 

проблемний). Метою навчання майбутніх учителів-філологів є професійно-

педагогічна підготовка, результат якої досягається шляхом упровадження в 

освітній процес педагогічного ЗВО різноманітних форм і засобів навчання. 

Так, від майбутніх учителів-філологів у процесі навчання викладачі 

вимагають знання текстів. Отже, теоретичні знання студенти набувають за 

допомогою методів аналізу й синтезу художнього, ліричного, 

драматичного творів тощо. А це, у свою чергу, передбачає формування 

вмінь працювати із критикою, науковими монографіями, статтями, тезами. 

Без набуття майбутніми учителями-філологами знань, процес  мислення 

неможливий. У нашому випадку це філологічне мислення, яке формується 

у процесі професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. 

Отже, пошук, опанування і застосування норм і правил особистісних 

відносин, аналіз здобутих результатів і власної презентації, що 

відображається на характері міжособистісних відносин у колективі 

однолітків. 
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Найбільш спонукальний вплив на певну поведінку наукове знання 

справляє тоді, коли суб’єкт знань переконаний у їх істинності й 

корисності, а знання відповідають його інтересам. Перетворення набутих 

знань на особисті переконання студентів також є однією із цілей навчання. 

Отже, слід визначити мету викладання філологічних дисциплін: 

• формування майбутніх учителів-філологів умінь і навичок 

практичного застосування набутих знань; 

• опанування майбутніми учителями-філологами науками як 

методологією наукового пізнання, що передбачає розвиток їх творчого 

мислення; 

• перетворення набутих знань на особистісні переконання майбутніх 

учителів-філологів. 

У сукупності цілей викладання філологічних дисциплін 

визначальними є набуття майбутніми учителями-філологами системи 

знань та формування в них умінь і навичок упровадження в майбутній 

професійній діяльності. 

Опановуючи знання про людину, зокрема і психолого-педагогічні 

основи розвитку учнів, майбутні учителі-філологи опановують і методами 

їх здобуття. Без опанування знаннями не можна оволодіти методами їх 

нарощування, бо метод пізнання – це завжди лише спосіб застосування 

наявних знань для здобуття нових знань. 

Зазначимо, що основою підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності є особистість викладача, його духовне та 

професійне зростання. 

Під філологічно освітою необхідно розуміти процес опанування 

системою філологічних знань і вмінь та пов’язаний із ним, рівень розвитку 

інтелектуальних і творчих здібностей, рівень сформованості готовності до 

даного виду діяльності, розвитку педагогічної свідомості та гуманітарного 

мислення, підготовку до розуміння, сприйняття, усвідомлення 
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загальнокультурних цінностей, самоідентифікації в педагогічній діяльності 

та самореалізації в професійній діяльності. 

«За визначенням І. Гриненко (2008), філологічні дисципліни 

спрямовані на розвиток і саморозвиток особистісних і творчих якостей 

майбутніх учителів, їх світогляду, ціннісного відношення та особистого 

ставлення до навколишнього соціального середовища. За допомогою 

власних методів і прийомів вони формують такі загально інтелектуальні 

вміння: узагальнення, виділення головного, аналізу, синтезу, 

формулювання проблеми, усвідомлення, рефлексії тощо. 

Останнім часом в освітній моделі підготовки майбутніх учителів все 

ширше використовуються педагогічні можливості у творенні людини і 

громадянина з упровадженням інтерактивних методів і креативних 

технологій до процесу їхньої професійної підготовки. А це значить, що 

сучасна гуманітарна парадигма педагогічної освіти, спрямована на 

формування особистості з планетарним мисленням «в локальному, 

регіональному, національному і глобальному вимірах, буде неперервно 

комунікативним в різних галузях. 

У дослідженні педагогічних явищ і процесів найбільш адекватним у 

вирішенні завдань гуманітарного характеру, аналізі проблем виступає 

аксіологічний підхід як соціально-педагогічний феномен, що має 

особливий ціннісний статус і виступає в кількох аспектах (державному, 

соціальному, особистісному). У контексті аксіологічного підходу 

доречною буде думка І. Беха, який вказує, що в сучасних гуманітарних 

науках спостерігається значна орієнтація на категорії «цінності». Він 

наголошує на тому, що з уведенням у практику поняття «особистісна 

цінність» пов’язані проблеми насамперед світоглядного рівня. 

Отже, професійна підготовка майбутніх учителів-філологів нині 

потребує виховання такої людини, яка усвідомлює всі наслідки власних 

дій, здатна приймати виважені рішення, керуючись системою 
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загальнолюдських цінностей, що, у свою чергу, сприяє формуванню 

свідомості, відповідальності, вихованості. 

Таким чином, особистісні якості, які сформувались у процесі 

підготовки до професійної діяльності, є власним надбанням особистості. 

Вважаємо, що у процесі вивчення дисциплін професійно-педагогічного 

циклу особистісні якості майбутніх учителів-філологів проєктуються в 

професійні за таких умов: стимулювання студентів до розвитку та 

самоосвіти, організації професійної діяльності як чинника набуття 

особистістю досвіду; створення сприятливої психологічної атмосфери 

педагогічного процесу. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів-філологіві 

нноваційна складова в системі викладання педагогічних дисциплін нині 

також має стійку позитивну тенденцію.  

Саме в професійній підготовці майбутній учитель-філолог здобуває 

інноваційні знання, які забезпечують методологічний рівень його 

педагогічної діяльності. 

Ми погоджуємось з думкою О. Семеног (2005) про те, що 

«теоретико-методологічні основи, розкриття яких є необхідними в 

професійних педагогічних інновацій, а також у комплексі компетентностей 

з дитиноцентризму, стикаються з обґрунтуванням інноваційного підходу в 

освіті». 

Саме за таких умов відбувається професійна підготовка майбутніх 

учителів-філологів, які мають на достатньому рівні опанувати 

відповідними компетенціями з бази філологічного знання в річищі 

освітньої парадигми. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів-філологів 

необхідно враховувати і знання індивідуальних і вікових особливостей 

учнів щодо сприйняття художньої літератури, відповідним чином 

формувати уміння в доборі методів та прийомів роботи; знати, які саме 

властивості треба розвивати в учнів, щоб виховати культуру читання. Саме 
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тому доцільно враховувати здібності, які треба розвивати, і вміння, яких 

слід навчати майбутніх учителів-філологів, а саме: творчої уяви; 

естетичного сприйняття художнього образу; емоційного відгуку на 

експресію слова; розумінню образно висловленої думки; емпатії – 

здатності відчувати іншу людину; відкритості до діалогу тексту із власним 

«Я»; уміння застосовувати сукупність літературознавчих знань, передусім 

теоретичних (Ткаченко, 2018). 

У процесі ознайомлення із текстом доцільно формувати в студентів 

навички виразного читання тексту. Спочатку уривок зачитує викладач, а 

продовжують студенти. Таким чином, «педагог дає приклад свого власного 

бачення художнього твору, демонструє власний емоційний відгук, 

розуміння образів, експресії, душевного світу героїв, поєднує художнє 

зображення з власним життєвим досвідом, а також дає знання теорії 

літератури, збільшуючи їх сукупність щороку» (Ткаченко, 2018). 

Тому особливістю підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності є визначення основних тенденцій розвитку сучасної 

освіти: гуманізації, гуманітаризації, демократизації, особистісної 

орієнтації, культурологічної та гуманістичної спрямованості, важливе 

значення мають досягнення у таких галузях, як: філософія, історія, 

соціологія, психологія, педагогіка, теорія управління, аксіологія, 

культурологія. 

У науковій розвідці з’ясовано, що нині в Туреччині активно 

відбувається процес інформатизації освіти на всіх її рівнях (державні 

нормативно-правові документи: Інформаційне суспільство та план дій на 

2014-2018 рр., Стратегічний план Міністерства національної освіти 2015-

2019 рр.), низці наукових досліджень щодо впровадження комп’ютерного 

навчання в освітній процес підготовки вчителів та формування цифрової 

компетентності здобувачів освіти.  

Численні вагомі та теоретичні результати турецьких учених надають 

підстави стверджувати, що головним напрямом розвитку педагогічної 



77 

 

освіти Туреччини є її вектор спрямування на формування в майбутніх 

учителів-філологів ключових компетентностей, зазначених в рамці 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (знання, розуміння, 

комунікація, формування суджень, здатність до навчання впродовж життя). 

Доведено, що на сучасному етапі підготовки майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності актуалізуються тенденції 

інтернаціоналізації, євроінтеграції та активізації міжнародних академічних 

зв’язків. 

Установлено, що вища педагогічна освіта в Туреччині реалізується за 

такими освітніми рівнями: перший (неповна вища педагогічна освіта) на 

педагогічних курсах, тривалістю два роки та на підставі успішного 

проходження проміжної атестації; другий (бакалаврський) за відповідною 

ОПП терміном не менше чотирьох років; третій (магістерський) термін 

навчання складає 1,5 роки за відповідною ОПП та охоплює два види 

практик (науково-дослідна та науково-педагогічна); четвертий (доктор 

філософії), тривалістю три роки навчання в докторантурі, упродовж яких 

докторант проводить дослідження, захищає докторську дисертацію. 

Прорезюмовані наукові дослідження турецьких учених дали змогу 

визначити основні концептуальні положення підготовки майбутніх 

учителів до професійної діяльності в Туреччині.  

До них віднесено такі:  

1) ідея створення та побудови сильної турецької держави, яка 

базується на політичній ідеології Кемаля Ататюрка, що містить 6 основних 

принципів: республіканізм (ідеал конституційної демократичної 

республіки), націоналізм (ідеал національної держави, патріотично виховує 

своїх громадян в дусі відданості нації), народність (боротьба проти 

класової нерівності і станових привілеїв), лаїцизму (світського характеру 

держави і відокремлення держави від ісламу), державне регулювання 

(побудова змішаної економіки при панівній ролі держави), реформізм 
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(курс на вестернізацію та боротьбу з пережитками традиційного 

суспільства, підґрунтя на прогрес і просвітництво);  

2) євразійська доктрина, яка визначає Туреччину як регіональну 

державу й лідера тюркських народів, культурний і освітній центр 

тюркського світу;  

3) релігійні принципи ісламу в його демократичної версії, що 

містять: справедливість і законність; рівність мусульман і відсутність 

жорстких соціальних кордонів у суспільстві; значущість громадської 

думки й громадських інститутів у функціонуванні державної влади та 

регулюванні механізмів її діяльності; виборність влади;  

4) ідеї індустріального розвитку (інноваційного розвитку) на основі 

традиційних ісламських цінностей, які передбачають інтеграцію в 

Європейський Союз зі збереженням турецької ідентичності та менталітету. 

Слід зазначити, що специфікою організації турецької системи вищої 

педагогічної освіти (на відміну від української) є наявність тьютора, який 

всіляко сприяє майбутньому філологу в виборі й реалізації освітньої 

траєкторії, а також широке використання технології створення особистісно 

орієнтованого навчання, яка характеризується:  

● реалізацією діалогічності в різних її формах та модифікаціях; 

● спрямованістю на майбутню професійну діяльність здобувачів 

освіти;  

● забезпеченням вільної, творчої, соціально активної діяльності.  

Установлено, що підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності в Туреччині вирізняється: посиленням практичного 

складника шляхом упровадження в освітній процес педагогічної практики 

в школах-лабораторіях при вищих навчальних закладах засобами 

відеозв’язку, зокрема на шкільних уроках літератури; підвищенням вимог 

до поглибленого вивчення іноземних мов (знання іноземної мови країн 

Європейського Союзу на рівні В2); запровадженням змін в освітній процес 

професійної підготовки майбутніх учителів-філологів на засадах 
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білінгвального навчання; широким залученням студентів та науково-

педагогічних працівників до міжнародного обміну досвідом і стажування, 

фінансова підтримка програм академічної мобільності (Erasmus, Erasmus+, 

Mevlana, Farabi тощо); уведенням додаткового іспиту KPSS після 

отримання диплому для працевлаштування в державному закладі освіти, 

професійна діяльність у якому прирівнюється до державної служби. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Для студіювання проблеми підготовки майбутніх учителів-філологів 

до професійної діяльності у Туреччині, використано декілька груп джерел: 

нормативно-правового характеру («Перший закон про освіту» (1913); 

«Закон про уніфікацію освіти» (1924); «Закон про вищу освіту» (1981); 

«Положення про вищі навчальні заклади» (2016) та ін.); дидактичні 

матеріали, у яких розкрито особливості підготовки майбутніх учителів-

філологів у Туреччині (освітні програми, навчальні плани й програми 

дисциплін та ін.); праці вітчизняних та турецьких учених за визначеною 

темою. 

У процесі дослідження виявлено, що проблема підготовки вчителів-

філологів стала предметом дослідження багатьох вчених. З огляду на 

предмет наукового пошуку, обґрунтовано базові поняття дослідження: 

«професійна підготовка», «підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності». 

На основі аналізу праць українських вчених суть поняття 

«підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності» 

визначено як процес опановування знаннями, уміннями, навичками, 

розвиток професійних і особистісних якостей, творчого мислення, 

формування мотивів, потреб та професійно-педагогічних компетентностей 

задля впровадження нових освітніх, педагогічних та інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності. 
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Прорезюмовані роботи турецьких учених та педагогів надали 

підстави визначити суть поняття «підготовка майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності» як процесу, що поєднує три 

складники, пов’язані між собою за змістом і способом реалізації – 

теоретичний, практичний і дослідницький, спрямований на опанування 

фаховими й життєвими компетенціями в контексті європейських вимог 

щодо якості освітніх послуг, здатності виконувати різноаспектні функції 

відповідно до суспільно-політичних, соціально-економічних чинників, 

культурних потреб країни. 

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави визначити 

теоретико-методологічне підґрунтя підготовки вчителя-філолога в 

Туреччині: поєднання європейської структури підготовки фахівця з 

ідеологією освітнього розвитку на основі ісламських цінностей і розвитку 

турецької ментальності, що виражається в існуванні унітарної (єдиної) 

інституційної структури вищої школи; використання сучасних 

європейських стратегій управління (принципи стратегічного планування, 

цільового фінансування тощо), які узгоджуються з принципами ісламської 

ідеології; посилення євроінтеграції вищої освіти (співпраця з іноземними 

фахівцями щодо забезпечення якості освіти, визнання кваліфікацій, 

розвитку спільних програм і мобільності, підготовці кадрів до інноваційної 

діяльності, розширення наукових зв’язків і вивчення іноземної мови як 

найважливішого складника освітніх програм професійної підготовки 

майбутніх учителів-філологів); розвиток інтердисциплінарних ОПП 

підготовки майбутніх учителів-філологів (у співпраці із зарубіжними 

колегами). 

У результаті історико-педагогічного аналізу проблеми визначено такі 

етапи генезису підготовки вчителів-філологів у Туреччині, критерієм 

виокремлення яких стало урахування політичних, культурних, 

економічних, соціальних, конфесійних особливостей країни, що мало 

вплив на їх зміст, форми і методи, а також вивчення нормативно-
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законодавчої бази, яка регламентує діяльність вищої педагогічної освіти 

Туреччини. 

Перший етап (1863–1923) співвідноситься зі створенням першого в 

Османській імперії університету «Darulfunun» (Дім науки), який пройшов 

шлях від мусульманського до світського навчального закладу, 

започаткував формування національної еліти Туреччини, яка сприяла 

розвитку турецької науки, техніки, освіти та культури. На цьому етапі було 

започатковано підготовку фахівців за спеціальністю «Література».  

Другий етап (1923–1981) розпочався з проголошення Республіки 

Туреччина та створення національної системи вищої освіти й 

характеризувався створенням у післявоєнний період (50–70-і роки ХХ ст.) 

мережі державних вищих навчальних закладів. Із 1928 року замість 

арабської письменності вводиться турецький алфавіт, основою розробки 

якого є латинська мова, що значно сприяє поширенню грамотності. На 

цьому етапі були відкриті вищі навчальні заклади, які здійснювали 

підготовку педагогічних працівників: Gazi University (Університет Газі 

(Анкара)), Ankara University (Університет Анкари), Ege University 

(Університет Еге (Ізмір), Middle East Technical University (Технічний 

університет Близького Сходу (Анкара), Dicle University (Університет Дікле 

(Діярбакир), Sakarya University (Університет Сакарія (Адапазари)), 

Cumhuriyet University (Університет Кумхурієт (Сівас) та ін. 

Третій етап (1981–2001) визначається реформуванням системи вищої 

освіти, швидкими темпами відкриття державних, приватних та суспільних 

університетів, що є науково-навчально-виробничими центрами з 

розгалуженою мережею коледжів, науково-дослідних інститутів, 

лабораторій, бібліотек, педагогічних факультетів тощо. У 1982 р. 

відкривається факультет літератури та факультет іноземних мов у 

Стамбульському університеті.  

Четвертий етап (2001 – дотепер) співвідноситься із залученням 

Республіки Туреччина до Болонського процесу. У цей період організація 
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освітнього процесу майбутніх учителів-філологів здійснюється на засадах 

таких європейських нормативних документах, як: «Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (2001), 

«Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання» (2014), «Стратегічна 

програма розвитку для мультилінгвальної Європи – 2020» (2015), 

«Рекомендації з плюралістичних підходів до мов і культур» (2014). 

З’ясовано, що всі університети республіки підпорядковуються двом 

адміністративним органам: Міністерству національної освіти та Раді з 

вищої освіти. 

У науковій розвідці з’ясовано, що нині в Туреччині активно 

відбувається процес інформатизації освіти на всіх її рівнях (державні 

нормативно-правові документи: Інформаційне суспільство та план дій на 

2014-2018 рр., Стратегічний план Міністерства національної освіти 2015-

2019 рр.), низці наукових досліджень щодо впровадження комп’ютерного 

навчання в освітній процес підготовки вчителів та формування цифрової 

компетентності здобувачів освіти (Ю. Акюз, М. Алтан, О. Байрам, Б. 

Варішолу, Й. Гьокташ, М. Ердем, М. Корлу та ін.). Численні вагомі та 

теоретичні результати турецьких учених надають підстави стверджувати, 

що головним напрямом розвитку педагогічної освіти Туреччини є її вектор 

спрямування на формування в майбутніх учителів-філологів ключових 

компетентностей, зазначених в рамці кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти (знання, розуміння, комунікація, формування 

суджень, здатність до навчання впродовж життя). 

Доведено, що на сучасному етапі підготовки майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності актуалізуються тенденції 

інтернаціоналізації, євроінтеграції та активізації міжнародних академічних 

зв’язків. 

Установлено, що вища педагогічна освіта в Туреччині реалізується за 

такими освітніми рівнями: перший (неповна вища педагогічна освіта) на 

педагогічних курсах, тривалістю два роки та на підставі успішного 
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проходження проміжної атестації; другий (бакалаврський) за відповідною 

ОПП терміном не менше чотирьох років; третій (магістерський) термін 

навчання складає 1,5 роки за відповідною ОПП та охоплює два види 

практик (науково-дослідна та науково-педагогічна); четвертий (доктор 

філософії), тривалістю три роки навчання в докторантурі, упродовж яких 

докторант проводить дослідження, захищає докторську дисертацію. 

Прорезюмовані наукові дослідження турецьких учених дали змогу 

визначити основні концептуальні положення підготовки майбутніх 

учителів до професійної діяльності в Туреччині.  

До них віднесено такі: 1) ідея побудови Республіки Туреччина на 

основі модерністської політичної ідеології Кемаля Ататюрка, що містить 6 

основних принципів: республіканізм (ідеал конституційної демократичної 

республіки), націоналізм (ідеал національної держави, патріотично виховує 

своїх громадян в дусі відданості нації), народність (боротьба проти 

класової нерівності і станових привілеїв), лаїцизму (світського характеру 

держави і відокремлення держави від ісламу), державне регулювання 

(побудова змішаної економіки при панівній ролі держави), реформізм 

(курс на вестернізацію та боротьбу з пережитками традиційного 

суспільства, підґрунтя на прогрес і просвітництво); 2) євразійська 

доктрина, яка визначає Туреччину як регіональну державу й лідера 

тюркських народів, культурний і освітній центр тюркського світу; 3) 

релігійні принципи ісламу в його демократичної версії, що містять: 

справедливість і законність; рівність мусульман і відсутність жорстких 

соціальних кордонів у суспільстві; значущість громадської думки й 

громадських інститутів у функціонуванні державної влади та регулюванні 

механізмів її діяльності; виборність влади; 4) ідеї індустріального розвитку 

(інноваційного розвитку) на основі традиційних ісламських цінностей, які 

передбачають інтеграцію в Європейський Союз зі збереженням турецької 

ідентичності та менталітету. 
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Слід зазначити, що особливістю турецької системи вищої 

педагогічної освіти (на відміну від української) є наявність тьютора, який 

допомагає студентові у виборі й реалізації освітньої траєкторії, а також 

широке використання технології створення особистісно орієнтованого 

навчання, яка характеризується: реалізацією діалогічності в різних її 

формах і модифікаціях; практичною спрямованістю, входженням у 

життєвий контекст, орієнтацією на сферу життєдіяльності студента; 

забезпеченням вільної, творчої, соціально активної діяльності.  

Установлено, що підготовка майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності в Туреччині вирізняється: посиленням практичного 

складника шляхом упровадження в освітній процес педагогічної практики 

в школах-лабораторіях при вищих навчальних закладах засобами 

відеозв’язку, зокрема на шкільних уроках літератури; підвищенням вимог 

до поглибленого вивчення іноземних мов (знання іноземної мови країн 

Європейського Союзу на рівні В2); запровадженням змін в освітній процес 

професійної підготовки майбутніх учителів-філологів на засадах 

білінгвального навчання; широким залученням студентів та науково-

педагогічних працівників до міжнародного обміну досвідом і стажування, 

фінансова підтримка програм академічної мобільності (Erasmus, Erasmus+, 

Mevlana, Farabi тощо); уведенням додаткового іспиту KPSS після 

отримання диплому для працевлаштування в державному закладі освіти, 

професійна діяльність у якому прирівнюється до державної служби. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ ТУРЕЧЧИНА 

 

2.1. Зміст, форми, методи підготовки майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Республіки Туреччина 

 

На основі проаналізованих наукових праць, зазначимо, що 

традиційно вчителі-філологи є або носіями мови, або перекладачами 

(Barouch Gilbert, Adesope, Schroeder, 2014; Day, 1993; Маракли, 2017). Нині 

підготовку вчителів-філологів у Туреччині в основному надають на 

факультетах освіти (Can, 2005). Навчання зазвичай триває чотири роки, 

якщо програма не припускає річної інтенсивної підготовки, в цьому 

випадку 1 + 4 роки. Всі відділення ELT слідують стандартній та 

обов'язковій програмі навчання здобувачів освіти. Проте, факультативні 

курси, матеріали, підручники та іспити можуть варіюватися від одного 

університету до іншого (Karakaya, 2004). Педагогічна освіта в Туреччині 

складається передбачає щорічні звіти. Ці звіти складаються  з двох частин, 

які присвячені освітній політиці в галузі підготовки вчителів до початку 

роботи, а також результати і обговорення різних емпіричних досліджень 

(DPT, 2001). 

Після передачі повноважень з навчання вчителів університетам 20 

липня 1982 р., найбільша домовленість про програми педагогічної освіти, 

що проводяться на педагогічних факультетах, була досягнута шляхом 

реконструкції педагогічних факультетів в 1997 р. в Національному 

інституті освіти і вищої освіти, співпраця між педагогічними факультетами 

та експериментальними школами здійснювалося за рахунок кредиту 

Світового банку, наданого Туреччині (Hismanoglu, 2012). 
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Друга домовленість на факультетах освіти була реалізована в 2006-

2007 рр. На основі цієї домовленості було зроблено спробу усунути 

недоліки положень 1997 р. В цьому напрямі були зроблені певні заходи на 

професійних курсах підготовки вчителів-філологів. Підводячи підсумок, 

можна сказати, що ліцензійна програма підготовки вчителів-філологів, яка 

була організована в 2006-2007 рр., являє собою чотирирічну програму, що 

складається з обов'язкових і вибіркових дисциплін. 

Незважаючи на свій досвід і давні традиції педагогічної освіти, 

Туреччина в основному вирішувала матеріальні проблеми, такі як 

тривалість навчання програми педагогічної освіти 2, 3 і 4 роки. Підготовка 

вчителів-філологів – складний дорогий процес. У порівнянні з ситуацією в 

інших країнах, історія програм підготовки вчителів-філологів в Туреччині 

свідчить про те, що в цій країні необхідно більше можливостей в цьому 

відношенні. 

Попередня підготовка вчителів-філологів – це динамічний етап, який 

слід ретельно планувати, систематично оцінювати і ефективно оцінювати. 

Попри свої обмеження, нова програма попереднього навчання вчителів в 

Туреччині явно краща, ніж попередні програми, оскільки вона розвивалася 

поступово в історії. Крім того, критичний підхід і аналіз попередніх 

успіхів і невдач мають велике значення для того, щоб прокласти шлях для 

подальших розробок в програмах підготовки вчителів-філологів. 

У 1997 р. почалася восьмирічна система обов'язкової освіти, що 

призвела до помітних змін в підготовці вчителів-філологів в Туреччині. 

Згідно з цим законом, для учнів державних початкових шкіл стало 

обов'язковим починати вивчати іноземну мову в 4-му класі (Atay, 2007). В 

результаті цього закону потреба у вчителях мов швидко зросла. Щоб 

заповнити цю прогалину, випускникам мовних програм природничо-

наукового і літературного факультетів була надана можливість працювати 

вчителями іноземних мов. 
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У 1997 р. програма і навчальний план педагогічних факультетів, які 

були єдиними джерелами викладачів мов, довелося реструктурувати з 

точки зору пропонованих курсів і підходів. В результаті цих нових 

розробок Рада вищої освіти (YOK) підготував нові навчальні програми для 

відділів підготовки вчителів-філологів. Відповідно до цієї нової структури 

вчителя-філолога будуть навчатися тільки на педагогічних факультетах 

(MEB- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2006c). 

Нині ми можемо чітко пояснити різницю між старою (до 1997 р.) і 

новою (після 1997 р.) програмами, які були реалізовані на педагогічних 

факультетах. Перша відмінність було пов'язано з сумою кредитів, які 

студенти повинні були мати для завершення навчання. Незважаючи на те, 

що кількість  необхідних кредитів в старій програмі було 186, у новій – 

143. Загальна кількість годин в тиждень було зменшено до 17,9 з 23,2, що 

відповідає показникам на факультетах освіти в Європі. Ще одна 

відмінність полягала в курсах, запропонованих вчителям до початку 

роботи. Деякі з обов'язкових курсів, таких як: література, граматика, 

лінгвістика, переклад були замінені загальноосвітніми курсами для 

вчителів, такими як; класне керівництво, тестування. Це оновлення 

показує, що в новій програмі робиться спроба збільшити кількість 

загальноосвітніх курсів. 

Третє і найважливіша відмінність стосується практичного навчання. 

У процесі підготовки вчителів-філологів, вони повинні відвідувати школи і 

отримувати досвід викладання в реальному середовищі, в четвертому 

семестрі, яке називається «Шкільний досвід I». Вимога цього курсу – 

спостереження за класом і виконання деяких пов'язаних з ним завдань. У 

сьомому семестрі програми квазіпрофесійної підготовки вчителя – це  

відвідування школи, щоб побачити розпорядок школи і класу. Цей курс 

називається «Шкільний досвід II». В останньому семестрі підготовки 

вчителів-філологів, студенти продовжують ходити в школи з метою 

набуття практики викладання. Мета цієї практики – допомогти вчителям 
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до початку роботи пов'язати свої теоретичні знання з практикою в 

реальному навчальному середовищі. 

Студенти також відвідують теоретичні курси на своїх факультетах, 

що означає, що вони практикують викладання в тому ж семестрі, коли 

вони також відвідують теоретичні курси, де у них є можливість поділитися 

своїм досвідом зі своїми колегами і керівниками (Buluç, Demir, 2015). 

Ще одним важливим результатом цих курсів є те, що вони 

створюють міцний зв'язок між школами та академічними установами. 

Вважається, що ця реструктуризація призвела до появи більш 

кваліфікованих випускників факультетів педагогічної освіти. Оновлення, 

які реструктурували цю програму підготовки вчителів іноземних мов, були 

реалізовані наступним чином (Tapan, 2000):  

● поєднання теорії і практики, тісні відносини з школами, 

можливість проходження курсів на інших факультетах, можливість пройти 

другорядну, попередню підготовку; 

● учителям надається можливість пройти курси в європейських 

країнах в рамках програми Erasmus Exchange. 

Всі вищезгадані якості нової програми допомагають викладачам 

іноземних мов стежити за поліпшеннями в викладанні іноземних мов у 

світі, що дуже важливо для Туреччини, яка намагалася стати членом 

Європейського Союзу. 

 У 2004 р. був прийнятий закон про осіб, які можуть бути вчителями-

філологами, зокрема вчителями іноземних мов.  

Згідно з цим законодавством порядок переваги наступний;  

1) випускники факультетів іноземних мов педагогічних факультетів;  

2) випускники магістерської програми, які не пишуть диплом;  

3) випускники факультетів англійської мови і літератури, 

американської культури, перекладу і лінгвістики, що мають сертифікат, 

виданий після курсу, запропонованого у співпраці з Міністерством освіти і 
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Радою вищої освіти. З іншого боку, ці способи підготовки вчителів-

філологів можуть виявитися недостатніми для заповнення пробілу.  

У цій ситуації ті, хто є випускниками різних програм університетів, в 

яких викладання ведеться іноземною мовою, можуть бути прийняті на 

роботу викладачами іноземних мов за умови наявності у них сертифіката 

викладання мови. Крім того, випускники різних програм підготовки 

вчителів на педагогічних факультетах і факультетах природничих наук і 

літератури також можуть працювати вчителями за умови, що вони 

отримають не менше, аніж рівень «B» по мовному тесту для державних 

службовців (KPDS) і мають сертифікат мовного навчання (Çetin, Güngör, 

2014). 

Якщо взяти для прикладу підготовку вчителів філологів на 

педагогічному факультеті Стамбульського університету, то загальна 

кількість аудиторних годин на курсах становить 175, з яких 143 години 

присвячені теоретичним, а 32 - практичним курсам, включаючи 

педагогічну практику, комп'ютерні навички, спеціальні методи навчання 

тощо (Dedeoğlu, 2003). 

Перший рік навчання спрямований на поліпшенні мовних 

компетенцій вчителів-стажерів за курсами, орієнтованими, в основному, на 

формування  мовних навичок. Отже, це можна розглядати як період 

адаптації для вчителів і учнів. У міру того, як вони переходять на другий, 

молодший і старший рівні, курси, які вони відвідують заняття, стають 

різноманітними і більш професійно орієнтованими, щоб дати їм загальні та 

педагогічні знання поряд з лінгвістичної компетенцією. На вищому рівні 

вони повинні бути присутніми на заняттях в початковій або середній 

школі, а потім приступити до реальної педагогічної практики, плануючи і 

проводячи уроки щотижня відповідно до вимог програми під наглядом 

тренера вчителів і наставника. 

Як повідомляє Tercanlıolu (2004), починаючи з 50-х років, поняття 

підготовки вчителів на основі компетенцій було широко поширене в 
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програмах. Ця модель освіти «описує програму підготовки вчителів, в якій 

необхідно придбати певні компетенції, явними критеріями для оцінки цих 

компетенцій». Вона також відома як модель, заснована на «стандартах». 

Міністерство національної освіти (МНО) перерахував ряд спеціальних 

компетенцій вчителів-філологів, які втілюють в собі знання, навички і 

відносини, які допомагають вчителям в професійному розвитку. Проте, ці 

компетенції дійсно призначалися для вчителів без відриву від роботи, а не 

до початку роботи. 

Ретельне вивчення діючої програми показує, що вона заснована на 

моделі прикладної науки (Wallace, 1991: 57), яку називає 

«раціоналістичною моделлю вивчення теорії і потім її застосування» її 

власними словами. Ця модель «заснована на результатах досліджень і 

теорії, яка може допомогти в навчанні мови» (Bailey, 2006:151). 

Передбачається, що коли стажисти проінформовані про наукові 

знання, вони засвоять їх і, відповідно, використовують у своєму навчанні. 

Програми цієї моделі широко пропонують «теоретичні курси з дисциплін 

лінгвістики, теорії вивчення мови, психології і так далі»; і саме тому 

практичні курси, такі як спостереження і педагогічна практика, 

залишаються менш помітними, з невеликою кількістю уваги і обмеженими 

годинами (Маракли, 2019). 

Нова програма включає нові обов'язкові курси, яких не було в 

першій програмі, такі як «аудіювання та вимову», «друга іноземна мова» і 

«громадські роботи». Також були змінені зміст і назви кількох курсів. Для 

ілюстрації «граматика англійської мови» була названа «контекстною 

граматикою», а «англійська література» - «літературою і викладанням 

мов». Деякі інтегровані курси, такі як аудіювання та усне мовлення, були 

відокремлені один від одного і додані в навчальну програму як 

«аудіювання та вимову» і «навички усного спілкування». До курсу 

літератури було додано педагогічні вимірювання й він отримав назву 

«Викладання літератури і мови». Ці поправки були позитивно схвалені 
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викладачами, які застосовують програму (Coşkun, Dalolu, 2010), завдяки 

великому упору на педагогічні та лінгвістичні аспекти. 

Курс «Обчислювальна техніка 1-2" не був обов'язковим, і деякі 

факультети пропонували його в якості факультативного курсу до 2006 р. 

Тепер він повинен проходити викладачі-стажисти в першому і другому 

семестрах першого року навчання. Це може дозволити їм стати вчителями, 

орієнтованими на технології, які можуть використовувати інформаційні та 

технологічні інструменти для досягнення педагогічних цілей, а також для 

свого індивідуального і професійного розвитку. Такий крок відповідає 

навичкам, певним в Європейському профілі мовної освіти (EPLTE, 2004). 

Критика викладачів-стажистів була на вищому рівні, коли справа 

стосувалася практичного боку програми. Ті, хто знав про попередній 

програмі, стверджували, що спостереження і практику в класі слід 

починати в перший рік їх навчання. 

Він стверджує, що теорія і практика, об'єднані один з одним, повинні 

бути вивчені з самого початку програми, а не спочатку проходити 

академічні та теоретичні курси, а тільки потім переходити в класні 

кімнати. Відповідно до цього підходу дослідження Канг (Cangil, 2000) 

показало, що вчителі-стажисти розглядали «заняття в класі зі 

спостереження в першому класі» як позитивний крок, який зробить внесок 

в їх професійне життя, коли вони почнуть активно викладати, оскільки це 

розглядається як перший правильний крок до розуміння характеру своєї 

професії. Коли використовувалася попередня програма, студенти мали 

можливість відмовитися від неї на більш ранньому етапі в тому випадку, 

якщо вони вважали «викладання» недоречним для себе як професії. 

На думку вчених (Karakas, 2012) «освітню систему не можна 

розглядати без будь-якого філософського підходу», і це, відповідно, може 

бути застосовано і до системи підготовки вчителів англійської мови. 

Розробникам програм необхідно переглянути філософію педагогічної 

освіти і чітко вказати це в програмі. В іншому випадку це образно 
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пропонує інструкторам «маршувати своїх власних барабанщиків», 

застосовуючи програму, що, по суті, веде до провалу в досягненні цілей 

програми в масштабах країни (Karakas, 2012). 

За словами R. Day (Day, 1991: 10) нова модель проголошує, що 

«учень отримує педагогічні знання, зміст, педагогічний зміст і підтримує 

знання за допомогою різноманітного досвіду і діяльності». Він також 

попереджає, що простого ознайомлення учнів з різними типами знань за 

допомогою різних ноу-хау і завдань саме по собі недостатньо, щоб 

гарантувати інтеграція галузі знань, що є основою знань. Таким чином, для 

досягнення цієї мети програма повинна включати «компонент 

рефлексивної практики». 

Це дасть можливість тим, хто реалізує програму, вибрати курси, які 

відповідають потребам студентів і потреби місцевого та національного 

контексту. Нарешті, є про один курс, присвячений навичкам управління 

класом студентів і викладачів. Це причина, по якій випускники скаржаться 

на проблеми, пов'язані з управлінням навчальною дисципліною в їх 

навчанні. З цієї причини курси з управління класом повинні займати 

більше місць в програмі. 

Пропозиції резюмуються з урахуванням наведеної вище оцінки в 

такий спосіб: 

• найголовніше, програма повинна бути оновлена відповідно до змін 

підготовки вчителів-філологів, з додаванням чітко визначеної філософії 

педагогічної освіти; 

• слід пропонувати курси, орієнтовані на культуру, оскільки вони 

складають важливу частину бази знань вчителів; 

• практичному навчанню слід надати більше переваг шляхом 

збільшення часу для спостереження в класі і надання можливості 

проводити більше занять по мікро-навчання в класах як доповнення до 

теоретичних курсів; 
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• програма підготовки вчителів-філологів повинна бути заснована на 

«інтегративної моделі» педагогічної освіти, яка містить компонент 

рефлексивної практики; 

• курси, представлені в програмі, повинні бути в рівній мірі 

орієнтовані на різні компетенції (наприклад, лінгвістику, педагогіку, 

управлінські навички тощо), необхідні для майбутнього вчителя-філолога; 

• вчителі-стажери повинні мати право голосу в питаннях, що 

стосуються оцінки програми, і це повинно бути складовою програми 

(Cömert, Demirtaş, Özer, Üstüner, 2009: 12-14). 

Доцільно звернути увагу на той чинник, що концепція 

комунікативної теорії Дж. Маккроскі, С. Джеймса, В. Річмондма має місце 

у процесі підготовки вчителів-філологів у Республіці Туреччина та 

основою для розробки комунікативного підходу до навчання іноземної 

мови та кооперативного її вивчення. 

Названі ідеї лягли в основу сучасних комунікативних методів 

навчання іноземним мовам, що прийшли на зміну традиційному 

дедуктивному граматико-перекладному методу (The Grammar-Translation 

Method), в якому основний акцент робиться на читанні й перекладі 

великих масивів тексту, заучуванні лексем, граматичних правил і 

стандартних розмовних тем. Наразі європейські педагоги використовують 

цей метод лише для навчання «мертвим» мовам (давньогрецька, латина 

тощо). 

У процесі ж навчання сучасним іноземним мовам вони переважно 

застосовують комунікативний підхід, який насамперед фокусується не на 

правильніц побудові мовних структур (зазначимо, що цей аспект також 

залишається важливим на інших параметрах, зокрема, взаємодії учасників 

у процесі спілкування, усвідомленні можливих варіантів розвитку ситуації, 

з'ясуванні та досягненні загальної комунікативної мети, спробах пояснити і 

висловити речі різними методами спілкування. Даний метод спрямований 

на розвиток навичок перефразування.  
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Серед найпопулярніших в Європі визначимо найбільш затребувані 

методи навчання при підготовці вчителів-філологів: 

● прямий метод (The Direct Method), перевага в якому надається 

розумінню і упровадженню розмовної мови, а набуття вмінь  читати і 

писати є не первинною потребою;  

● результатом  задіяності даного методу є вироблення компетенції 

думати іноземною мовою; принцип наочності в літературі, індуктивна 

граматика) (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011: 99-100); 

● аудіолінгвальний метод (The Audio-lingual Method), в основі якого 

неврологічна і слухова функції мозку (Cangil, 2000); 

● комунікативне навчання (Communicative Language Teaching), 

передбачає використання іноземної мови як у завданнях, так і під час 

спілкування з викладачем або всередині групи, включає велику кількість 

інтерактивних вправ;  

● навчаючи вимові на початкових рівнях, викладач застосовує різні 

кольорові таблиці, діаграми, на яких кожен колір / символ позначає певний 

звук – таким чином вивчаються нові слова (Cangil, 2000); 

● сугестопедія (Suggestopedia), вчитель використовує навички 

навіювання  в обстановці розслабленості; 

● заняття є переважно теоретичних, практичні навички досить часто 

відшліфовуються в ігровій формі (Cangil, 2000); 

● метод повного фізичного реагування (The Total Physical Response 

Method) передбачає, що студенти спочатку пасивно сприймають матеріал, 

не використовуючи його на практиці; на наступному етапі вони повинні 

фізично реагувати на певні лексеми, наприклад, на дієслова чи іменники;  

● після проходження перших двох етапів студенти починають 

практикувати мову самі (Cangil, 2000); 

● метод вивчення через навчання інших (Learning by Teaching 

Method), який відводить педагогові роль скоріше спостерігача, 

координатора, аніж наставника; студенти навчають один одного, 
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засвоюючи матеріал самостійно; метод є окремим випадком 

комунікативного навчання (Çetin, Güngör, 2014: 59-62). 

Технологічні зміни, динамічний розвиток багатьох галузей науки та 

нові відкриття призводять до того, що знання, які людина здобуває в 

школі, коледжі та/або університеті, швидко втрачають свою актуальність. 

Ось чому готовність до навчання впродовж життя є надзвичайно важливою 

з точки зору потреб ринку праці. Крім того, активна участь у суспільному 

житті ставить перед громадянами велику кількість проблеми і вимагає 

відповідних компетентностей для їх вирішення. До таких 

компетентностей, зокрема, належать навички пошуку та відбору 

інформації, свідоме та відповідальне використання мови. Вимоги ринку 

праці, які ставляться до робітників майже всіх галузей виробництва та 

послуг, також динамічно змінюються. Нині експерти визначають шість 

основних м'яких навичок, наявність яких необхідна для вдалого 

працевлаштування: 

● здатність до навчання, яка виражається в готовності постійно 

розвивати та поглиблювати свої знання; 

● відкритість до потреб інших, здатність пропонувати рішення для 

задоволення цих потреб; 

● адаптивність, здатність пристосовуватись до змінного середовища; 

комунікативні та міжособистісні навички (Çetin, Güngör, 2014). 

Беручи до уваги нещодавні соціально-економічні зміни, Рада Європи 

представила набір компетентностей, які з сьогоднішньої точки зору 

необхідні для підтримки достойного рівня життя, сприяння високому 

рівню зайнятості, зміцнення суспільної згуртованості. Рада Європи 

перераховує вісім ключових компетентностей, які «потрібні кожному для 

самореалізації, особистісного розвитку, працевлаштування, соціальної 

інтеграції, стійкого способу життя, успішного співіснування в мирних 

суспільствах, дотримання здорового способу життя, активної 

громадянської позиції» (Çetin, Güngör, 2014). Ці знання, уміння та навички 
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допомагають краще зрозуміти конкретну галузь або проблему); навички 

(що розуміються як здатність і можливість реалізації процесів та 

використання наявних знань); установки (визначаються як схильність і 

готовність до дії). Усі ключові компетентності однаково важливі, а їхні 

діапазони перекриваються та є взаємопов’язаними (аспекти, важливі для 

однієї галузі, підтримують компетенції, що належать до іншої). Спільними 

елементами для всіх ключових компетентностей є критичне мислення, 

готовність до вирішення проблем, здатність до роботи в команді, навички 

спілкування тощо. Нова система навчання повинна замінити старі методи 

на інноваційні, які дозволять студентам і учням здобувати знання та 

напрацьовувати навички в діяльності, пропонувати форми роботи, які 

дозволять ефективно взаємодіяти. 

Дидактичні рішення, які є частиною ефективного навчання 

іноземним мовам в епоху глобалізації, особливо у випадку навчання 

амбіційних студентів, повинно відповідати якомога більшій кількості 

критеріїв, що ведуть до глибокого засвоєння знань.  

Дієвим є метод  концептуальних карт, який протиставлений тим 

методам, що базуються на запам’ятовуванні, аналогічно тому, як 

поглиблене навчання протиставляється поверхневому. На практиці, 

концептуальна карта приймає форму діаграми із позначеними словесними 

зв’язками або асоціаціями, створеними навколо «ключової» теми. Вони 

використовуються викладачами у наступних освітніх ситуаціях: 

– планування занять (визначення того, що студентам відомо з даної 

теми); 

– вимірювання обсягу знань студентів перед і після вивчення теми; 

– організація групової роботи (об’єднання студентів у команди, в 

яких вони діляться знаннями та взаємодіють на засадах взаємодопомоги); 

– розпізнання індивідуальних здібностей (порівняння карт, 

створених різними студентами, з точки зору оригінальності, точності 
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вираження, кількості інформації, способів поєднання різних типів 

інформації тощо) (Çetin, Güngör, 2014: 58). 

Отже, в процесі вивчення іноземної мови концептуальні карти 

виконують дві важливі функції – вони одночасно є інструментом навчання 

й оцінювання. До того, використання карти у функції оцінювання також 

дозволяє оцінювати концептуальні особливості самої карти, а отже, 

прогрес студента у вищому порядку мислення та поглибленого навчання, а 

також у підвищенні мотивації до вивчення іноземної мови. Таким чином, 

викладач отримує необхідні для подальшої роботи дані про: розуміння 

студентів (чи розуміють вони поняття в даній категорії), їхню здатність 

створювати знання (чи створили вони нові поняття для зв’язування 

категорій), запропоновані ними структури зв’язків (чи виражені зв’язки 

між категоріями правильними словами), способи з’єднання поняття з 

центральною проблемою (наскільки точно запропонований студентами 

контент відноситься до «центрального» питання) (Çetin, Güngör, 2014: 64). 

Головною особливістю методу «перевернутого» класу є відмова від 

традиційної схеми організації заняття, яка зазвичай складається з трьох 

основних елементів: презентація студентам нового матеріалу, виконання 

ними керованих репродуктивних мовних вправ, самостійне творче 

продукування мовних форм. У «перевернутому» класі ролі викладача та 

студента змінюються місцями. Час, який традиційно витрачався на 

представлення нового матеріалу. Завдяки проведеній студентами 

«підготовчій» роботі у викладача з’являється додатковий час для 

інтерактивної роботи зі студентами безпосередньо в класі, що є 

надзвичайно важливим в умовах обмеженої кількості годин, відведених на 

навчальну дисципліну «Іноземна мова для професійного спілкування». 

Окрім того, це значно підвищує якість засвоєння знань студентами, 

урізноманітнює форми організації їхньої взаємодії в класі, дає можливість 

вчитися один в одного та/або вирішувати проблеми, пов’язані з 

обговорюваною тематикою, в іншому контексті, ніж той, що виникав під 
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час їхньої індивідуальної роботи (Cangil, 2000). Робота в «перевернутому» 

класі створює навчальне середовище, що симулює «справжнє 

суспільство», в якому студенти вирішують «справжні проблеми». 

 Тут важливо продемонструвати не стільки самі знання, скільки 

здатність ними користуватися в ході аудиторної дискусії, уміння ставити 

правильні запитання задля розсіювання сумнівів, які, можливо, виникли 

під час попереднього самостійного «проходження» матеріалу. Таким 

чином, студенти розвивають навички вищого порядку, що сприяє 

придбанню нових компетенцій. 

Хоча немає неспростованих доказів того, що метод «перевернутого» 

класу гарантує кращі, ніж за традиційного навчання, результати вивчення 

іноземних мов, він, безсумнівно, корисний для відпрацювання 

комунікативних навичок. 

Приймаючи роль консультанта, викладач ставить студентам 

небанальні запитання та «запобігає» поверхневому засвоєнню матеріалу. 

Однак, зауважимо, якщо самостійна інтерналізація навчального матеріалу 

буде низької якості, аудиторні заняття також не будуть мотивувати 

студентів до процесу пізнання. На думку науковців, метод 

«перевернутого» класу найкраще спрацьовує при навчанні конкретному 

контенту (наприклад, на заняттях з використанням CLIL – Content and 

Language Integrated Learning), ніж для заохочування студентів до 

спілкування. Успіх заняття також значно залежить від ретельності 

підготовки попередньо розроблених матеріалів для самостійної роботи 

студентів (текстів, відео лекцій, тестів, запитань, що підтверджують 

розуміння змісту матеріалу).  

Використання методу дуоетнографічних діалогів у вивченні 

іноземних мов було запропоновано Дж. Норрісом (J. Norris, 2010), Р. Сойер 

(R. Sawyer, 2018), Д. Лунд (D. Lund, 2019). Такі розмови можуть 

стосуватись особистих вражень від країни, що виникли в результаті 

туристичних чи навчальних поїздок, читання книжок, газет, журналів, 
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перегляду художніх (документальних) фільмів, асоціацій, цікавих фактів, 

про які студенти дізналися з власного досвіду або від інших людей.  

Студенти можуть піти далі, розмірковуючи над питаннями, чому 

темою дискусії є саме британські університети, чи вважають вони 

корисним вивчення освітніх традицій інших країн, чи взагалі можливо 

якісно ознайомитись з особливостями британської системи вищої освіти 

дистанційно (розмовляючи про неї), чи для цього необхідний особистий 

досвід перебування в системі тощо. Дуоетнографічні діалоги, як правило, 

записують на мобільні камери (диктофони), що значно спрощує подальшу 

транскрипцію. Переглядаючи (прослуховуючи) записи, здобувач робить 

прогностичні припущення (наприклад, виявляє прогалини в загальних 

знаннях, які варто заповнити в майбутньому). 

У ракурсі сучасного розуміння ефективності викладання іноземних 

мов метод діалогів виконує кілька дидактичних функцій. 

Важливим аспектом є розгляд обговорюваної проблеми з іншої точки 

зору (перспективи партнера), а підтримка суджень фактами з 

біографічного досвіду сприяє глибшому й ширшому розумінню того, які 

життєві події впливають на прийняття рішень. Таким чином, студенти 

отримують не лише цінні відомості щодо власних переконань, які 

визначають їхню діяльність (поведінку).  

Інтегративна функція виражається в розвитку почуття приналежності 

до суспільства. Оскільки дуоетнографічні діалоги відбуваються шляхом 

ведення розмови, розповідь про власний досвід встановлює певні стосунки 

з іншим студентом, який також вивчає іноземну мову. Дуоетнографічний 

діалог на тему того, що створює різноманітність у групі з вивчення 

іноземної мови, може стати цікавою та глибокою бесідою із партнером, а 

емоційна взаємодія, що встановлюється у процесі цієї бесіди, не лише 

сприяє формуванню вмінь та знань, а й сприяє позитивізації стосунків з 

іншою людиною. Таким чином, наявність суб’єктивного знання розширює 

знання об’єктивне, одночасно виступаючи його доказом. Це також 
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заохочує задуматись про те, чому саме таке питання обговорюється на 

занятті, хто має про нього найбільші знання, яким чином їх можна 

перевірити та/або виміряти. Розширення повноважень студента за рахунок 

суб’єктивних знань змушує його почати мислити критично та в 

присутності партнера переосмислювати свою біографію. 

Можливо, найважливішою з точки зору впливу на майбутнє 

студентів, трансформаційна функція. Створення ситуацій, в яких 

співрозмовники можуть вільно розмірковувати, формулювати оригінальні 

судження, переосмислювати свій досвід, аналізувати власні переконання та 

цінності, назавжди залишають слід у свідомості. Такі ситуації можуть 

призвести до збільшення відкритості студента в процесі вирішення 

складних питань, стимулювати розгляд проблем з різних точок зору, 

викликати цікавість і бажання вивчати себе шляхом відвертих розмов з 

іншими. 

Використання методу дуоетнографічного діалогу також виконує 

творчу функцію, яка активно просувається в сучасній освіті з точки зору 

розвитку рефлективних здібностей студентів. Обговорювати певну 

проблему віч-на-віч з іншою людиною – це не теж саме, що висловлювати 

свої роздуми на папері в традиційному есе. Це справжній інтерактив у 

режимі реального часу, в якому формат спілкування «запитання-відповідь» 

приймається з самого початку розмови. На відміну від традиційного есе, 

немає чітко визначеної методики ведення дуоетнографічного діалогу. 

Натомість тут присутні невизначеність, емерджентність і когнітивний 

хаос, які навчають студента швидко помічати нюанси обговорюваних 

питань, зокрема, у зв’язку із згадуваним особистим досвідом. Життя 

співрозмовника сприймається як об’єкт дослідження, а описувані події – як 

дані для порівняння та реконструкції, що призводять до креативного та, як 

наслідок, більш глибокого розуміння питання (Cangil, 2000). 

Беззаперечною є мотиваційна функція дуоетнографічного діалогу. 

Діалогічне мовлення передбачає дві різні позиції: того, хто говорить, і 
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того, хто слухає. Перший спонукає співрозмовника до певної дії (просить, 

наказує, вмовляє, пропонує, натякає тощо), а другий – слухає, розуміє, 

усвідомлює, виконує (або не виконує) дію, що вимагається. Коли студент 

вчиться розмовляти іноземною мовою, він від самого початку 

практикується у виконанні обох цих функцій – вчиться не лише слухати, 

виконувати або реагувати іншими способами, а й самостійно здійснювати 

мовний вплив на інших людей (переконувати, аргументувати, мотивувати). 

Зрозуміло, що учасник діалогу, в бік якого спрямований мовний вплив, не 

завжди погоджується й підкоряється. Він (вона) може відповісти на мовне 

спонукання різними способами: наприклад, не лише просто погодитись 

або не погодитись, але й висловити власну аргументацію, поставити 

зустрічне запитання або пояснити, чому неможливо виконання дії, що 

вимагається. Така відповідь може стати початком більш розгорнутого 

діалогу, тобто такої послідовності мовних висловлювань двох (або більше) 

осіб, коли партнери по черзі займають позиції мовця та слухача, які 

значною мірою поважають один одного в якості самостійного суб’єкта 

ситуації спілкування та намагаються зрозуміти аргументацію 

співрозмовника. Для розвитку здатності переконувати, що є однією з 

ключових для професії вчителя, студент повинен навчитися конструктивно 

брати участь у мотиваційному діалозі з іншими людьми: формулювати й 

відстоювати власну позицію, розуміти та приймати позиції інших людей, 

усвідомлювати проблему, висувати варіанти рішення, виробляти 

компроміси тощо. Все це додатково мотивує студента до більш ретельного 

вивчення іноземної мови, адже, чим досконалішими є його мовні навички, 

тим переконливіше виглядає його аргументація в ситуації мовного 

спілкування. 

Підсумовуючи, зауважимо, що наведені вище дидактичні рішення, 

стосуються поля питань, вивчення яких визначається самими студентами 

як такі, що мають для них особисту цінність і можуть бути використані в 

майбутньому. Виконуючи ці вправи, студент виражає власну точку зору, 
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представляє особисте розуміння сутностей явищ, що згадуються в рамках 

проблематики заняття, іноді навіть переглядає та змінює свої попередні 

переконання. Проєктуючи структуру концептуальної карти, замислюючись 

над встановленням зв’язків, або міркуючи щодо розбіжностей власного 

розуміння проблеми із баченням цієї самої проблеми з точки зору 

викладача у «перевернутому» класі, або під час дуоетнографічного діалогу 

з людиною, яка пропонує інше розуміння обговорюваних питань, студент 

наче входить до виміру, в якому реконструюються його попередньо 

здобуті знання. Саме тоді відбувається поглиблене навчання, що 

обумовлене чіткою артикуляцією розбіжностей (взаємодія з новим 

знанням), виникненням сумнівів щодо існуючих суджень (аспект 

темпоральності), узгодженням нових значень (пошук закономірностей), а 

також упевненістю в обґрунтованості реструктуризації знань (здобуття 

нової свідомості). Все це відповідає критеріям сучасного розуміння 

ефективності навчання іноземних мов. У цьому випадку успішність 

студента не є прямим наслідком навчання, а досягається завдяки його 

перебуванню в мотивуючому навчальному середовищі. 

Заслуговують на увагу такі методи, як «Massive Open Online Course», 

«E-Learning», «Distance Learning», «Blended Learning». Вчений (Cangil, 

2000: 369-271) висвітлює можливості дистанційного та змішаного 

навчання іноземній мові для професійного спілкування, при якому 

завдання формування мовної комунікативної компетенції (в межах 

таксономії Блума) вирішуються шляхом поєднання традиційних 

аудиторних занять з інтенсивною самостійною роботою студентів із 

застосуванням комп’ютеризованих засобів навчання, а також приводять 

якісний аналіз формування всіх компонентів мовної комунікаційної 

компетенції в процесі взаємодії студентів і викладачів у віртуальному 

середовищі, що створене на сучасних платформах дистанційної освіти. 

Аналізуючи дослідження вчених щодо ставлення студентів і 

викладачів до впровадження нових технологій формування мовної 
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комунікативної компетенції, зауважимо, що всі вони визначають 

підвищення мотивації до вивчення іноземної мови як один із самих 

значущих результатів переходу на інноваційні технології навчання. Після 

знайомства із цими технологіями студенти починають вважати мову, що 

вивчається, не настільки складною, як вони сприймали її перед початком 

навчання. Судячи з опублікованих даних, впровадження у навчальний 

процес різноманітних методів і підходів, що передбачають психологічну 

підтримку студентів в процесі вивчення ними іноземної мови (Erdil, 2008: 

28-31), систематичну самооцінку рівня сформованості мовної 

комунікативної компетенції, орієнтацію процесу навчання на реальні 

професійно-комунікативні потреби студентів і значущий практичний 

результат, групову роботу й співпрацю на занятті, використання ігрових 

прийомів, а також перенесення певної частини навчальної діяльності до 

віртуального комп’ютерного середовища, сприяють підвищенню 

зацікавленості студентів і досягнення ними вищого рівня сформованості 

мовної комунікаційної компетенції. 

Одночасно згадані дослідження зазначають низку труднощів, що 

виникають під час упровадження нових технологій у навчальний процес, 

серед яких головною проблемою є малий досвід роботи з цими 

технологіями у всіх учасників процесу формування мовної комунікативної 

компетенції. Також вчені визнають, що запропоновані технологічні 

рішення наштовхуються на певні труднощі у середовищі студентів-

філологів. Виходячи зі стереотипних міркувань про те, що для вчителя-

філолога знання іноземної мови необхідно, перш за все, як засіб отримання 

професійно-значущої інформації, викладачі найчастіше роблять акцент на 

розвиток навичок читання та перекладу, в той час, як розвитку навичок 

говоріння приділяється менша увага. 

Окрім того, в процесі професійної діяльності викладачі 

зіштовхуються з такими проблемами як низька комунікативна мотивація 

студентів при вивченні іноземної мови та боязнь допуститися помилки під 
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час усного мовлення. Навчання самостійному усному мовленню ще більше 

ускладнюється тим, що студенти традиційно засвоюють мовні форми та 

зміст висловлювання у вигляді заданого тексту, що в недостатній мірі 

сприяє формуванню самостійності і ініціативності в процесі усної 

мовленнєвої діяльності. 

Як один із засобів подолання вище згаданих труднощів викладачами 

використовується технологія активного мовлення, що спрямована на 

формування мовної комунікативної компетенції студентів-філологів. 

Ефективне формування мовної комунікативної компетенції 

відбувається завдяки оптимальному поєднанню комунікативного і 

компетентнісного підходів. Перший передбачає: комунікативну 

спрямованість навчання, тобто іноземна мова виступає засобом 

спілкування в реальних життєвих (професійних) умовах; дотримання 

принципу ситуативності (під час занять викладач відтворює ситуації, з 

якими студенти стикатимуться в реальному житті). Основу другого 

підходу складають: здатність до вільного спілкування в різних формах і на 

різні теми, максимально використовуючи наявний словниковий запас; 

самостійну побудову висловлювання відповідно до завдань комунікації; 

толерантну свідомість і поведінку, навички взаємодії  в освітній, 

навчально-дослідній, проєктній та інших видах діяльності; провідна роль 

практики та самостійної роботи в освітньому процесі; результатом 

навчання вважається не сумарний обсяг здобутих знань, а здатність 

адекватно діяти в різних проблемних ситуаціях, вміння рішати 

комунікативні завдання як у типових, так і нестандартних обставинах 

(Karaçalı, 2004: 22-24). 

Технологія активного мовлення базується на ідеї, що студентам 

необхідно ставити комунікативні завдання, що провокують комплексну 

розумову діяльність. В центрі уваги студента повинна бути думка, зміст 

висловлювання, а мова має виконувати свою пряму функцію – 

формулювання цієї думки та її донесення до відома цільової аудиторії. 
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Розв’язуючи такі комунікативні завдання, студенти виконують мовленнєві 

дії, намагаючись знайти шляхи їх вирішення. Завдяки цьому відбувається 

занурення до мовного середовища, а студенти починають спілкуватися 

іноземною мовою із чітко визначеною практичною ціллю. Основною 

відмінністю даної технології від традиційної системи навчання є 

використання мови в цілому, а не поділення її на граматичні та лексичні 

явища. Завдання складаються таким чином, що студенти фокусуються на 

змісті, а не на формі мовного висловлювання, що, одночасно, не означає 

повної зневаги до правильності його побудови. 

За оцінками вчених (Cömert, Demirtaş, Özer, Üstüner, 2009: 4-8), 

основною перевагою технології активного мовлення є її орієнтація на 

відпрацювання навичок усного розмовного мовлення, що дозволяє 

студентам швидше долати мовний бар’єр, вільно та невимушено 

розмовляти іноземною мовою без страху припуститися помилки. Саме 

тому технологія стає все більш популярним засобом розвитку швидкого 

мовного мовлення та мотивованої впевненості студентів на заняттях. 

Досвід роботи доводить, що на традиційних заняттях студенти рідко 

залучаються до справді творчої роботи, не розвивають здібності 

самостійно вирішувати складні завдання, частіше за все вони отримують 

знання вже в готовому вигляді, запам’ятовують та відтворюють. 

Доцільно зазначити, що на заняттях використовують такі методи та 

прийоми стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності як 

мозковий штурм, асоціації, міні-квести, використання мовних опорних 

схем, створення проблемних ситуацій за допомогою проблемних питань, 

завдань, задач. 

Метою другого етапу є активізація лексичних одиниць у мовних 

зразках і моделях, відпрацювання навичок усного розмовного мовлення. 

На другому етапі викладач ставить перед студентами комунікативні 

завдання та створює мовні ситуації. Ситуації моделюються різними 

способами: за допомогою наочності, словесного опису, інсценування, 
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шляхом опори на реальні життєві факти тощо. Створення цікавих, 

актуальних, ефективних комунікативних ситуацій – це творчість, 

методичний пошук педагога. При цьому доцільніше використовувати 

реальні ситуації спілкування, коли обговорюються близькі студентам, 

хвилюючі їх теми, що спонукають висловлювати власні думки, ділитися 

враженнями. Таким чином, для кожного етапу заняття використовуються 

активні методи, що дозволяють ефективно вирішувати конкретні цілі та 

задачі етапу. 

Аналіз публікацій турецьких педагогів-практиків (Küçükoğlu, Kaya, 

2008: 212-216) дає можливість зробити певні висновки щодо ефективності 

використання технології активного мовлення в процесі вивчення мови 

студентами-філологами, зокрема майбутніми педагогами.  

В групах, що в процесі навчання використовували технологію 

активного мовлення, за основними критеріями (мотиваційним, 

когнітивним, поведінковим) рівень сформованості мовної комунікативної 

компетенції студентів переважно визначається як середній або високий. 

Середній (репродуктивно-продуктивний) рівень демонструє бажання 

студентів виконувати комунікативні лінгвістичні завдання, періодичну 

потребу в мовному спілкуванні, особливо на опрацьовані теми. Студенти 

виявляють достатній рівень володіння операціями аналізу, синтезу, 

узагальнення тощо. Комунікація іноземною мовою, проте недостатньо 

розвинуті навички тривало й грамотно підтримувати цю комунікацію. 

Продуктивність виконання поставлених комунікативних завдань 

складає 55% від запланованого обсягу. 

Високий (продуктивний) рівень сформованості мовної 

комунікаційної компетенції демонструє потребу студентів у постійному й 

систематичному виконанні комунікативних завдань; здатність швидко й 

без втрати активності перемикатися з одного виду мовної діяльності на 

інший. У здобувачів освіти формуються вміння та навички комунікації, а 

ще й мовна поведінка. 
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Отже, судячи з висновків викладачів, технологія активного 

мовлення, що спрямована на формування мовної комунікативної 

компетенції учителів-філологів, демонструє високу ефективність. ЇЇ 

застосування сприяє поетапному розвитку мотиваційного, когнітивного та 

поведінкового компонентів мовної комунікативної компетенції осіб, що 

навчаються. 

На переконання турецьких викладачів, проєктна робота надає 

студентам простір для самостійної роботи, активних дій та незалежності – 

а це вже шлях до навчальної автономії. Вони працюють незалежно від 

викладача, наприклад, шукаючи певну інформацію, що є необхідною для 

виконання проєкту, потім працюючи парами або в групах, створюючи його 

концепцію, оцінюючи наявні ідеї, розподіляючи завдання тощо. Однак, як 

свідчать дослідження та власний досвід (Mahiroğlu, 2004: 444-446). 

Також варто пам’ятати, що студентська навчальна автономія 

повинна розвиватися поступово та всіляко підтримуватись викладачем. У 

протилежному випадку, студенти можуть почуватися розгубленими та 

демотивованими. Інша проблема, на яку рекомендують звернути увагу, це 

спілкування в групі. Особливо при реалізації складного проєкту, час, 

виділений на його виконання, має бути чітко розділений на окремі етапи, а 

окрім визначення головної мети (магістральної), дослідної роботи. 

Основою цієї роботи є мотивація студентів щодо необхідних матеріалів, 

засобів, інструментарію, змусити їх замислитись над тим, які труднощі 

можуть виникнути під час реалізації проєкту, а також має регулярно 

вимагати від студентів звітності про проведену роботу.  

Студенти отримують можливість використовувати мовні навички в 

процесі самостійного осягнення навколишньої дійсності.  

Набуті знання, уміння, навички: знання лексики та функціональної 

граматики; читання, розуміння і створення текстів різних видів складності; 

ціннісне ставлення до культурного розмаїття, зацікавленість вивченням 

різних іноземних мов; позитивне ставлення до міжкультурної комунікації. 



133 

 

Компетентність у сфері математики, природничих наук, технологій. 

Реалізована діяльність: учасниками проєкту можуть бути студенти-

гуманітарії, отже ключова компетентність у цій сфері може розвиватись за 

подібною схемою. 

Набуті знання, уміння, навички: розвиток і використання 

математичного сприйняття та мислення для розв’язання проблем у межах 

повсякденних життєвих ситуацій; здатність і готовність пояснювати світ 

природи, використовуючи емпіричні методи пізнання (спостереження, 

вимірювання, порівняння, експеримент), для постановки запитань, 

проведення досліджень і формулювання висновків, які опираються на 

докази (MEB-Öğretmen  Yetiştirme  ve  Eğitimi  Genel  Müdürlüğü, 2008). 

Компетентність у сфері цифрових технологій. 

Набуті знання, уміння, навички:  

● здатність до саморефлексії;  

● ефективне управління часом та інформацією; уміння вчитися та 

працювати індивідуально та в команді;  

● ефективна організація власного навчання;  

● цілеспрямованість і наполегливість у навчанні; самооцінка власної 

діяльності (успіхів, невдач);  

● уміння знаходити підтримку (допомогу); управління професійною 

кар’єрою; активна соціальна взаємодія (Şengül, 2018: 542-544). 

Громадянська компетентність. Реалізована діяльність: учасники 

проєкту використовують різноманітні засоби масової інформації для 

отримання необхідних даних, критично аналізують їх і переробляють для 

потреб проєкту; розроблені фрагменти уроків надалі можуть 

використовуватись з метою мотивації учнів до вивчення іноземних мов, 

демонстрації переваг багатомовності та чутливості до інших культур. 

Набуті знання, уміння, навички: здатність до ефективної самостійної 

та/або командної роботи на благо спільного публічного інтересу, в тому 

числі задля сталого розвитку суспільства; уміння критично та цілісно 
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мислити під час розв’язання соціально важливих проблем; уміння 

формулювати переконливі аргументи; здатність до конструктивної участі в 

заходах спільноти; залучення до процесу прийняття колегіальних рішень; 

навички використання та взаємодії із традиційними та новими формами 

засобів масової інформації. 

Компетентність у сфері підприємництва. Реалізована діяльність: 

розробка фрагменту уроку вимагає більше, ніж просто змістовних знань з 

іноземної мови та методики викладання спеціальних дисциплін, також 

потрібні винахідливість, креативність, артистичність та іноді суто 

практичні (мануальні) здібності ними також зможуть послуговуватись інші 

викладачі в реальній професійній діяльності (Ananiadou, Claro, 2009: 12-

14). 

Набуті знання, уміння, навички: уміння скористатися можливостями 

та ідеями, а також перетворити їх таким чином, щоб вони становили 

цінність (корисність) для інших осіб; підприємництво ґрунтується на 

креативності, критичності мислення, вмінні розв’язувати проблеми, 

сміливості проявляти ініціативу, наполегливості, а також здатності до 

спільного планування та управління процесами, які мають соціальне, 

культурне або фінансове значення. 

Компетентність у сфері культурної обізнаності та самовираження. 

Реалізована діяльність: учасники проєкту висловлюють свої ідеї творчим 

шляхом, залучаючи для їхньої реалізації спеціальні предметні знання, 

мовні навички та артистичні (художні) вміння. 

Набуті знання, уміння, навички: розуміння способів креативного 

вираження та передачі ідей і значень у різних культурах, за допомогою 

різних видів мистецтв та інших культурних форм; розуміння, розвиток і 

вираження власних думок; відчуття власного місця та ролі в суспільстві в 

багатьох контекстах (соціальному, культурному, освітньому) (Cho, 2006). 

Описаний вище проєкт був реалізований майбутніми вчителями 

географії на заняттях з іноземної мови для професійного спілкування, 
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однак до виконання подібних проєктів також можуть залучатися майбутні 

вчителі-філологи, які використовують другу іноземну мову для розробки 

фрагменту уроку з вивчення першої. А якщо одночасно залучати до 

спільної роботи студентів різних спеціальностей (мовників, математиків, 

істориків), то проєкт може набути міждисциплінарного характеру, що 

дозволить студентам досягати диференційованих комунікаційних цілей, 

збагачувати обсяг знань з різних предметів, розвивати власні інтереси та 

захоплення. Реалізація проєктів дозволяє не лише розширяти та 

поглиблювати контакти з іноземною мовою (Şahenk, 2009).   

Залучені до них студенти вивчають іноземну мову таким способом, 

який вимагає від них глибокої обробки інформації. Завдання відкритого 

типу мають потужний потенціал для активізації студентів, тому що 

вимагають винахідливості, креативності, творчої експресії, а також 

дозволяють студентам посилатися на свої інтереси та захоплення. А якщо 

виконаний проєкт зможе стати цінним навчальним матеріалом для інших, 

у студентів посилиться відчуття гордості за себе та своїх колег. 

Найважливішим є той факт, що проведена робота сприятиме розвитку 

ключових компетентностей, так і м'яких(soft skills), формуючи набір 

особистісних професійних знань, умінь та навичок, необхідних для 

успішної соціальної інтеграції та самореалізації на сучасному ринку праці. 

Сучасні студенти навчаються зовсім не так, як їхні батьки, і навіть не 

так, як навчалися їхні однолітки ще кілька років тому. Тому виникає 

необхідність впроваджувати нові способи не лише викладання, а й 

мотивації студентів до вивчення іноземної мови, особливо у випадку 

іноземної мови для професійного спілкування. Інформаційно-

комунікаційні технології ніколи не замінять викладачів, проте, викладачі, 

які використовують ці технології в процесі викладання іноземних мов, 

поступово замінять тих викладачів, які цього не роблять. 

Методика CALL розвивалася впродовж останніх десятиліть і зараз є 

важливою складовою методології викладання іноземної мови. Спочатку 
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вона сприймалась як доповнення до вивчення мови, в той час, як сьогодні 

CALL все частіше використовується для заохочення самостійності учнів. 

Варто додати, що освітні середовища, в яких ІКТ використовуються для 

вивчення іноземних мов, також змінюються з часом. Г. Стокуелл (G. 

Stockwell) пропонує поділ на традиційне (face-to-face, traditional learning), 

дистанційне електронне (correspondence, E-learning), комплементарне 

(гібридне, змішане) (hybrid, blended learning) навчання (Cömert, Demirtaş, 

Özer, Üstüner, 2009). 

Далі розглянемо особливості упровадження елементів змішаного 

навчання (blended learning) під час підготовки майбутніх учителів-

філологів, яке поєднує традиційну модель та модель on-line-навчання, 

причому on-line-компонент є важливим, навіть, ключовим елементом (від 

30 до 75 відсотків всього курсу). Змішане навчання (blended learning) – є 

відносно новим методом навчання, проте з кожним роком у нього 

з’являються все більше послідовників на теренах Європейського Союзу, 

зокрема в Польщі та Чехії, які переконані, що доповнення традиційних 

занять в аудиторії on-line-компонентом може принести позитивні 

результати (Cömert, Demirtaş, Özer, Üstüner, 2009). 

Традиційні методи навчання та методи E-learning вимагають від 

викладача використання принципово різних підходів до розробки 

навчальних програм, організації занять, форм спілкування між студентом і 

викладачем. Навчання за методикою blended learning пропонує студентам 

додатково посилити ефективність розвитку мовних навичок через 

збалансоване використання переваги обох вище згаданих «крайніх» 

методик.  

Розглянемо поетапну реалізацію методики E-learning. На першому 

етапі відбувається початкова інтеграція компоненту електронного 

навчання із традиційною формою. На цьому етапі розробник має знайти 

відповіді на наступні запитання: 

які освітні цілі в студентів, що беруть участь у цьому курсі? 
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чому саме в цій групі варто застосувати методику blended learning? 

яким чином перевіряти мовні досягнення студентів? 

яких студентів залучити до курсу (спеціальність, рік навчання, 

семестр вивчення іноземної мови, рівень мовних навичок, розмір 

групи)? 

який тип курсу (спеціального/професійного/академічного 

спілкування)? 

який досвід (якщо взагалі є) у студентів у використанні ІКТ в освіті? 

яким чином студенти використовуватимуть on-line-ресурси (чи це 

буде відкритий доступ для всіх, чи краще давати пароль доступу 

вибраним особам)?  

чи взагалі студенти потребують курсу blended learning або достатньо 

було обмежитися традиційною формою навчання? 

Отже, необхідно проаналізувати значну кількість запитань (а 

відповіді на деякі зовсім неочевидні), перш ніж переходити до другого 

етапу – розроблення навчальних матеріалів для курсу. Безперечно, цей 

етап є найбільш трудомістким та одноманітним через необхідність 

приділяти багато часу аналізу та відбору відповідних навчальних 

матеріалів і розробці вправ з використанням комп’ютера. По-перше, 

необхідно визначити пропорційне відношення кількості аудиторних та on-

line-занять: який з двох типів буде домінувати та в якій мірі. По-друге, 

варто пам’ятати, що учителів-філологів, як правило, мають різні 

преференції стосовно стилів і стратегій вивчення іноземної мови, тому 

варто якомога більше урізноманітнити курс з точки зору використання 

матеріалів, щоб кожен зміг знайти свій мотив до навчання елемент.  

Окрім того, матеріали та вправи курсу мають бути представлені в 

різних формах, наприклад, роздаткові матеріали, які можна завантажувати 

та видрукувати, інтерактивні вправи, посилання на веб-сайти, on-line-

вправи та фільми. 
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Останній крок проєктування курсу – розміщення розроблених 

матеріалів і вправ на платформі Moodle, що також вимагає значних 

часових затрат і великого терпіння. Тут варто пам’ятати про такі важливі 

речі, як: ознайомлення студентів зі способами входу/виходу на платформу; 

встановлення для студентів чітких правил роботи на платформі; 

представлення програми курсу в паперовій та/або електронній формах; 

представлення способів спілкування учасників курсу (e-mail, чат, відео-

конференція) для забезпечення комунікації «студент-викладач» та/або 

«студент-студент» на випадок виникнення питань, сумнівів, а також для 

непередбачуваних проблем (наприклад, тимчасова відсутність доступу до 

Інтернету), які можуть призвести до того, що завдання не будуть виконані 

у встановлений термін. 

Отже, розробка та впровадження навчальних курсів за методикою 

blended learning, безсумнівно, є трудомістким процесом, що вимагає 

значних зусиль, часу та енергії, а також ґрунтовних знань в області on-line-

інструментів. Попри те, що використання нових методів навчання завжди 

пов’язано з певними проблемами та сумнівами, вони також створюють 

нові можливості для всіх учасників освітнього процесу. Погоджуємось із 

думкою вчених (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011), що «будь-який компонент 

CALL вимагає високого ступеня самостійності студента (самодисципліни 

та організаційних навичок) і самомотивації». 

З усім тим, розглядаючи позитивні та негативні аспекти навчання за 

методикою blended learning, приходимо до висновку, що позитивних 

набагато більше, особливо якщо дивитись на це з точки зору стрімко 

зростаючої кількості досліджень, що підтверджують позитивне ставлення 

студентів до ідеї вивчення іноземних мов за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій, і що змішане навчання позитивно впливає на 

рівень мовної компетентності фахівців, зокрема, майбутніх учителів-

філологів (Л. Беранек (L. Beránek), Я. Бургерова (J. Burgerová), М. Дрлік 
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(М. Drlík), М. Манєнова (М. Maněnová), Е. Олеярчук (Е. Olejarczuk), Б. 

Хорватова (В. Horváthová) та інші). 

Аналіз нормативно-правової бази, психолого-педагогічної та 

лінгвістичної літератури, особливостей діяльності педагогічних 

факультетів дозволив виділити ряд спільних прогресивних тенденцій у 

теорії і практиці підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в закладах вищої освіти в Республіці Туреччина та України, які 

виокремились протягом досліджуваного періоду та активно розвиваються 

в умовах сьогодення. 

Провідною тенденцією розвитку університетської освіти взагалі та 

підготовки філологів зокрема, яка виокремилась на початку XXI століття, 

стала реалізація ідеї багатомовної освіти. 

З метою виконання рекомендацій впливових європейських 

організацій (Рада Європи, Єврокомісія), а також реалізації головних 

положень Болонської декларації щодо розвитку багатомовної освіти, у 

Туреччині систематично створюються Центри вивчення іноземних мов при 

університетах країни, які значно розширюють спектр іноземних мов, які 

пропонують для вивчення студентам. 

Так, Центр вивчення іноземних мов Стамбульського університету, 

окрім англійської, французької та німецької, надає можливість вивчення 

таких мов, як: албанська, арабська, болгарська, хінді та санскрит, 

іспанська, італійська, японська, норвезька, голландська, перська, 

португальська, російська, сербська, шведська, турецька, чеська, 

фінляндська. 

А метою реалізації політики багатомовності, в університетах 

Республіки Туреччина створюються відділення, на яких як спеціальність 

вивчаються не лише англійська, німецька, французька, а й не такі 

розповсюджені мови. Головною метою діяльності цього відділення було 

визначено «розвиток і розповсюдження мови, лінгвістичних ідей, 

літератури і культури народів Причорномор’я, підготовка науковців, 
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здатних вивчати, досліджувати, розуміти та розповсюджувати мови, 

літературу і культуру народів Причорномор’я: греків, росіян, турків та 

інших. Випускники можуть працевлаштуватись до державних установ 

Республіки Туреччина, консульств, різноманітних приватних установ країн 

Причорномор’я (Росії, України, Грузії, Вірменії, Румунії, Болгарії, 

Туреччини), або працювати вчителями відповідної мови, фрилансерами, 

експертами чи консультантами при дипломатичних делегаціях у країнах 

Причорномор’я, або як спеціальні науковці в дослідницьких центрах, або 

як перекладачі». 

На педагогічних факультетах функціонують три кафедри: кафедра 

мови та літератури, кафедра історії і культури, кафедра соціальних наук. 

Кафедра мови та літератури покликана забезпечити мовну, 

літературну та психолого-педагогічну підготовку майбутніх фахівців. 

Кафедра історії і культури озброює студентів знаннями з історії, археології 

та культури. 

Кафедра соціальних наук забезпечує підготовку з таких дисциплін, 

як: соціологія, правознавство, економіка, міжнародні зв’язки, де студенти 

знайомляться з сучасними соціокультурними та економіко-правовими 

тенденціями у світі загалом та країнах Причорномор’я зокрема (Demirtaş, 

Cömert, Özer, 2011). 

Стосовно України, були позитивні зрушення також. Так, у системі 

вищої філологічної освіти з другої половини  століття накопичений досвід 

підготовки філологів за двома спеціальностями. Мається на увазі не лише 

модель «рідна мова (українська чи російська) + іноземна (англійська, 

німецька або французька)», а й модель «іноземна мова + іноземна мова» у 

різних варіаціях (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011). Серед іноземних мов, що 

пропонувались для вивчення, були англійська, французька, німецька. У 70-

х роках до цього переліку було додану ще й іспанську, а в 90-х навіть 

японську та китайську. 
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Сьогодні філологічні факультети готують філологів за 

спеціальністю: «мова та література (перша, друга іноземна)». Другою 

спеціальністю в університетах пропонують мови країн-сусідів: болгарська, 

сербська, хорватська, чеська, словацька, польська, угорська, румунська, 

кримсько-татарська, а також новогрецька, турецька, перська, іврит та інші. 

Наприкінці  століття до навчальних планів підготовки учителів-філологів 

за двома спеціальностями вводилась як навчальна дисципліна навіть третя 

іноземна мова. 

Таким чином, спільним у напрямі переходу до мовного розмаїття та 

багатомовності є те що як турецькі, так й українські виші, вводять до 

навчальних планів підготовки фахівців дві чи навіть три іноземні мови, 

хоча при цьому найбільшою популярністю продовжує користуватись саме 

англійська мова. 

Відмінним є те, що українські університети пропонують підготовку 

майбутніх учителів-філологів на засадах вивчення однієї чи декількох 

іноземних мов (про це зазначається в дипломі здобувача освіти). Що 

стосується турецьких університетів, то слід зазначити, що друга іноземна 

мова вводиться лише як навчальна дисципліна. 

Стипендії на обидві програми надаються Європейським Союзом. 

Тривалість програм становить щонайбільше 12 місяців. 

Щодо програми з практики, то брати участь у ній можуть такі 

категорії студентів педагогічних факультетів: 

● студенти ОПП «бакалавр», які на момент подання заяви офіційно 

навчаються в університеті; 

● випускники університетів минулого року (Seferoğlu, 2004: 42-43).  

Останні мають подати відповідну заяву і підписати договір про 

навчання на останньому році навчанні і завершити практику протягом 

наступного року, тобто упродовж першого року після завершення 

університету. 

Завдяки програмі з практики студенти-філологи мають можливість: 
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● отримати неоціненний професійний досвід у відповідних закладах 

зарубіжжя (школи, виші, перекладацькі центри, науково-дослідні установи, 

видавничі центри тощо); 

● отримати нові перспективи для подальшого навчання та 

професійного розвитку; 

● розвинути нові уміння та якості; 

● покращити комунікативну компетенцію в іноземних мовах; 

● розвинути міжкультурні уміння; 

● стати повноцінними громадянами Європи (Tapan, 2000). 

Учителі-філологи можуть проходити практичну підготовку в 

країнах-членах Європейського Союзу, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, а 

також країнах, що чекають на членство в ЄС – Туреччині, колишній 

Югославії. Швейцарія не бере участі в програмі Erasmus+. 

Важливою інновацією програми є те, що Erasmus+ надає студентам 

до і впродовж перебування за кордоном безкоштовну мовну Інтернет-

підтримку (Online Linguistic Support) у вивченні відповідної іноземної 

мови, яка включає вступний тест для оцінки вихідного рівня володіння 

мовою, уроки мовної підготовки, підсумковий тест для оцінки набутого 

рівня володіння мовою. Проходження двох тестів є обов’язковим, а 

«відвідування» уроків – добровільне. Однак у будь-якому випадку 

претендент має продемонструвати володіння відповідною іноземною 

мовою на рівні В1. 

Практика, у якій бажає брати участь студент-філолог, може бути 

обов’язковою, тобто передбаченою навчальним планом того університету, 

у якому він навчається (наприклад, педагогічна), або добровільна. У 

першому випадку заклад-партнер нараховує студенту певну кількість 

кредитів і практика може бути зарахована студенту в повному обсязі або 

йому необхідно буде додатково пройти певну її частину у своєму виші. 

Якщо практика є добровільною (наприклад, перекладацька), то 

кредити на неї не нараховуються, однак про її проходження зазначається в 
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додатку до диплома. У разі, якщо практику проходить випускник 

університету, йому видається відповідне посвідчення. Робочий час 

практиканта не може бути меншим за вісім годин на день/сорок годин на 

тиждень. 

Щодо програми з навчання в зарубіжному виші, то її учасниками 

можуть стати виключно студенти. Навчання може тривати від трьох до 

дванадцяти місяців. Для участі в програмі з навчання студент має подати: 

відповідну заяву; сертифікат про володіння відповідною іноземною мовою 

на рівні В1; договір про навчання (Learning Agreement), доповнений 

навчальним планом, за яким студент буде відвідувати заняття в 

зарубіжному виші. Магістранти і докторанти мають також надати 

підтвердження відповідної комісії про те, що програма, яку має намір 

відвідувати стипендіат, є частиною його науково-дослідної роботи, 

необхідної для написання дисертації. Студенти будь-якої категорії можуть 

подавати заяви одночасно до трьох закладів (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011). 

Студенти, майбутні учителі-філологи українських університетів 

також мають можливість здійснювати стажування у закордонних закладах 

освіти, утім такі стажування нині не є систематичними і донедавна 

питання про їхню організацію вирішувалось, як правило, кожним закладом 

освіти самостійно. Серед європейських програм обміну українські 

студенти могли скористатись програмою TEMPUS (The Trans-European 

Mobility Programme for University Students), а також державними чи 

приватними програмами, які організовуються та фінансуються певною 

зарубіжною установою. 

Сьогодні Україна є країною-партнером програми ЕРАЗМУС+ і має 

всі можливості взяти участь у міжнародних конкурсах, проєктах, 

відкритих для всіх країн-партнерів у межах Міжнародного виміру 

програми мобільності. Проєкт «Національний Еразмус+ Офіс в Україні» 

(НЕО) у тісному співробітництві з представниками ЄС в Україні 

здійснюють забезпечення інформації,  допомогу й підтримку Виконавчому 
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агентству з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) 

щодо реалізації в Україні мобільних міжнародних програм ТЕМПУС, 

ЕРАЗМУС+ у галузі вищої освіти. 

Основними видами діяльності за напрямом «Мобільність студентів у 

вищій освіті: Εrasmus+» визначено: 

● кредитну мобільність (для студентів, які навчаються на програмах 

бакалавра (включаючи короткий цикл), спеціаліста, магістра, аспіранта, 

докторанта, і бажають отримати стипендію для короткотермінового 

навчання, стажування, дослідження чи практики в іншій країні)); 

● ступеневу мобільність (зразкові спільні магістерські програми, 

пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-

партнерів, що приваблюють найкращих студентів з усього світу. Студент 

буде навчатись мінімум у двох вишах з різних країн. Після успішного 

завершення навчання, випускник магістерської програми Еразмус+ 

отримує відповідний диплом магістра). 

Студенти для отримання стипендій подають заявки на участь у 

конкурсах безпосередньо до закладів вищої освіти (кредитна мобільність) 

на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева 

мобільність), так само як і представники інших країн. Привілеїв чи/або 

обмежень немає для жодної країни світу (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011). 

Як бачимо, останнім часом в Україні проводиться серйозна робота з 

активізації процесів академічної мобільності, однак існують і деякі 

проблеми. Серед них недостатня обізнаність студентів щодо програм 

обміну та знову ж таки недостатній рівень володіння іноземною мовою для 

повноцінного навчання в зарубіжному виші.  

Слід наголосити, що університети Республіки Туреччина та України 

піклуються не лише про забезпечення академічної мобільності своїх 

студентів, а також і про залучення іноземних студентів для навчання в 

країні. Для цього першорядним вважається створення необхідних умов для 

вивчення державної мови як іноземної. Звідси виділяємо ще одну важливу 
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тенденцію – надання особливої уваги вивченню державної мови 

іноземними студентами, зокрема філологами. 

Цікавою з цього приводу є інноваційна безкоштовна програма Hello 

Net: Hellenic Enjoyable Language Learning on the Net, яка доступна для всіх 

бажаючих. Йдеться про трирічну програму LINGUA, головною метою якої 

є організація дистанційного вивчення турецької мови як другої/іноземної 

студентами Європейського Союзу, які в межах програми з обміну 

студентів ERASMUS виявили бажання протягом деякого періоду 

навчатись в одному із закладів вищої освіти Республіки Туреччина. 

Зміст програми передбачає широке застосування мультимедійних 

технологій, поєднує текстові, звукові та слухові образи, активно 

використовує можливості Інтернету (електронну пошту, електронні 

словники тощо), пропонує електронні ігри відповідної тематики. 

Програма складається з циклу уроків, які перекладені мовою країн-

співучасників, а саме португальською, іспанською, італійською, 

французькою та англійською. Перед тим, як особа почне навчання, вона 

має можливість вибору мови для отримання інструкцій та пояснень. 

Загалом програма містить двадцять один урок, з яких перший урок – 

вступний, наступні шістнадцять – основні, останні чотири – на повторення 

вивченого. 

Вступний урок знайомить активних користувачів програми з 

турецьким алфавітом, а також надає можливість почути з електронних 

носіїв мови вимову окремих звуків та цілих слів через просте натискання 

на слова, словосполучення тощо. Окрім цього, урок містить відповідні 

вправи для навчання та самооцінки своєї вимови. 

Шістнадцять основних уроків є однаковими за структурою і 

спрямовані на систематичний розвиток умінь читання, аудіювання, 

говоріння та письма. Кожний урок поділяється на п’ять частин: 

презентацію, словник, практичне застосування, граматику, історію життя. 
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Корисним є те, що студент сам відповідальний за результат свого 

навчання, він не лише самостійно породжує зразки усного й писемного 

мовлення, а й самостійно його оцінює та виправляє. Цьому сприяють: 

символи (hints), які з’являються за бажанням студента і пропонують інший 

підхід до виконання вправи; ключі, де містяться правильні відповіді до 

вправ; можливість спілкування з викладачем за допомогою електронної 

пошти. 

Додатково наявні і листи оцінювання, які з’являються після 

опрацювання кожних чотирьох тем і які дають можливість оцінити рівень 

засвоєння навчального матеріалу. Такі вправи та завдання в 

оцінювальниках є схожими до тих, які вже були на попередніх заняттях. 

Зазначимо, що в турецьких університетах для іноземних студентів 

організовується й так зване «підтримувальне» викладання турецької мови.  

Окрім цього, уряд Республіки Туреччина стимулює вивчення 

турецької мови за кордоном, налагоджуючи співпрацю та пропонуючи 

різнопланову допомогу тим іноземним вишам, у яких плідно вивчається 

турецьку мову. Особливу допомогу у вигляді навчальної, художньої, 

наукової літератури, наданні грантів, організації безкоштовних стажувань 

отримують студенти і викладачі тих філологічних факультетів, які готують 

філологів-учителів турецької мови і літератури. 

Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури показав, що 

окрім укладання різних програм вивчення турецької мови як другої чи 

іноземної, величезна увага турецькими педагогами приділяється 

розробленню відповідного дидактичного матеріалу. Незважаючи на той 

факт, що викладання турецької як другої або іноземної розпочалось у 

країні набагато пізніше, ніж навчання інших європейських мов, кількість 

дидактичного матеріалу, котрий розробляється останнім часом, вражає 

(Demirtaş, Cömert, Özer, 2011). 

Нині майже всі університети пропонують курси з української мови 

іноземним студентам. Однак вивчення української мови як іноземної в 
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Україні, як правило, обмежується стінами закладів вищої освіти, і 

більшість розроблених підручників та посібників адресуються саме 

студентам. Осторонь залишаються як діти шкільного віку, так і доросла 

категорія населення. 

Таким чином, спільним для обох країн є серйозна увага до питань 

вивчення рідної мови як другої чи іноземної не лише іноземними 

громадянами, які проживають на території держави, а й з боку 

представників діаспори у всьому світі. Відмінним є те, що в Україні 

програми вивчення української мови як іноземної, а також наявна 

навчальна література адресується, як правило, іноземним студентам. У 

Республіки Туреччина ж у центрі уваги науковців, педагогів, відповідних 

органів перебувають всі категорії іноземних громадян, репатріантів, 

незалежно від віку. 

Євроінтеграційні процеси, зміни в теорії мовно-літературної та 

психолого-педагогічної підготовки філологів мали знайти своє втілення в 

організації підготовки фахівців-філологів. Звідси цілком закономірною є 

тенденція постійного оновлення мети, завдань, змісту, форм, методів і 

засобів підготовки філологів (Yavuz, 2005). 

Стосовно турецьких університетів, то доцільним є звернення уваги 

на розвиток у майбутніх учителів-філологів дослідницьких умінь, умінь 

мислити та дискутувати. Сьогодні жодна навчальна дисципліна серед своїх 

завдань не оминає необхідності формування в студентів-філологів 

рефлексивних умінь, готовності до роздумів, аргументованого 

висловлення своїх думок, обстоювання власної позиції, умінь пошуково-

дослідницької роботи. Навіть практичний курс іноземної мови 

спрямований не лише на розвиток і вдосконалення іншомовної 

комунікативної компетенції, а й на формування вищезазначених умінь 

шляхом обговорення суспільно важливих тем, підготовки проєктів, 

написання есе, підготовки невеличких робіт дослідницького характеру 

тощо. 
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Розвиток рефлексивних умінь обов’язково передбачає і педагогічна 

практика студентів, під час якої майбутні фахівці вчаться аналізувати, 

критично мислити, аргументовано висловлювати свою думку, відстоювати 

власну позицію тощо. 

Зміст навчальних планів і програм продовжує збагачуватись новими 

дисциплінами, модулями, що надає можливість запровадження різних 

спеціалізацій на бакалавраті (так, наприклад, випускники відділення 

німецької мови та літератури можуть продовжити навчання на бакалавраті 

в таких галузях, як «Європейські дослідження» або «Управління 

культурою» (Kulturmanagement)), завдяки чому філологи отримують 

додаткові можливості працевлаштування не лише в освітній сфері, а й у 

журналістиці, психології, мистецькій, перекладацькій, видавничій 

діяльності. 

Удосконалюються такі прогресивні методи, як робота в малих групах 

(проблемні групи, «мозковий штурм», моделювання, мікровикладання, 

театральні техніки, проблемні медіатехнології (аналіз 

створеного/розіграного сюжету, педагогічних ситуацій, авторських певних  

позицій) тощо. Не втрачають своєї актуальності й такі методи, як метод 

проєктів, портфоліо та інші. 

На сьогодні розширюються форми підготовки учителів-філологів, 

серед яких особливої популярності набувають відеоконференції, відкритий 

мікрофон, гурман-вечір. Утім, невиправдано забутою є така форма 

проведення занять, як заняття-екскурсії. Нагадаємо, що протягом 50-70-х 

років XX століття досить популярною формою було проведення занять з 

літератури, культури, історії, філософії в історично цінних місцях 

(Акрополь, музеї, античні театри, міські парки тощо). Це сприяло 

відтворенню «духу епохи», встановленню невимушеної атмосфери, 

налагодженню діалогу, розкриттю особистості студента, розвитку творчих 

умінь і здібностей. Вважаємо, що таку традицію в турецьких університетах 

слід відтворити, оскільки кожне турецьке місто багате на видатну історію, 
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культурні пам’ятки, неповторну природу. Це дозволить урізноманітнити 

заняття, безпосередньо залучивши майбутніх філологів до історико-

культурного надбання свого народу. 

На філологічних факультетах вітчизняних університетів так само 

чітко спостерігається тенденція оновлення мети, змісту, методів, форм і 

засобів підготовки філологів. Так, розширюється мета і завдання їхньої 

підготовки завдяки утвердженню компетентнісного підходу в освіті, 

навчальні плани систематично збагачуються новими дисциплінами 

(психолінгвістика, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика, міжкультурна 

комунікація, інноваційні технології у навчанні рідної/іноземної мови та 

літератури тощо). Досить популярними у практиці роботи мовних 

факультетів є такі методи і форми навчання, як: метод проєктів, 

«акваріум», метод Portfolio, диспути, дебати тощо. Утім, недостатньо 

реалізовуються такі методи і форми навчання, як мікровикладання, 

відеоконференції, відеосемінари. 

Позитивний вплив на розвиток освіти взагалі і професійної зокрема, 

має удосконалення засобів навчання, серед яких особливе місце посідають 

ІКТ. Турецькі науковці (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011) переконливо 

доводять, що нині, однією із провідних компетенцій, яку має опанувати 

майбутній вчитель є цифрова та інформаційно-комунікаційна. 

Варто закцентувати увагу, що організація освітнього процесу в 

Стамбульському університеті нині, в умовах пандемії переважно 

відбувається шляхом використання різних продуктів CALL (Computer-

assisted language learning). Тобто, інформаційні та комп’ютерні засоби 

навчання сприяють підготовці майбутніх учителів філологів шляхом 

упровадження методів прискорене вивчення мови за допомогою ПК.  

Також турецькі викладачі активно використовують для оцінювання 

сформованості набутих компетенцій здобувачів освіти спеціально 

розроблені тестові комп’ютерні програми. 
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Отже, реалізація засобів ІКТ в освітній процес підготовки вчителів-

філологів обумовлена значними можливостями, які сприяють розвитку 

комунікації та співпраці, надають більше можливостей студенту стосовно: 

● доступу до навчального матеріалу;  

● способу роботи: ритму, повторення, самооцінювання;  

● незалежного навчання і самоосвіти;  

● спілкування і співпраці з іншими;  

● інтерактивного, комунікативного навчання. 

На практиці в університетах Республіки Туреччина активно 

використовується такі програми, як tandem learning, discussion groups. Вони 

сприяють для розвитку усного мовлення вчителів-філологів. Останнім 

часом розвитку проєктної діяльності здобувачів освіти сприяє програма 

collaborative work. 

Для створення Dreamweaver, Frontpage викладачі активно 

використовують сучасні засоби, що, в свою чергу, сприяє розвитку 

здібностей студентів для реалізації в майбутній професійній діяльності 

студентів при організації форм змішаного та дистанційного навчання. 

Слід зазначити, що в провідних університетах Республіки Туреччина 

активно діють центри та лабораторії. На базі цих центрів та лабораторій 

створюються віртуальні освітні середовища, які спрямовують свою 

діяльність на  розвиток дистанційного навчання та самоосвіти студентів. 

Прорезюмовані наукові праці вчених та власний досвід (Demirtaş, 

Cömert, Özer, 2011), сприяє виокремленню таких напрямів організації 

дистанційного навчання турецьких здобувачів освіти:  

● залучення студентів до дистанційного процесу, переважно при 

підготовці наукових та навчальних проєктів; 

● розробка електронних текстів лекцій, семінарських і практичних 

занять; 

●  комп’ютеризація бібліотечного відділу університету тощо. 
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Досить часто турецькі викладачі при організації освітнього 

середовища майбутніх філологів (Demirtaş, Cömert, Özer, 2011) залучають 

такі форми роботи:  

● он-лайн навчання з використанням елементів інтерактивності;  

● діяльність з комп’ютерними навчально-розвивальними 

програмами, здійснення електронного спілкування;  

● електронні підручники, довідникова література, скайп-зв’язок 

тощо. 

Стрімкий розвиток психолого-педагогічних і лінгвістичних наук, 

ІКТ, сприяли виокремленню в підготовці майбутніх учителів-філологів в 

університетах Республіки Туреччина тенденції індивідуалізації та 

варіативності навчання за рахунок уведення і постійного оновлення 

спектру дисциплін за вибором студентів, різних спеціалізацій, 

впровадження освітніх програм чи блоків дисциплін відбного вибору 

студента. Наприклад, додаткова підготовка (мовна, літературна, методична 

тощо) здійснюється лише при бажанні та виборі здобувача освіти. 

Україні, на жаль, перелік дисциплін за вибором студентів значно 

менший фактично ці дисципліни лише мають статус вибіркових, а 

насправді студент майже позбавлений права вибору тих чи інших 

навчальних курсів. Так, у 2016 навчальному році з метою діагностики 

стану забезпечення права студентів на вибіркові дисципліни, 

виокремлення проблем, з якими стикалися виші, та успішних практик, 

Аналітичним центром CEDOS було здійснено всеукраїнський моніторинг, 

результати якого показали, що у багатьох вишах вибірковість є 

формальністю, адже подекуди можна обрати лише одну дисципліну з двох 

запропонованих, які, до того ж, можуть бути загальними. Проблемними 

залишаються питання: укладання зручного розкладу для забезпечення 

можливості студентами відвідувати ті чи інші вибіркові курси, 

мінімальний кількісний склад групи, розподіл навчального навантаження 

викладачів, яке необхідно завершити до 1-го вересня тощо. 
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Не функціонують у вітчизняних вишах і програми додаткової 

підготовки (мовної, літературної, методичної тощо), що дозволило б 

урізноманітнити і поглибити підготовку студенів-філологів. Украй 

недостатньою є розробка дистанційних мовних курсів. 

Щодо психолого-педагогічної підготовки фахівців-філологів, то 

головною тенденцією як в Республіки Туреччина, так і в Україні, 

виділяємо поступове розширення і поглиблення психолого-педагогічної і 

методичної підготовки вчителів-філологів. 

Слід зазначити, що навіть після входження Республіки Туреччина до 

Європейського Союзу зміни у психолого-педагогічній і методичній 

підготовці відбувались досить повільно. Про суттєве збагачення цих 

складників можна говорити лише на початку ΧΧΙ століття. 

Зазначений недолік у педагогічній освіті філологів спостерігався і 

продовжує спостерігатись майже в усіх європейських країнах. У доповіді 

«Підготовка вчителів іноземних мов: розвиток у Європі» зазначалось, що 

викладачі мов у закладах вищої освіти зазвичай мають університетську 

освіту, натомість недостатньо підготовлені з дидактики (general teaching) 

та методики викладання іноземних мов (language teaching). Окрім 

вищеназваних, у підготовці вчителя-філолога продовжують спостерігатись 

ще й такі недоліки, як: проблеми статусу вчителя, браку педагогів, 

небажання молоді працювати вчителями, надмірне навантаження 

педагогів, низька заробітна плата, певні обмежені можливості кар’єрного 

росту. Усе це ускладнює проблему якісного викладання іноземної мови на 

провідних освітніх рівнях, а тому зазначені недоліки потребують 

негайного усунення. У зв’язку з цим наприкінці XX – на початку XXI 

століття європейськими вченими було проведено ряд досліджень з метою 

покращення професійної підготовки вчителів іноземних мов. 

Так, у 2002 році за дорученням Європейської комісії групою вчених 

із Великої Британії у 32-х країнах Європи було вивчено стан справ у галузі 

підготовки й підвищення кваліфікації викладачів іноземної мови для 
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створення єдиної європейської інфраструктури. Результати дослідження 

були взяті за основу для розроблення європейського стандарту підготовки 

викладача іноземної мови згідно з моделлю професійної характеристики 

європейського вчителя іноземних мов, а також єдиної акредитованої 

європейської педагогічної кваліфікаційної системи для здобуття 

кваліфікації «Європейський учитель іноземної мови». Опрацьовується 

єдина система координації і підтримки транс’європейських проєктів у 

галузі підготовки викладачів іноземних мов і підвищення їхньої 

кваліфікації, єдиної ресурсної служби підтримки викладачів іноземної 

мови (YldÕz, 2001). 

Туреччина також перебуває в стані пошуку шляхів покращення 

психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутніх філологів 

шляхом збільшення навчального часу на її забезпечення та збагачення 

навчальних планів новими дисциплінами, як, наприклад, «Цифрові 

технології в освіті», «Цифрові технології викладанні філологічних 

дисциплін», «Наслідки міграції та глобалізації для держави і національної 

освіти», «Соціологія дитячого-підліткового віку», «Соціологія сім’ї», 

«Екологічна психологія», а також шляхом удосконалення педагогічної 

практики через розширення її мети і завдань, подальший розвиток 

інституту менторства. Сьогодні турецькі вчені навіть пропонують 

претендентам на звання ментора отримувати спеціальну освіту на рівні 

магістратури/докторантури або під час тривалої перепідготовки (Öğretmen 

Yeterlilikleri, 2005). 

Слід зазначити, що в Україні в професійно-педагогічній підготовці 

вчителів-філологів маємо набагато більше здобутків, ніж у Республіки 

Туреччина. Так, позитивним вважаємо те, що українські вчені-педагоги, на 

відміну від турецьких, значної уваги приділяли і продовжують приділяти 

підготовці студентів не лише до навчання, а й до виховання молодого 

покоління.  
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В українській педагогіці наявні праці, підручники і посібники з 

педагогіки вищої школи, що, безумовно, сприяє удосконаленню 

навчально-виховному процесу у вітчизняних вишах. У турецькій же науці 

окремі праці з педагогіки вищої школи відсутні. 

Слід зазначити, що українська педагогічна наука постійно 

збагачується монографічними та дисертаційними працями, присвяченими 

різноманітним аспектам професійної підготовки філологів як в Україні, так 

і за кордоном. Поява вищеназваних праць сприяла збагаченню теорії і 

практики вітчизняної професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів як рідної, так й іноземних мов. 

Багатий досвід забезпечення психолого-педагогічної та методичної 

підготовки студентів-філологів мають педагогічні інститути та 

університети, в яких цим складникам приділяється належна увага. 

Покращенню підготовки майбутніх філологів до викладацької 

діяльності, на наш погляд, сприятиме новий Перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими відбуваєтьсяпідготовка здобувачів вищої освіти, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266. За цим Переліком філологи, які мають намір викладати мову та 

літературу в закладі загальної середньої освіти, навчаються за 

спеціальністю 014.02 – Середня освіта (Мова і література (із зазначенням 

мови)), за якою передбачається поглиблена психолого-педагогічна і 

методична підготовка. Ті ж філологи, які не виявили бажання займатись 

викладацькою діяльністю, навчатимуться за спеціальністю 035 – філологія, 

за якою надаватиметься мінімальна психолого-педагогічна і методична 

підготовка. 

Також слід зазначити, що українська система професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів має значний досвід 

організації та проведення педагогічної практики. Як позитивне,  відмітимо 

різні види і форми педагогічної практики. Розрізняють такі види практики 

підготовки майбутніх учителів-філологів (http://smc.hnpu.edu.ua/files/ 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/
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Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_programu_bakalavr/2020_rik/Angl

%D1%96jska_mova_%D1%96_l%D1%96teratura_v_zakladah_osv%D1%96ti_

014.pdf): безперервна пропедевтична педагогічна практика у закладах 

загальної середньої освіти (на другому курсі навчання); педагогічна 

практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти (на 

третьому та четвертому курсах навчання). 

Таким чином, можемо виділити такі спільні провідні тенденції в 

підготовці вчителів-філологів в університетах України та Республіки 

Туреччина:  

● реалізація ідеї багатомовної освіти за рахунок організації при 

університетах постійнодіючих Центрів та курсів вивчення іноземних мов 

(до того ж різних народів світу), залучення до освітньо-професійних 

програм підготовки учителів-філологів двох або навіть трьох іноземних 

мов (слід зазначити, що перевага надається вивченню англійської мови);  

● надання значної уваги проблемі вивчення рідної мови;  

● сприяння академічній мобільності майбутніх учителів-філологів; 

повсякчасне оновлення мети, завдань, змісту, методів, форм і засобів 

підготовки учителів-філологів;  

● індивідуалізація освітнього процесу;  

● поглиблене вивчення психолого-педагогічних та методичних 

дисциплін під час підготовки вчителів-філологів тощо. 

Незважаючи на те, що виділені тенденції є спільними для обох країн, 

в їх реалізації спостерігаються певні відмінності: Так, у Республіки 

Туреччина, завдяки кращому технічному устаткуванню університетів, 

використання ІКТ є більш активним і системним, що сприяє кращій 

академічній мобільності здобувачів освіти та професорсько-викладацького 

складу, більш глибоко реалізується тенденція індивідуалізації та 

варіативності підготовки філологів. Натомість в Україні більш суттєвою є 

теоретична і практична психолого-педагогічна і методична підготовка 

майбутніх учителів-філологів. Сьогодні одним із найважливіших завдань 
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професійної підготовки філологів українських закладів вищої освіти є 

підвищення рівня їхньої комунікативної компетенції. 

Враховуючи педагогічно цінний досвід Республіки Туреччина, 

одним із шляхів удосконалення мовної підготовки учителів-філологів 

вважаємо налагодження тісного співробітництва між викладачами, які 

здійснюють забезпечення наступності циклю професійних дисциплін. 

Також, як позитивне, слід оцінити намагання викладачів показати 

забезпечення наступності крізь наскрізну лінію вивчення блоку дисциплін 

за вибором 

Слід зазначити, що уваги та доопрацювання потребують такі 

навчальні курси як, «Аудіювання», «Домашнє читання», «Практика усного 

й писемного мовлення», які мають викладатися на засадах принципу 

взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, що, у свою 

чергу, зменшує ефективність засвоєння іноземної мови. 

Республіки Туреччина міждисциплінарний підхід у навчанні, в тому 

числі й іноземної мови, визнаний одним із найголовніших і обов’язкових 

для реалізації усіма закладами освіти. Під міждисциплінарним підходом 

розуміється не лише співпраця викладачів іноземної мови, а й усіх 

споріднених дисциплін (література, культура-культурологія, історія тощо). 

Ще одним дієвим напрямом покращення мовної підготовки студентів 

є удосконалення теоретико-методологічних засад укладання навчально-

методичного забезпечення. 

Зазначимо, що в Республіки Туреччина нині активно розвивається 

така наукова галузь, як теорія навчальної програми, основна мета якої – 

оновлення форм, методів та засобів викладання мови та літератури в 

закладі освіти. 

Стосовно сучасних турецьких посібників та підручників, то 

навчально-методичний матеріал доцільно структурувати в модулі, метою 

кожного з яких є розвиток конкретного комунікативного уміння. Саме ця 

мета обумовлює добір мовного, мовленнєвого, соціокультурного 
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матеріалу. Кожна вправа (некомунікативна, умовно-комунікативна, 

комунікативна) покликана сприяти розвитку заявленого комунікативного 

уміння. 

Окрім цього, вчені Республіки Туреччина великої уваги надають не 

лише науково обґрунтованим підходам до укладання навчальних програм і 

посібників, а також здійснення аналізу оцінки їхньої якості. Так, 

інноваційним досвідом, який варто запозичити з турецької вищої освіти, є 

розроблені методи оцінювання навчальної літератури до її укладання. 

Отже, система укладання навчальної літератури, за якою вчаться 

майбутні вчителі-філологи, має містити: 

● «джерело», тобто склад групи науковців, які мають вирішити, 

якими будуть складові та вид кінцевого продукту і яким чином буде 

відбуватись опрацювання даних; 

● «вхід», тобто всі дані дослідження і засоби для їхнього 

опрацювання; 

● «механізм» розробки навчально-методичного забезпечення, де 

фіксуватимуться сильні й слабкі моменти, можливі недоліки тощо; 

● одну або більше груп контролю. Група контролю – це невеличка 

кількість осіб, яким адресується освітній пакет. Кожний розроблений 

структурний модуль може випробовуватись, схвалюватись або зазнавати 

змін. 

Нині вченими доведено, що ІК-технології сприяють кращому 

опануванню мови. Тому наступним напрямом покращення мовної 

підготовки студентів ВНЗ є систематичне, науково обґрунтоване 

використання ІК-технологій. 

Таким чином, враховуючи досвід турецьких вишів, сформулюємо 

такі рекомендації щодо успішної реалізації засобів ІКТ в освітньому 

процесі підготовки вчителів-філологів: 
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● широке упровадження комп’ютерних технологій для здійснення 

спілкування іноземною мовою зі здобувачами освіти  інших університетів, 

зокрема й іноземних; 

● проведення спільних відеоконференцій, круглих столів, реалізація 

спільних проєктів тощо, використовуючи Skype, Zoom,  Net Meeting; 

● організація віртуального освітнього середовища в кожному 

університеті; 

● створення онлайн бази даних навчального матеріалу для студентів 

та викладачів, а також розробка платформ дистанційного навчання, яке 

буде поповнюватися такою базою; 

● відкриття мультимедійних лабораторій та лінгафонних кабінетів. 

Аналіз досвіду організації освітнього процесу підготовки майбутніх 

учителів-філологів на педагогічних факультетах та факультетах соціальної 

освіти Стамбульського університету, Університету Мармара (м. Стамбул), 

Університету Айдин (м. Стамбул) за ОПП «Англійська мова та література» 

та «Турецька мова та література» надав підстави визначити, що здобувачі 

освіти мають опанувати комунікативною мовною компетентністю, яка 

містить такі компетенції: мовну, соціолінгвістичну та прагматичну. Мовна 

компетенція охоплює лексичні, фонетичні та синтаксичні знання й 

когнітивні навички. Соціолінгвістична компетенція – соціокультурні 

умови використання мови. До них віднесено правила ввічливості, норми 

відносин між поколіннями, класами та соціальними групами тощо. 

Прагматична компетенція має на меті набуття навичок використання 

мовних сценаріїв, конструкцій, виразності мови тощо. 

До програмних результатів за ОПП «Англійська мова та література», 

«Турецька мова та література» віднесено: уміння слухати учнів, здатність 

розвивати мовленнєві навички учнів; здатність удосконалювати навички 

читання в учнів; уміння розвивати письмові навички учнів; здатність 

визначати та використовувати інструменти та методи навчання в процесі 

проведення уроку; здатність упроваджувати методи дослідження у процесі 
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викладання мови; здатність розвивати мовну галузь шляхом вивчення 

граматики; знання англійської, турецької та світової літератури; здатність 

опановувати основні мовні навички, які сприяють підготовці дитини до 

здобуття середньої освіти; здатність відслідковувати освітні технології та 

використовувати ці розробки в освітньому середовищі школи; здатність 

використовувати оригінальні джерела інформації для викладання мови; 

науково мислити; здатність розробляти інформаційні навчальні технології 

(наприклад мобільні додатки для вивчення мови). 

Вивчення досвіду на педагогічних факультетах та факультетах 

соціальної освіти Стамбульського університету, Університету Мармара (м. 

Стамбул), Університету Айдин (м. Стамбул) засвідчило, що реалізація 

ОПП «Англійська мова та література» та «Турецька мова література», 

здійснюється завдяки таким методам навчання: загальні, додаткові, 

методи групового навчання, індивідуальні тощо. Доцільно показати дані 

методи у вигляді таблиці та розкрити їх більш конкретно (див. табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Перелік методів, які використовуються в університетах 

Республіки Туреччина у процесі підготовки майбутніх учителів 

філологів до професійної діяльності 

Методи  Приклади  

загальні  метод перекладу граматики, прямий 

метод, когнітивний метод, 

комунікативний та вибірковий 

методи 

додаткові  метод навіювання, метод мовчання, 

аудіовізуальний метод 

методи групового навчання  мозковий штурм, запитання–

відповіді, рольові ігри – драма, 

моделювання, парна та групова 

робота, викладання з 

упровадженням методу ігрового 

навчання, мікровикладання 

індивідуальні  індивідуального самовираження; 

метод самовдосконалення 

позааудиторні  спостереження, інтерв’ю, метод 
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проєктів 

 

Основними формами навчання студентів-філологів є лекції та 

практичні заняття, які проводяться із використанням засобів ігрових та 

інтерактивних технологій. 

У результаті проведеного порівняльного аналізу навчальних планів 

за ОПП «Англійська мова та література», «Турецька мова та література» в 

досліджуваних університетах Туреччини (Стамбульський університет, 

Університет Мармара (м. Стамбул), Університет Айдин (м. Стамбул)) 

з’ясовано, що вони містять такі блоки:  

загальноосвітній («Турецька мова», «Філософія», «Мораль та етика в 

освіті», «Естетика», «Політологія», «Соціологія», «Історія» та ін.);  

культурологічний ((«Культурологія», «Основи світової та 

національної культури» «Принципи Ататюрка та історія турецької 

революції», «Мовний етикет та міжкультурна комунікація», «Образ турка в 

Європі», «Вибірковий курс загальної культури»); 

психолого-педагогічний («Психологія освіти», «Турецька система 

освіти та управління школою», «Соціальна освіта», «Оцінювання 

іноземної/рідної мови», «Досвід у школі», «Класне керівництво», «Освітні 

технології», «Спеціальна освіта та інклюзія», «Практика громадських 

служб»); 

предметний (містить складники – методологічний («Філософія 

освіти», «Методологія та історія освіти», «Історія науки»), технологічний 

(«Теорія літератури», «Англійська/турецька народна література», «Нова 

англійська/турецька література», «Англійська/турецька граматика», 

«Англійська/турецька історія освіти», «Англійські/турецькі освітні 

програми», «Навчальне аудіювання», «Мовознавство», «Лінгвістика», 

«Усне та писемне мовлення», «Професійний факультативний курс»); 
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методичний («Теорія та методика виховання», «Принципи та методи 

навчання», «Підходи до навчання та викладання англійської/турецької 

мови»);  

науково-дослідний («Основи наукових досліджень», «Методологія 

освітніх досліджень», «Дослідження з педагогічних наук», «Дослідження 

педагогічного досвіду, «Вивчення ролі гендерного фактора в навчанні 

дітей», «Статистичні методи у психолого-педагогічних дослідженнях», 

«Освіта та ринок праці»); 

практичний (педагогічна практика від 2 тижнів до 1 року з 7 по 9 

навчальний семестр, оцінюється в 25-30 кредитів).  

Слід зазначити, що загальноосвітній блок (25% навчального часу) 

спрямований на опанування загальних гуманітарних і соціально-

економічних наук, оволодіння студентами законами розвитку суспільства, 

природи, людини (історія революції Туреччини, принципи Ататюрка, 

історія реформ).  

Культурологічний блок (10% навчального часу) охоплює освоєння 

загальнолюдського досвіду в галузях культури, мистецтва, літератури, що 

сприяють формуванню світоглядних позицій, закріпленню гуманістичних 

ціннісних орієнтацій.  

Психолого-педагогічний блок (18% навчального часу) спрямований 

на розвиток педагогічної самосвідомості майбутнього вчителя-філолога, 

його творчої індивідуальності, що проявляється через здатність до аналізу, 

проєктування, реалізації й рефлексії педагогічної діяльності. Предметний 

блок (37% навчального часу) спрямований на опанування системи знань як 

складника загальнолюдської культури, як засобу розвитку особистості 

кожного учня. Науковий складник предметного блоку (близько 5% із 37%) 

спрямований на освоєння методології й методики науково-педагогічного 

дослідження; формування умінь планувати й організовувати науковий 

пошук у галузі педагогіки; складати програму дослідно-експериментальної 
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роботи та поетапно її реалізовувати в освітній процес школи; аналізувати й 

узагальнювати педагогічний досвід.  

Практичний педагогічний блок (10% навчального часу) спрямований 

на оволодіння практичними навичками викладання під час педагогічної 

практики; вивчення педагогічного досвіду; вирішення професійних 

проблемних завдань. 

Для порівняння наведемо приклад ОПП за спеціальностями 014 – 

Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта 

(«Українська мова та література») підготовки майбутніх учителів-

філологів у Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. ОПП підготовки 

майбутніх учителів-філологів розроблені на основі таких нормативних 

документів: Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 

(2014); Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки класифікацій» (2011), «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (2015), «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (2015); Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» (2010); Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG). 

Метою ОПП «Англiйська мова i лiтература в закладах освiти» у 

Харківському національному педагогічному університеті 

(http://smc.hnpu.edu.ua/files/ Osv%D1%96tn%D1%96_ programi/Osvitni_ 

programu_bakalavr/2020_rik/Angl%D1%96jska_mova_%D1%96_l%D1%96ter

atura_v_zakladah_osv%D1%96ti_014.pdf) є підготовка вчителів-філологів, 

які мають здатність до опанування системою знань інноваційного 

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://smc.hnpu.edu.ua/files/
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характеру, здатність практичного застосування набутих умінь, здатність 

розв’язувати складні завдання під час навчання мови й виховання учнів у 

майбутній професійній діяльності.  

Цілі навчання – формування професійно-комунікативної 

компетентності здобувачів освіти за всіма видами мовленнєвої діяльності, 

здатність до аналізу мовних фактів та літературних явищ на засадах 

лінгвістичних, літературознавчих і культурознавчих знань; здатність 

упроваджувати набуті знання у процесі проходження педагогічної 

практики,  спрямовані на формування комунікативної компетентності 

учнів, проводити наукові дослідження в цій предметній галузі.  

Серед компетенцій ОПП за спеціальностями 014 – Середня освіта 

(«Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська 

мова та література») такі:  

● здатність визначати основні функції мови, вміти характеризувати 

мовні та мовленнєві одиниці;  

● здатність до формування мовної та мовленнєвої компетентності під 

час професійної та міжособистісної комунікації; 

● вільне опанування сучасними орфографічними й пунктуаційними 

нормами мови задля реалізації професійної комунікації та 

міжособистісного спілкування у напрямі писемного мовлення;  

● знання основних засад методики навчання мови;  

● знання шляхів розвитку та формування комунікативної, 

лінгвістичної, соціолінгвістичної, соціокультурної компетентностей;  

● здатність до реалізації різних методів і прийомів викладання мови 

та літератури в закладі загальної середньої освіти, знання специфіки 

вивчення англійської мови у порівнянні з рідною тощо (ОПП, 2020: 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osv%D1%96tn%D1%96_programi/Osvitni_progra

mu_bakalavr/2020_rik/Angl%D1%96jska_mova_%D1%96_l%D1%96teratura_

v_zakladah_osv%D1%96ti_014.pdf).  
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Рівень підготовки студентів перевіряється за такими програмними 

результатами:  

● ефективне спілкування в соціальній, професійній та академічній 

сферах, демонстрація граматичної правильності, лексичного діапазону та 

соціолінгвістичної відповідності власного мовлення;  

● чіткість та логічність при висловлюванні на професійні теми, 

демонстрація свідомого володіння науковим стилем мовлення;  

● вести письмове спілкування державною мовою;  

● дискусії на теми з обраного фаху, формулювати та аргументувати 

власний погляд. 

При реалізації ОПП за спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова 

та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська мова та 

література»), викладачі Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

впроваджують в освітній процес такі методи, методики та технології 

навчання:  

● методи лінгвістичного аналізу (метод опозицій, компонентного, 

словотвірного, морфологічного, синтаксичного, когнітивного, 

контекстуального аналізу тощо);  

● методи літературознавчого аналізу (історико-контекстуальний, 

біографічний, образний, мотивний, аналіз домінант, аналіз хронотопу 

тощо);  

● методи і підходи до навчання англійської мови (компетентнісний, 

комунікативний, особистісно-орієнтований);  

● проєктна та інтерактивні технології; інформаційно-комунікативні 

технології; метод методичного експерименту;  

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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● методи математичної і статистичної обробки експериментальних 

даних та інтерпретації результатів досліджень (ОПП «Англiйська мова i 

лiтература в закладах освiти», 2020, Харків).  

Отже, проаналізовані нами ОПП («Українська мова і література. 

Англійська мова», 2020 (Бердянськ); «Мова і література (російська). 

Англійська мова», 2020 (Бердянськ); «Мова і література (англійська)», 

2020 (Харків); «Українська мова і література», 2020 (Тернопіль); 

«Англійська мова і література», 2020 (Тернопіль)) підготовки майбутніх 

вчителів надали підстави ствнрджувати, що оргпнізація освітнього процесу 

майбутніх учителів-філологів здійснюється назасадах компетентнісного 

підходу, вимог стейкхолдерів та сучасних вимог часу. 

 

 

2.2. Творче використання досвіду Республіки Туреччина з 

визначеної проблеми в закладах педагогічної освіти України 

 

Інтеграція України у європейський та світовий простір освіти 

зумовила необхідність узгодження навчальних програм, планів, 

кваліфікаційних меж, профілів освіти.  

Доведено, що покращенню професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів, виведенню її на якісно новий рівень, безумовно, 

сприятиме посилення академічної мобільності як студентів, так і 

викладачів. 

Цікавим є досвід упровадження турецьких програм (ΕRASMUS, 

SOCRATES, LEONARDO), а також договорів про співпрацю між 

університетами, в процесі реалізації яких турецькі студенти отримують 

можливість навчання упродовж визначеного періоду в зарубіжному 

університеті. Нині цей процес рекомендовано здійснювати в режимі 

онлайн. Але реалізація цієї програми сприяє здійсненню онлайн контакту з 

країною, мова та література якої вивчається, з носіями мови (студентами, 
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викладачами, учнями в процесі проходження педагогічної практики), їхнім 

побутом, культурою тощо. 

Одним із шляхів модернізації професійної підготовки філологів 

вважаємо також уведення предметів поліпрофільної і міждисциплінарної 

підготовки, а також організацію міждисциплінарних бакалаврських 

програм, що не лише розширить науковий кругозір випускників, а й 

надасть їм додаткові можливості працевлаштування. 

Підвищенню рівня професійної підготовки філологів сприятиме і 

покращення якості психолого-педагогічного складника їхньої підготовки, 

особливо в класичних університетах. 

Незважаючи на вагомі здобутки вітчизняних вишів у цій галузі, в 

університетах Республіки Туреччина є певні напрацювання, які можуть 

бути творчо запозичені Україною. Так, з урахуванням досвіду Республіки 

Туреччина, можна сформулювати такі рекомендації вітчизняним вишам: 

Популяризувати застосування методу мікровикладання перед тим, як 

майбутні філологи будуть іти до шкіл. Звичайно, цей метод 

використовується і в українських вишах, однак досить часто його 

застосування не є систематичним та цілеспрямованим. Утім, у турецьких 

університетах розробленим є теоретико-методологічне підґрунтя цього 

методу та практичні рекомендації з його застосування. У деяких вишах 

мікровикладанню студентів присвячено цілий обов’язковий курс, протягом 

якого майбутні філологи мають можливість потренуватись у викладанні 

філологічних дисциплін своїм однокурсникам, у виготовленні 

дидактичного матеріалу, застосуванні ІК-технологій, і головне, в аналізі та 

самоаналізі педагогічної діяльності. 

Посилити роботу зі шкільними вчителями-керівниками практики, 

оскільки останні відіграють неабияку роль у заохоченні студентів 

займатись педагогічною діяльністю. Так, на філологічних відділеннях та 

відділеннях іноземних мов університетів Республіки Туреччина до 

вчителів-менторів не лише пред’являються певні вимоги, а й 
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передбачається відповідна підготовка перед початком практики у вигляді 

семінарів, на яких, окрім подання інформації щодо змісту і структури 

педагогічної практики, передбачено обговорення різних теоретико-

методологічних та практичних питань методики навчання мов, 

інноваційних підходів, методів, засобів навчання тощо. Окрім цього, 

проводиться робота зі створення спеціального сайту для самоосвіти 

викладачів-менторів, а також вивчається можливість надання останнім 

спеціальної освіти на рівні магістратури та докторантури.  

Покращити психолого-педагогічну підготовку учителів-філологів 

шляхом заснування експериментальних шкіл при провідних університетах 

країни. Нагадаємо, що в Республіки Туреччина такі школи було створено 

при Стамбульському університеті ще в 1931 році, однак систематичного 

характеру їх діяльність набула на етапі 1951-1980 рр. 

У цих школах відбувалось експериментальне застосування 

інноваційних на той час навчальних планів, програм, методів, засобів 

навчання, інтенсивних методик навчання мови, нових систем оцінювання 

роботи вчителя та навчальних досягнень учнів, нових моделей управління 

школою тощо. Окрім цього, ці школи використовувались як центри з 

проходження пасивної педагогічної практики студентів філологічних 

відділень та відділень іноземних мов. Як зазначали турецькі науковці, 

багато з цих шкіл являли собою навчальні заклади з високим рівнем 

авторитету, виконували важливі освітні функції, виховали цілу плеяду 

видатних особистостей в історії Республіки Туреччина (Маракли, 2016). 

На наш погляд, було б надзвичайно корисним, якби при 

університетах України також діяли подібні заклади, де б майбутні 

філологи могли не лише спостерігати за процесом розроблення й 

впровадження різноманітних освітніх інновацій, а й брати активну участь у 

ньому. Корисним це було б і для вдосконалення педагогічної практики, 

коли б після засвоєння певних теоретичних питань (наприклад, 

загальнодидактичні та специфічно методичні принципи навчання мови), 
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студенти мали можливість побачити урок, проведений досвідченим 

учителем-філологом, його обговорити та підготувати звіт, в якому б 

назвали принципи навчання, яких дотримувався вчитель, подали їх 

характеристику, обґрунтували доцільність їх використання, висловили свої 

зауваження. 

Створити, належним чином устаткувати та організувати 

систематичну діяльність психологічних і педагогічних лабораторій. В 

університетах Республіки Туреччина такі лабораторії почали створюватись 

ще в середині ΧΙΧ століття, однак систематичні дослідження 

лінгвістичних та психолого-педагогічних питань із залученням студентів 

почали проводитись у 50-х роках ΧΧ століття. Звичайно, на філологічних 

факультетах вітчизняних вишів також наявні такого роду лабораторії, утім 

діяльність останніх дуже часто лише задекларована на папері або не є 

систематичною. 

Розвивати відповідні дистанційні курси на освітньому ступені 

бакалавра. Так, наприклад, Стамбульський університет надає можливість 

працюючим учителям іноземних мов (англійської, німецької та 

французької) пройти навчання в магістратурі на дистанційній основі з 

метою вдосконалення їхньої іншомовної комунікативної компетенції та 

ознайомлення з новими тенденціями в педагогіці й дидактиці іноземних 

мов. 

Аналіз змісту і структури бакалаврських підготовки вчителів-

філологів дозволив виділити в них як спільні, так і відмінні 

характеристики.  

Освітня методологія, що лежала в основі бакалаврської програми, 

інтердисциплінарного та міждисциплінарного підходів. Зміст освітньої 

програми переважно ґрунтується на первинному матеріалі та реалізації 

розроблених методологічних практик. 

Під первинним розуміється:  
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а) комплекс друкованих та електронних видань, що розроблялися, 

розпочинаючи з 2010 р. на принципах дистанційної методології. Слід 

зазначити, що даний принципс сприяв тому, що традиційна лекція нині є 

навчальним матеріалом і рекомендаціями з вивчення певних тематичних 

блоків, а також подачі відео лекції в синхронному та асинхронному 

режимі; 

б) рекомендована література, зокрема основна та додаткова, яка 

надсилається майбутньому вчителю-філологу  в електронному вигляді для 

подальшого її вивчення. Таким чином розв’язувалася проблема 

неможливості систематично відвідування бібліотеки університету. Також 

студенти відмічали той факт, що електронна бібліотека залишається з 

ними і процесі проходження педагогічної практики, і в майбутній 

професійній діяльності 

Методологічні практики охоплюють реалізацію бакалаврами різних 

завдань науково-дослідницького характеру, організацію групових онлайн 

зустрічей/семінарів, систематичне οn-line спілкування студента з 

викладачем-консультантом, підготовку бакалаврської роботи тощо. 

Розглянемо більш детально кожний вид роботи. 

Виконання бакалаврами різних завдань науково-дослідницького 

характеру можливе за умови опрацювання теоретичного матеріалу. Тобто 

сстудентам пропонувався розроблений комплекс завдань, який вони мали 

виконати та самостійно оцінити. Слід зазначити, що ці завдання 

самооцінювання були спрямовані на: 

● розвиток мотивації майбутніх учителів-філологів до обговорення 

певних ключових питань, що мали місце як на початку, так і в кінці 

розділу/теми; 

● упровадження в освітній процес підготовки дидактичних технік і 

практик, які брали свій початок з первинного матеріалу; 

● підготовку комплексних письмових робіт у межах вивчення 

певного тематичного блоку. 
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На даному етапі значна увага приділялася використанню технології 

відеозапису уроку з мови чи літератури, який прооводився в 

експериментальній школі при вищому навчальному заклад. Ця техноогія є 

ефективною, оскільки студент, як самостійно, так і з групою таких же 

студентів у компанії викладачів, міг переглянути свою роботу і проводити 

її самоаналіз та здійснювати рефлексію. В продовження вищезазначеного, 

зауважимо, що для тренування рефлексуючих/критичних умінь майбутнім 

учителям-філологам рекомендувалося спостерігати і за проведеними 

уроками своїх одногрупників, працюючих учителів. 

Організація групових зустрічей. Великої уваги заслуговують 

проведені семінари, основна мета яких – обговорення різнопланових 

проблем організації сучасної системи шкільної освіти. На семінарах 

позитивно оцінювадися викладачами, думки студентів щодо реалізації 

теоретичних питань з кожного з тематичних блоків. 

Організація онлайн спілкування студента з викладачем-

консультантом, тьютором проводилася у чітко встановленому часію 

Онлайн  спілкування є ефективним за умови, якщр його проводити 

щотижня, в один і той же час. 

Підготовка бакалаврської роботи. Бакалаврстка робота обов’язково 

носить науково-дослідний характер. Зазначимо, що робота не обов’язково 

може бути експериментальною, із упровадження власних розробок тощо. 

Достатньо аби студентом-філологом було проведено ґрунтовний аналіз 

наукової літератури, дидактичних посібників, які є або ж 

експериментальними, або упроваджуються в освітній процес школи не так 

давно. 

Функції тьютора та наукового керівника лише в тому, аби 

спрямовувати студента щодо змісту та структури бакалаврської роботи, 

рекомендував певну наукову літературу. Аналіз студент виконує 

самостійно. 



171 

 

Отже, діяльність Стамбульського університету надає широкі 

можливості працюючим філологам підвищити свій кваліфікаційний рівень 

у магістратурі без відриву від виконання своїх професійних обов’язків. 

Таким чином, шляхами упровадження педагогічно цінного 

турецького досвіду підготовки учителів-філологів у закладах вищої освіти 

України доцільно визначити:  

1) підвищення рівня комунікативної компетенції студентів-філологів 

за рахунок налагодження співробітництва та взаємодії між викладачами 

філологічних дисциплін; удосконалення теоретико-методологічних засад 

укладання навчальних програм, підручників, посібників з мови; 

систематичного, науково обґрунтованого використання ІК-технологій у 

навчальному процесі з мови;  

2) здійснення академічної мобільності майбутніх учителів-філологів 

та викладачів;  

3) уведення предметів поліпрофільної і міждисциплінарної 

підготовки, організація міждисциплінарних бакалаврських програм; 

● підвищення рівня якості психолого-педагогічної та методичної 

підготовки майбутніх учителів-філологів за допомогою теоретико-

методологічного обґрунтування та практичного застосування методу 

мікровикладання; тісної співпраці з шкільними вчителями, які водночас є і 

керівниками педагогічних практик (менторами); створення й діяльності 

при університетах експериментальних шкіл, психолого-педагогічних 

лабораторій, в яких будуть проводитись актуальні лінгвістичні і 

психолого-педагогічні дослідження, активізації дистанційних курсів 

підготовки учителів-філологів. 

Узагальнюючи, зазначимо, що бакалаврська робота є основною 

формою атестації майбутніх учителів-філологів у вищих навчальних 

закладах Туреччини, але не обов’язковою. За спеціальностями 014 – 

Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта 

(«Українська мова та література») атестація проводиться у формі 
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кваліфікаційних іспитів: із педагогіки та психології; з 

англійської/української мови і літератури та методики навчання. Провідне 

місце в турецькій системі освіти при підготовці майбутніх учителів-

філологів належить тьютору, який допомагає студентові у виборі й 

реалізації освітньої траєкторії, супроводжує його та підтримує впродовж 

навчання. 

У роботі на основі аналізу нормативних документів, змісту ОПП 

ЗВО України визначено місце й роль підготовки майбутніх учителів-

філологів у системі вимог за спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова 

та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська мова та 

література») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», узагальнено 

чинну практику підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в національній вищій школі й виявлено низку бар’єрів, які 

спричиняють гальмування цього процесу. Накреслено перспективи 

актуалізації педагогічно поцінованого досвіду підготовки майбутніх 

учителів-філологів у процесі підготовки в закладах вищої освіти в 

національній освітній практиці: посилення практичної підготовки; 

підвищення вимог до поглибленого вивчення іноземних мов (знання 

іноземної мови країн Європейського Союзу на рівні В2); запровадження 

змін в освітній процес професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів (заміна лекційної форми навчання ігровими, інтерактивними 

технологіями та прийомами навчання); надання здобувачам освіти змоги 

самостійно вибирати у процесі навчання додаткову спеціалізацію; активне 

залучення студентів та науково-педагогічних працівників до міжнародного 

обміну досвідом і стажування, фінансова підтримка програм академічної 

мобільності (Erasmus, Erasmus+, Mevlana, Farabi тощо). 

Проведений аналіз наукової літератури надає підстави стверджувати, 

що  підготовка майбутніх учителів-філологів розглядається вченими як 

процес, головне завдання якого полягає в набутті кожним студентів 

професійних компетенцій (знань, умінь, навичок), формурованні 
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професійної майстерності, постійно зростаючого інтересу до саморозвитку 

та самовдосконалення. Вивчення законодавчого забезпечення 

функціонування процесу підготовки вчителів-філологів в Республіці 

Туреччина та Україні надало можливість з'ясувати, що в обох країнах 

підготовка фахівців в цій галузі спрямована на формування у студентів 

здійснювати функції, використовувати сучасні засоби ІКТ, здатності до 

співробітництва і партнерства, готовність до навчання упродовж усього 

життя, розвиток особистості студента. 

Однак в самій системі підготовки існують як подібності, так і 

відмінності, на які доцільно закцентувати увагу. 

Якщо порівнювати мету освітньоїї програми підготовки вчителів-

філологів, то в турецькій системі освіти на відміну від української майже 

відсутні такі цілі, як: мультикультуралізм, навчання у співпраці, творчий 

підхід до професійної діяльності. Але доречно зазначити, що освітні 

програми, які пропонуються здобувачам освіти останнім часом, мають 

частково виокремлені нами складові підготовки. 

Структура підготовки майбутніх учителів-філологів в Україні та 

Республіці Туреччина є багаторівневою та не відрізняється за своєю 

структурою. 

Зміст освіти майбутніх учителів-філологів у вищих навчальних 

закладах в Україні визначається освітньо-професійними програмами, які 

використовуються при розробці та коригуванні навчально методичних 

комплексів напряму підготовки за спеціальностями 014 – Середня освіта 

(«Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська 

мова та література»), відповідних їм робочих програм, змісту лекційних та 

семінарських занять, розробці проблемних завдань для самостійної роботи, 

засобів діагностики рівня успішності студентів, визначення змісту 

педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти.  

У Туреччині ж зміст освіти регламентується Державним стандартом. 

В Україні та Республіці Туреччина зміст навчання бакалаврів 
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спеціальності «Англійська мова та література», «Турецька мова та 

література» в досліджуваних університетах Туреччини (Стамбульський 

університет, Університет Мармара (м. Стамбул), Університет Айдин (м. 

Стамбул)) ділиться на нормативну і вибіркову частини.  

В Україні нормативна частина передбачає оволодіння знаннями і 

вміннями дисциплін фундаментальної, гуманітарної та професійно-

орієнтованої та практичної підготовки, які є обов'язковими для опанування 

студентами, а в Туреччині до нормативної частини (обов’язкової 

компоненти) включені дисципліни загальнокультурного, 

культурологічного та предметного циклів. 

Вибіркова частина змісту навчання даної спеціальності в обох 

країнах рекомендує для опанування дисципліни спецкурсів і дисциплін, які 

спрямовані для задоволення існуючих потреб певної спеціалізації і 

врахування потреб студента. Відмінності стосуються у підходах до змісту 

освіти: переважно предметний в українській системі та інтегрований - в 

турецькій. 

Якщо зіставляти навчальні плани підготовки бакалаврів, майбутніх 

учителів-філологів в Туреччині і Україні, то слід зазначити що важливе 

місце в навчальних планах обох країн відведено вивченню педагогічних 

дисциплін. Педагогічні дисципліни в університетах виконують різні 

функції: навчальну (озброєння студентів глибокими теоретичними 

знаннями про закономірності навчання і виховання учнів у процесі 

вивчення мови та літератури, сутні, принципах, змісті, формах і методах 

навчання і виховання учнів; формування педагогічних умінь з організації 

та проведення навчально-виховної роботи, навичок самостійної роботи з 

педагогічною літературою), розвиваючу (розвиток педагогічного мислення 

і творчих здібностей студентів, формування їх дослідницьких умінь і 

навичок), виховує (виховання ідейної та педагогічної переконаності, 

активної професійної позиції, інтересу до педагогічної професії, любові до 

дітей і інших професійно-педагогічних якостей). 
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Слід також закцентувати нашу авагу га тому, що відрізняються 

функції викладача в освітньому процесі підготовки вчителів-філологів, 

який в Україні виконує переважно інформуючу та контролюючу функції, а 

в університетах Республіки Туреччини – більше консультаційну та 

корегуючий функції, що забезпечує активність і автономність студента в 

навчанні. 

Форма організації навчання також різна в українській і турецькій 

системі підготовки. Якщо в українських університетах в процесі 

підготовки застосовуються такі форми: лекції, практичні, семінарські, 

лабораторні заняття, то в Республіці Туреччина процес навчання 

організований у вигляді лекцій з подальшим контролем з боку викладача. 

Слід зазначити, що  останнім часом в Україні приділяється багато уваги 

самостійній роботі студентів, проте в Туреччині вона займає важливе місце 

в підготовці.  

Контроль знань, умінь і навичок в українських вищих навчальних 

закладах може здійснюватися в усній і письмовій формі, індивідуально і 

фронтально, а в турецьких університетах контроль проводиться два рази на 

семестр: рубіжний і підсумковий.  

Система оцінювання в Україні і Республіці Туреччина також 

відрізняється. В Україні можна отримати сумарну оцінку автоматом, 

виконуючи всі завдання викладача під час семінарських занять. У 

Туреччині ж оцінка по предмету складається з двох частин: оцінка за 

рубіжний контроль і оцінка за підсумковий контроль. 

Що стосується особистих якостей, якими повинен володіти педагог 

для досягнення високих результатів у вихованні, то тут думки турецьких і 

українських вчених збігаються. До таких якостей відносимо: 

● здатність до рефлексії (усвідомлення суб'єктом того, як його 

сприймає суб'єкт у процесі спілкування) і контролю результатів 

педагогічної діяльності, співпраці з учнем на принципах гуманізму, 

розвитку його особистості; 
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● здатність виявляти і враховувати інтереси учнів, їх право на 

повагу, емоційну і моральну підтримку, прагнення до емоційного 

спілкування з учнями, вміння спрямовувати учня на забезпечення 

психологічного комфорту і своєчасного розвитку особистості. 

● постійна налаштованість на розширення знань, самонавчання і 

самовиховання своєї педагогічної майстерності. 

Професійні функції майбутнього вчителя-філолога суттєво не 

відрізняються, а ні в Україні, а ні в Республіці Туреччина. 

Схарактеризуємо їх: 

1. Гностичні-дослідницька, яка має на меті вивчення індивідуально-

особистісних особливостей учнів, збір і проведений аналіз фактів їхньої 

поведінки, встановлення причин і наслідків вчинків вихованців; 

проєктування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу в 

цілому; опанування передового досвіду, нових педагогічних технологій. 

2. Виховна, яка реалізується в розробці і здійсненні самого змісту 

виховання і навчання, відборі нових форм і методів щодо формування у 

дитини мовленнєвих навичок, важливість і необхідність спілкування учнів 

державною, рідною та іноземною мовами, інтересу і культури пізнання. 

3. Конструкторсько-організаційна, яка спрямована на організацію 

освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти; реалізація нових 

форм, які забезпечують ефективний розвиток учнів у процесі вивчення 

мови та літератури; моделювання і керівництво різними видами їх 

діяльності; педагогічне управління їх поведінкою і активністю. 

4. Діагностична, яка полягає у визначенні рівня розвитку учнів у 

процесі вивчення мови та літератури, стану педагогічного процесу, завдань 

навчально-виховної роботи з дітьми та батьками, підсумків власної 

педагогічної роботи та їх відповідності вимогам часу; використання 

корегуючих методик. 

5. Координуюча, яка забезпечує поєднання роботи вчителя і батьків 

щодо розробки та створення цілісного потенціалу виховного освітнього 
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середовища, сприятливого для становлення особистості учня; 

упровадження в освітній процес закладу загальної середньої освіти 

педагогічно доцільних форм роботи з батьками, беручи за основу 

диференційований підхід до різних типів родини учня. 

Проведене дослідження дозволило виявити подібне та відмінне, як в 

змістовному, так і структурному компонентах професійної освіти 

майбутніх учителів-філологів в Республіці Туреччина та Україні. 

Найважливішим, на нашу думку є той чинник, що в обох країнах на 

сучасному етапі підготовки вчителів-філологів робота спрямована на 

високий рівень сформованості загальних і професійних компетенцій, серед 

яких провідне місце посідають: здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмовою; здатність спілкуватися іноземною мовою; 

здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності 

тощо. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз досвіду організації освітнього процесу підготовки майбутніх 

учителів-філологів на педагогічних факультетах та факультетах соціальної 

освіти Стамбульського університету, Університету Мармара (м. Стамбул), 

Університету Айдин (м. Стамбул) за ОПП «Англійська мова та література» 

та «Турецька мова та література» надав підстави визначити, що здобувачі 

освіти мають опанувати комунікативною мовною компетентністю, яка 

містить такі компетенції: мовну, соціолінгвістичну та прагматичну. Мовна 

компетенція охоплює лексичні, фонетичні та синтаксичні знання й 

когнітивні навички. Соціолінгвістична компетенція – соціокультурні 

умови використання мови. До них віднесено правила ввічливості, норми 

відносин між поколіннями, класами та соціальними групами тощо. 
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Прагматична компетенція має на меті набуття навичок використання 

мовних сценаріїв, конструкцій, виразності мови тощо. 

До програмних результатів за ОПП «Англійська мова та література», 

«Турецька мова та література» віднесено: уміння слухати учнів, здатність 

розвивати мовленнєві навички учнів; здатність удосконалювати навички 

читання в учнів; уміння розвивати письмові навички учнів; здатність 

визначати та використовувати інструменти та методи навчання в процесі 

проведення уроку; здатність упроваджувати методи дослідження у процесі 

викладання мови; здатність розвивати мовну галузь шляхом вивчення 

граматики; знання англійської, турецької та світової літератури; здатність 

опановувати основні мовні навички, які сприяють підготовці дитини до 

здобуття середньої освіти; здатність відслідковувати освітні технології та 

використовувати ці розробки в освітньому середовищі школи; здатність 

використовувати оригінальні джерела інформації для викладання мови; 

науково мислити; здатність розробляти інформаційні навчальні технології 

(наприклад мобільні додатки для вивчення мови). 

Вивчення досвіду на педагогічних факультетах та факультетах 

соціальної освіти Стамбульського університету, Університету Мармара (м. 

Стамбул), Університету Айдин (м. Стамбул) засвідчило, що реалізація 

ОПП «Англійська мова та література» та «Турецька мова література», 

здійснюється завдяки таким методам навчання: загальні (метод перекладу 

граматики, прямий метод, когнітивний метод, комунікативний та 

вибірковий методи), додаткові (метод навіювання, метод мовчання, 

аудіовізуальний метод), методи групового навчання (мозковий штурм, 

запитання–відповіді, рольові ігри – драма, моделювання, парна та групова 

робота, викладання з упровадженням методу ігрового навчання, 

мікровикладання), індивідуальні (індивідуального самовираження; метод 

самовдосконалення), позааудиторні (спостереження, інтерв’ю, метод 

проєктів тощо). Основними формами навчання студентів-філологів є лекції 
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та практичні заняття, які проводяться із використанням засобів ігрових та 

інтерактивних технологій. 

У результаті проведеного порівняльного аналізу навчальних планів 

за ОПП «Англійська мова та література», «Турецька мова та література» в 

досліджуваних університетах Туреччини (Стамбульський університет, 

Університет Мармара (м. Стамбул), Університет Айдин (м. Стамбул)) 

з’ясовано, що вони містять такі блоки: загальноосвітній («Турецька мова», 

«Філософія», «Мораль та етика в освіті», «Естетика», «Політологія», 

«Соціологія», «Історія» та ін.), культурологічний ((«Культурологія», 

«Основи світової та національної культури» «Принципи Ататюрка та 

історія турецької революції», «Мовний етикет та міжкультурна 

комунікація», «Образ турка в Європі», «Вибірковий курс загальної 

культури»), психолого-педагогічний («Психологія освіти», «Соціальна 

освіта», «Оцінювання іноземної/рідної мови», «Досвід у школі», «Класне 

керівництво», «Турецька система освіти та управління школою», «Освітні 

технології», «Спеціальна освіта та інклюзія», «Практика громадських 

служб»), предметний (містить складники – методологічний («Філософія 

освіти», «Методологія та історія освіти», «Історія науки»), технологічний 

(«Теорія літератури», «Англійська/турецька народна література», «Нова 

англійська/турецька література», «Англійська/турецька граматика», 

«Англійська/турецька історія освіти», «Англійські/турецькі освітні 

програми», «Навчальне аудіювання», «Мовознавство», «Лінгвістика», 

«Усне та писемне мовлення», «Професійний факультативний курс»), 

методичний («Теорія та методика виховання», «Принципи та методи 

навчання», «Підходи до навчання та викладання англійської/турецької 

мови»), науково-дослідний («Основи наукових досліджень», «Дослідження 

з педагогічних наук», «Методологія освітніх досліджень», «Дослідження 

педагогічного досвіду, «Статистичні методи у психолого-педагогічних 

дослідженнях», «Вивчення ролі гендерного фактора в навчанні дітей», 
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«Освіта та ринок праці»), практичний (педагогічна практика від 2 тижнів 

до 1 року з 7 по 9 навчальний семестр, оцінюється в 25-30 кредитів).  

Слід зазначити, що загальноосвітній блок (25% навчального часу) 

спрямований на опанування загальних гуманітарних і соціально-

економічних наук, оволодіння студентами законами розвитку суспільства, 

природи, людини (історія революції Туреччини, принципи Ататюрка, 

історія реформ). Культурологічний блок (10% навчального часу) охоплює 

освоєння загальнолюдського досвіду в галузях культури, мистецтва, 

літератури, що сприяють формуванню світоглядних позицій, закріпленню 

гуманістичних ціннісних орієнтацій. Психолого-педагогічний блок (18% 

навчального часу) спрямований на розвиток педагогічної самосвідомості 

майбутнього вчителя-філолога, його творчої індивідуальності, що 

проявляється через здатність до аналізу, проєктування, реалізації й 

рефлексії педагогічної діяльності. Предметний блок (37% навчального 

часу) спрямований на опанування системи знань як складника 

загальнолюдської культури, як засобу розвитку особистості кожного учня. 

Науковий складник предметного блоку (близько 5% із 37%) спрямований 

на освоєння методології й методики науково-педагогічного дослідження; 

формування умінь планувати й організовувати науковий пошук у галузі 

педагогіки; складати програму дослідно-експериментальної роботи та 

поетапно її реалізовувати в освітній процес школи; аналізувати й 

узагальнювати педагогічний досвід. Практичний педагогічний блок (10% 

навчального часу) спрямований на оволодіння практичними навичками 

викладання під час педагогічної практики; вивчення педагогічного досвіду; 

вирішення професійних проблемних завдань. 

Для порівняння наведемо приклад ОПП за спеціальностями 014 – 

Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта 

(«Українська мова та література») підготовки майбутніх учителів-

філологів у Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г. С. Сковороди, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна. ОПП підготовки 

майбутніх учителів-філологів розроблені на основі таких нормативних 

документів: Законів України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» 

(2014); Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки класифікацій» (2011), «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» (2015), «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (2015); Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» (2010); Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти / Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area (ESG). 

Метою ОПП є підготовка вчителів-філологів, які володіють 

необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного 

застосування і здатні вирішувати складні завдання та проблеми у процесі 

навчання мови й виховання учнів. Цілями навчання є: формування у 

студентів професійно-комунікативної компетентності в усіх видах 

мовленнєвої діяльності, уміння аналізувати мовні факти й літературні 

явища на основі лінгвістичних, літературознавчих і культурознавчих знань 

і застосовувати результати цього аналізу в педагогічній практиці для 

формування комунікативної компетентності школярів, проводити наукові 

дослідження в зазначеній предметній галузі.  

Серед компетенцій ОПП за спеціальностями 014 – Середня освіта 

(«Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська 

мова та література») такі: здатність визначати комунікативну, пізнавальну, 

номінативну, емоційно-експресивну та інші функції мови, характеризувати 

мовні та мовленнєві одиниці; здатність продемонструвати сформовану 

мовну й мовленнєву компетентності в процесі професійної та 

міжособистісної комунікації; вільне володіння сучасними орфографічними 

http://www.phdpu.edu.ua/index.php/component/content/article/2-uncategorised/339-vseukrajinski-olimpiadi-dvnz-pereyaslav-khmelnitskij-derzhavnij-pedagogichnij-universitet-imeni-grigoriya-skovorodi-dlya-profesijnoji-orientatsiji-vstupnikiv-na-osnovi-povnoji-zagalnoji-serednoji-osviti
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й пунктуаційними нормами мови для здійснення професійної комунікації 

та міжособистісного спілкування у сфері писемного мовлення; знання 

лінгвістичних, соціолінгвістичних, психолого-педагогічних, 

лінгвокультурних і лінгвокраїнознавчих засад методики навчання мови; 

знання шляхів формування комунікативної, лінгвістичної, 

соціолінгвістичної, соціокультурної компетентностей; використовувати 

різноманітні методи і прийоми викладання мови та літератури в середній 

школі, знання специфіки вивчення англійської мови у порівнянні з рідною 

тощо.  

Узагальнюючи, зазначимо, що бакалаврська робота є основною 

формою атестації майбутніх учителів-філологів у вищих навчальних 

закладах Туреччини, але не обов’язковою. За спеціальностями 014 – 

Середня освіта («Мова та література (англійська») та 014 – Середня освіта 

(«Українська мова та література») атестація проводиться у формі 

кваліфікаційних іспитів: із педагогіки та психології; з 

англійської/української мови і літератури та методики навчання. Провідне 

місце в турецькій системі освіти при підготовці майбутніх учителів-

філологів належить тьютору, який допомагає студентові у виборі й 

реалізації освітньої траєкторії, супроводжує його та підтримує впродовж 

навчання. 

У роботі на основі аналізу нормативних документів, змісту ОПП 

ЗВО України визначено місце й роль підготовки майбутніх учителів-

філологів у системі вимог за спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова 

та література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська мова та 

література») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», узагальнено 

чинну практику підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в національній вищій школі й виявлено низку бар’єрів, які 

спричиняють гальмування цього процесу. Накреслено перспективи 

актуалізації педагогічно поцінованого досвіду підготовки майбутніх 

учителів-філологів у процесі підготовки в закладах вищої освіти в 
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національній освітній практиці: посилення практичної підготовки; 

підвищення вимог до поглибленого вивчення іноземних мов (знання 

іноземної мови країн Європейського Союзу на рівні В2); запровадження 

змін в освітній процес професійної підготовки майбутніх учителів-

філологів (заміна лекційної форми навчання ігровими, інтерактивними 

технологіями та прийомами навчання); надання здобувачам освіти змоги 

самостійно вибирати у процесі навчання додаткову спеціалізацію; активне 

залучення студентів та науково-педагогічних працівників до міжнародного 

обміну досвідом і стажування, фінансова підтримка програм академічної 

мобільності (Erasmus, Erasmus+, Mevlana, Farabi тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів наукового пошуку, аналіз джерельної бази 

й особистих спостережень дали підстави для нової інтерпретації 

визначеної проблеми: 

1. Доведено, що питання майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Республіки 

Туреччина як окрема наукова проблема комплексно й системно не 

досліджувалася. Окремі її аспекти знайшли часткове висвітлення в працях 

вітчизняних учених, які розкривають досвід професійної підготовки 

майбутніх учителів, зокрема вчителів-філологів, у Республіці Туреччина. 

2. У результаті історико-педагогічного аналізу проблеми визначено 

чотири етапи генезису підготовки учителів-філологів у Туреччині: на 

першому етапі (1863–1923) було започатковано підготовку фахівців за 

таким напрямом підготовки, як література; на другому етапі (1923–1981) 

замість арабської письменності вводиться турецький алфавіт, основою 

розробки якого є латинська мова, що значно сприяє поширенню 

грамотності турецького населення; на третьому етапі (1981–2001) 

відкривається факультет літератури та факультет іноземних мов у 

Стамбульському університеті; на четвертому етапі (2001 – дотепер) 

Республіка Туреччина приєдналася до Болонського процесу й упевнено 

крокує у європейський мовний освітній простір. 

З’ясовано особливості підготовки майбутніх учителів-філологів: 

посилення практичної підготовки здобувачів освіти шляхом упровадження 

в освітній процес педагогічної практики в школах-лабораторіях при вищих 

навчальних закладах засобами відеозв’язку, зокрема на шкільних уроках 

літератури; підвищення вимог до поглибленого вивчення іноземних мов 

(знання іноземної мови країн Європейського Союзу на рівні В2); 

запровадження змін в освітній процес професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів на засадах білінгвального навчання; активне залучення 



193 

 

студентів та науково-педагогічних працівників до міжнародного обміну 

досвідом і стажування, фінансова підтримка програм академічної 

мобільності (Erasmus, Erasmus+, Mevlana, Farabi тощо); додаткове 

складання іспиту KPSS після отримання диплому для працевлаштування в 

державному закладі освіти, професійна діяльність у якому прирівнюється 

до державної служби; наявність тьютора, який допомагає студентові у 

виборі й реалізації освітньої траєкторії, супроводжує його та підтримує 

впродовж навчання.  

3. У дисертації на основі аналізу праць вітчизняних учених розкрито 

суть поняття «підготовка майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності» як процесу опановування знаннями, уміннями та навичками, 

розвиток професійних і особистісних якостей, творчого мислення, 

формування мотивів, потреб та професійно-педагогічних компетентностей 

задля впровадження нових освітніх, педагогічних та інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності. 

Прорезюмовані роботи турецьких учених та педагогів надали 

підстави визначити суть поняття «підготовка майбутніх учителів-

філологів до професійної діяльності» як процесу, що поєднує три 

складники, пов’язані між собою за змістом і способом реалізації – 

теоретичний, практичний і дослідницький, спрямований на опанування 

освітніми фаховими й життєвими компетенціями в контексті європейських 

вимог щодо якості освітніх послуг, здатності виконувати різноаспектні 

функції відповідно до суспільно-політичних, соціально-економічних 

чинників, культурних потреб країни. 

Визначено зміст підготовки майбутніх учителів-філологів до 

професійної діяльності у вищих навчальних закладах Туреччини шляхом 

проведеного аналізу ОПП підготовки здобувачів бакалаврського рівня 

вищої освіти за спеціальностями «»Англійська мова та література, 

«Турецька мова та література» (Стамбульський університет, Університет 

Мармара (м. Стамбул), Університет Айдин (м. Стамбул)). 
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4. На основі порівняльного аналізу окреслено перспективи творчого 

використання досвіду Республіки Туреччина щодо підготовки майбутніх 

учителів-філологів за спеціальностями 014 – Середня освіта («Мова та 

література (англійська») та 014 – Середня освіта («Українська мова та 

література») в закладах вищої педагогічної освіти України: посилити 

обов’язкову компоненту ОПП такими психолого-педагогічними 

дисциплінами, як «Основи наукових досліджень», «Дослідження з 

педагогічних наук», «Методологія освітніх досліджень», «Дослідження 

педагогічного досвіду, «Статистичні методи у психолого-педагогічних 

дослідженнях», «Вивчення ролі гендерного фактора у навчанні дітей», 

«Освіта та ринок праці»; збільшення кількості кредитів на педагогічну 

практику з 15 EKTS до 30 EKTS, а також рекомендується посилити 

практичну підготовку здобувачів освіти шляхом упровадження в освітній 

процес педагогічної практики в школах-лабораторіях (або 

експериментальних школах) при вищих навчальних закладах засобами 

відеозв’язку; увести посаду «тьютора», який допомагатиме студентові у 

виборі й реалізації освітньої траєкторії, супроводжуватиме його та 

підтримуватиме впродовж навчання.  

Серед перспективної тематики подальшого науково-педагогічного 

дослідження проблеми визначено: порівняльний аналіз методів, форм, 

технологій підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної 

діяльності в Туреччині на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях; узагальнення досвіду формування ключових 

компетентностей майбутніх учителів-філологів відповідно до рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти в системі педагогічної 

освіти Туреччини. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

СТАМБУЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Навчальна програма турецької освітньої програми 

СТАМБУЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НАВЧАННЯ ТУРЕЦЬКИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

ТУРЕЦЬКА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

І семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

101 

Вступ до освіти Залік  2 0 0 2 3 

EMB 

103 

Філософія освіти Залік  2 0 0 2 3 

AIIT 101 Принципи Ататюрка та 

історія турецької 

революції I 

Залік  2 0 0 2 3 

EGK 101 Турецька мова I Залік  3 0 0 3 5 

EGK 103 Інформаційні технології Залік  3 0 0 3 5 

EGK 105 Іноземна мова І Залік  2 0 0 2 3 

TRO 101 Літературні знання та 

теорії I 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 103 Османська / турецька I Залік  2 0 0 2 3 

TRO 105 Турецька граматика I Залік  2 0 0 2 2 

Всього 20 0 0 20 30 

Всього кредитів 20 30 

 

ІІ семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

102 

Психологія освіти Залік  2 0 0 2 3 

EMB 

104 

Соціальна освіта Залік  2 0 0 2 3 

AIIT 102 Принципи Ататюрка та 

історія турецької 

революції II 

Залік  2 0 0 2 3 

EGK 102 Турецька мова II Залік  3 0 0 3 5 

EGK 106 Іноземна мова II Залік  2 0 0 2 3 
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TRO 102 Літературні знання та 

теорії II 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 104 Османська / турецька II Залік  2 0 0 2 3 

TRO 106 Турецька граматика II Залік  2 0 0 2 3 

TRO 108 Основні поняття мовної 

освіти 

Залік 2   2 4 

 

Всього 19 0 0 19 30 

Всього кредитів 39 60 

 

ІІІ семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

201 

Навчальні технології Залік  2 0 0 2 3 

EMB 

203 

Принципи та методи 

навчання 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 201 Дитяча література Залік  2 0 0 2 2 

TRO 203 Підходи до навчання та 

викладання турецької 

мови 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 205 Турецька народна 

література I 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 207 Нова турецька література 

I 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 209 Турецька граматика III Залік  2 0 0 2 3 

TRO 211 Старотурецька 

література I 

Залік  2 0 0 2 3 

 Професійні знання 

Факультативний курс I 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Загальна культура 

Факультативний курс I 

Іспит  2 0 0 2 3 

Всього 20 0 0 20 30 

Всього кредитів 59 90 

 

ІV семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

202 

Турецька історія освіти Залік  2 0 0 2 3 

EMB 

204 

Методи дослідження в 

освіті 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 202 Турецькі освітні 

програми 

Залік  2 0 0 2 3 
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TRO 204 Турецька народна 

література II 

Залік  2 0 0 2 2 

TRO 206 Нова турецька література 

II 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 208 Турецька граматика IV Залік  2 0 0 2 3 

TRO 212 Старотурецька 

література II 

Залік  2 0 0 2 2 

 Професійні знання 

Факультативний курс II 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Загальна культура 

Факультативний курс II 

Іспит  2 0 0 2 3 

 Стажування  

Факультативний курс I  

Іспит 2 0 0 2 4 

Всього 20 0 0 20 30 

Всього кредитів 79 120 

 

 

V семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

301 

Класне керівництво Залік  2 0 0 2 3 

EMB 

303 

Мораль та етика в освіті Залік  2 0 0 2 3 

EGK 301 Практика громадських 

служб 

Залік 1 2 0 2 3 

TRO 301 Навчання аудіюванню Залік  3 0 0 3 4 

TRO 303 Освіта читання Залік  3 0 0 3 4 

TRO 305 Мовознавство 

(лінгвістика) 

Залік  2 0 0 2 2 

 Професійні знання 

Факультативний курс IIІ 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Загальна культура 

Факультативний курс IIІ 

Іспит  2 0 0 2 3 

 Стажування 

Факультативний курс IІ 

Іспит  2 0 0 2 4 

Всього 19 2 0 20 30 

Всього кредитів 99 150 

 

VІ семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB Вимірювання та оцінка в Залік  2 0 0 2 3 
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302 освіті 

EMB 

304 

Турецька система освіти 

та управління школою 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 302 Письмова освіта Залік  3 0 0 3 5 

TRO 304 Риторика Залік  3 0 0 3 5 

TRO 306 Текстлінгвістика Залік  2 0 0 2 3 

 Професійні знання 

Факультативний курс IV 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Загальна культура 

Факультативний курс IV 

Іспит  2 0 0 2 3 

 Стажування 

Факультативний курс IІI 

Іспит  2 0 0 2 4 

Всього 18 0 0 18 30 

Всього кредитів 117 180 

 

 

VІІ семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

401 

Педагогічна практика I Залік  2 6 0 5 10 

EMB 

403 

Спеціальна освіта та 

інклюзія 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 401 Викладання граматики Залік  2 0 0 2 2 

TRO 403 Театральні та драматичні 

програми 

Залік  2 0 0 2 3 

 Професійні знання 

Факультативний курс V 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Стажування 

Факультативний курс IV 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Стажування 

Факультативний курс V 

Іспит  2 0 0 2 4 

Всього 14 6 0 17 30 

Всього кредитів 134 210 

 

VІІІ семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

402 

Педагогічна практика IІ Залік  2 6 0 5 10 

EMB 

404 

Консультування в 

школах 

Залік  2 0 0 2 3 

TRO 402 Викладання турецької Залік  3 0 0 3 5 
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мови як іноземної 

TRO 404 Світова література Залік  2 0 0 2 4 

 Професійні знання 

Факультативний курс VІ 

Іспит  2 0 0 2 4 

 Стажування 

Факультативний курс VІ 

Іспит  2 0 0 2 4 

Всього 13 6 0 16 30 

Всього кредитів 150 240 



200 

 

 

 КРЕДИТИ ECTS 

Загальна кількість 

кредитів 

150 240 

Обов’язкові курси 118 180 

Курси за вибором 

(факультативи) 

32 60 

Загальна кількість 

дисциплін 

68  

Кількість 

обов’язкових 

дисциплін 

52  

Обов’язкові предмети 

Загальний кредит 

79 %  

Факультативні курси 

Загальний кредит 
21 %  

Стажування  

Кількість 

факультативних курсів  

6  

Професійні знання 

Кількість 

факультативних курсів  

6  

Загальна культура 

Кількість 

факультативних курсів  

4  

 

СТАЖУВАННЯ 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС 

Семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

TRO 222 Семантика Іспит  2 0 0 2 4 

TRO 224 Засвоєння мови Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 321 Критичне читання Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 323 Викладання лексики Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 322  Історія викладання 

турецької мови 

Іспит  2 0 0 2 4 

TRO 324 Голосове навчання та 

дикція 

Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 421 Рецензування 

підручників з турецької 

мови 

Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 423 Оцінка навчання в класі Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 425 Креативне письмо Іспит 2 0 0 2 4 
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TRO 427 Навчання турецької мови 

двомовних турецьких 

дітей 

Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 429 Початкове навчання 

читання та письма 

Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 431  Медіаграмотність Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 422 Дизайн матеріалу у 

викладанні турецької 

мови 

Іспит 2 0 0 2 4 

TRO 424 Підготовка до іспитів та 

оцінка викладання 

турецької мови 

Іспит 2 0 0 2 4 

 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ  

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС 

Семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EMB 

221 

Історія освіти Іспит  2 0 0 2 4 

EMB 

223 

Труднощі навчання Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

225 

Мікронавчання Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

222 

Підготовка проєкту в 

освіті 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

224 

Закон про освіту Іспит  2 0 0 2 4 

EMB 

226  

Синдром дефіциту уваги 

і гіперактивності 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

321 

Виховання характеру та 

цінностей 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

323 

Антропологія в освіті Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

325 

Непрограмна діяльність в 

освіті 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

322 

Критичне та аналітичне 

мислення 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

324 

Виховання 

госпіталізованих дітей 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

326 

Драма в освіті Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

328 

Порівняльна освіта Іспит 2 0 0 2 4 
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EMB 

421 

Дитяча психологія Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

423 

Інклюзивна освіта Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

425 

Музейна освіта Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

427 

Індивідуалізація та 

адаптація викладання 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

422 

Розробка програми в 

освіті 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

424 

Позашкільне навчальне 

середовище 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

426  

Сталий розвиток та 

освіта 

Іспит 2 0 0 2 4 

EMB 

428 

Відкрите та дистанційне 

навчання 

Іспит 2 0 0 2 4 

 

ЗАГАЛЬНА КУЛЬТУРА 

ФАКУЛЬТАТИВНИЙ КУРС 

Семестр 

Код Назва курсу Залік / 

іспит 

T  U L K ECTS 

EGK 221 Культура та мова Іспит  2 0 0 2 3 

EGK 223  Традиційні турецькі 

ремесла 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 225 Економіка та 

підприємництво 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 227  Професійна англійська 

мова 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 222 Планування та розвиток 

кар'єри 

Іспит  2 0 0 2 3 

EGK 224  Турецькі народні танці Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 226  Залежність та боротьба із 

залежністю 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 228 Мистецтво та естетика Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 321 Людські відносини та 

спілкування 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 323 Харчування та здоров'я Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 325 Історія мистецтва 

Туреччини 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 327 Турецька мова жестів Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 322 Освіта з прав людини та 

демократії 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 324 Історія та філософія Іспит 2 0 0 2 3 
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науки 

EGK 326 Етика наукових 

досліджень 

Іспит 2 0 0 2 3 

EGK 328 Турецька музика Іспит 2 0 0 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Витяг з ОПП «Англійська мова та література»  

(Університету Мармара (м. Стамбул)) 

Комунікативна мовна компетентність містить такі компетенції:  

Мовну – базується на знаннях лексики, граматики, синтаксису, 

семантики, фонетики, словотворення й орфографії та формуванні 

відповідних навичок – рецептивних (аудіювання, читання) та 

продуктивних (говоріння, письмо); Соціолінгвістичну – сприяє 

усвідомлення соціальних аспектів використання мови і здатність 

оперувати лінгвістичними маркерами на позначення статусу, близькості 

стосунків комунікантів, реєстру мовлення, а також розуміння особливості 

міжкультурного спілкування (діалект, акцент тощо). 

Прагматичну – вміння інтерпретувати і самостійно породжувати 

цілісні дискурси, які розгортаються у певному контексті, та 

використовувати схеми інтеракції, або моделі спілкування, дотримуючись 

вимог зв’язності, логічної організації та риторичної ефективності 

висловлювань. 
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Додаток В 

 

Marmara Universyti  

Program Tanımları 
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Додаток Г 

Список праць Маракли Е.Ш., опублікованих за темою дисертації 

 

І. Статті у провідних фахових виданнях України: 

1. Маракли Е. Ш. Етапи становлення та розвитку вищої педагогічної 

освіти в Республіці Туреччина Педагогічний альманах: зб. наук. праць. 

Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. Вип. 32. 

С. 285–290. 

2. Маракли Е. Ш. Підготовка майбутніх учителів-філологів у 

Республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект. Наукові записки 

кафедри педагогіки: зб. наук. праць. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2017. Вип. 41. С. 126–134. 

3. Маракли Е. Ш. Особливості підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя : КПУ, 2016. Вип. 51 

(104). С.490–496. 

4. Маракли Е. Ш. Змістовий компонент підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Республіки Туреччина. Педагогічний альманах: зб. наук. пр. Херсон : 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2017. С. 160–165. 

 

ІІ. Статті у міжнародних виданнях 

5. Marakly Е., Kovinko A. Modern educational technology training. 

Journal of Advocacy, Research and Education [Електронне видання]. 2017. 

4(1). P. 15–21. URL: http://www.kadint.net/journals_n/1497433734.pdf. 

6. Marakly Е. Contents, forms and methods of preparing future teachers-

philologists for professional activities in higher educational institutions of the 

Republic of Turkey. Journal of Education, Health and Sport. [Електронне 

видання]. 2019. 9(10). Р. 385–394. URL: 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7832 (Index Copernicus). 

http://www.kadint.net/journals_n/1497433734.pdf
http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7832
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ІІІ. Опубліковані праці апробаційного характеру 

7. Маракли Е. Ш. Передумови розвитку вищої освіти в Республіці 

Туреччина. Виховання особистості у вимірі соціокультурних викликів : 

матер. наук.-метод. конф. (23 квітня, 2016, м. Херсон). Херсон : КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 29–32. 

8. Маракли Е. Ш. Організація індивідуальної роботи зі студентами у 

Республіці Туреччина. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матер. ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (11 квітня, 2017, м. Харків). Харків : «Стиль-Издат», 

2017. С. 59–62.  

9. Маракли Е. Ш. Специфіка підготовки майбутніх учителів-

філологів у Республіці Туреччина. Сучасні концепції викладання 

природничих дисциплін в медичних освітніх закладах (біологія, фізика, 

хімія, педагогіка, психологія) : матер. X міжрегіон. наук.-метод. інтернет-

конф. (5-6 грудня, 2017, м. Харків). Харків. : МіФ, 2017. С. 202–204. 

10. Маракли Е. Ш., Чень Цзін. Суть поняття «засоби навчання». 

Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про 

освіту» (2017 р): матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (22-23 

березня, 2018, м. Полтава). Полтава, 2018. С. 78–81. 

11. Маракли Е. Ш. Особенности подготовки будущих учителей-

филологов в республике Турция. Internatiol Symposium on Social Sciences 

(October 21-23, 2017, Antalya, Turkey). Анталія, 2017. С. 19–21. 

12. Маракли Е. Ш. Проблема становлення та розвитку педагогічної 

освіти в Республіці Туреччина. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: 

доступність, діалог, динаміка: матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-

конф. (19-23 лютого, 2018, м. Полтава). Полтава: КУЕП ПДАА, 2018. 237–

238 с. 

13. Маракли Е. Ш. Форми, методи, засоби підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах 

Республіки Туреччина. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі 
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[Електронне видання]. : матер. наук.-практ. конф. (15-16 травня, 2019, м. 

Харків). Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, 2019. С. 151–154.  

IV. Праці, що додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

14. Маракли Е. Ш. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх 

учителів-філологів до професійної діяльності у ВНЗ Республіки 

Туреччина: методичні рекомендації. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2016. 

84 с.
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Додаток Е 

 

 

 



223 

 

 



224 

 

 



 


