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Дисертація є порівняльним дослідженням, що спрямоване на 

виявлення цінних ідей і позитивного досвіду розвитку в майбутніх учителів 

мов, зокрема англійської, самоосвітньої компетентності у процесі базової 

підготовки в ЗВО Великої Британії та їх творче використання у процесі 

реалізації освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки здобувачів 

бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта 

(«Мова та література англійська») в закладах вищої педагогічної освіти 

(ЗВПО) України. 

У роботі вперше здійснено цілісне дослідження проблеми розвитку 

самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії; розкрито підходи 

європейських і вітчизняних науковців до визначення суті самоосвітньої 

компетентності, її складників, педагогічних умов розвитку в майбутніх 

учителів англійської мови у процесі базової підготовки; узагальнено 

британський досвід з визначеної проблеми за такими напрямами: зміст, 

форми, методи розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської у процесі базової підготовки; ресурсне забезпечення цього 

процесу; організація моніторингу рівня розвитку названої компетентності у 

здобувачів бакалаврського ступеня; накреслено перспективи його творчого 

використання у ЗВПО України.  

Уточнено напрями представлення досліджуваної проблеми в



 

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

«самонавчання», «уміння вчитися», «самоосвітня діяльність», «самоосвітня 

компетентність».  

Подальшого розвитку набули питання специфіки організації базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії; здобутки 

і труднощі розвитку названої компетентності у здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта та 

предметною спеціалізацією «Мова та література англійська» у ЗВПО 

України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну інтерпретацію 

теорії й практики розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови в процесі базової підготовки у Великій Британії.  

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта та 

предметною спеціалізацією «Мова та література англійська»; 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 

(«Навчання через дослідження», «Технології самокерованого навчання», 

«Розвиток професійної кар’єри» тощо).  

Здобутими в процесі дослідження даними, узагальненими та 

систематизованими науковими положеннями можуть послугуватися 

менеджери ЗВПО для створення належної інфраструктури й ресурсного 

забезпечення процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови, установи неформальної освіти – для проєктування 

їхнього кар’єрного зростання.  



 

У дисертації з’ясовано, що питання розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі базової 

підготовки у ЗВО Великої Британії як окрема наукова проблема комплексно 

й системно не досліджувалася. У дисертації визначено основні напрями 

розроблення цієї проблеми у світовому й вітчизняному науковому дискурсі 

(теоретико-методологічні засади самоосвітньої діяльності; шляхи 

формування готовності майбутніх учителів до самоосвітньої діяльності; суть 

самоосвітньої компетентності в розрізі професійних вимог до фахівця; 

методи, прийоми, засоби формування й розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів). Доведено, що вітчизняні дослідники-

компаративісти, характеризуючи досвід фахової підготовки майбутніх 

учителів у Великій Британії, торкалися побіжно лише окремих аспектів 

досліджуваної проблеми. 

На основі аналізу джерельної бази, левову частку якої складають 

автентичні джерела, визначено особливості організації базової підготовки 

майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії, як-от: 

диференціація і гнучкість моделей такої підготовки (академічна 

університетська, шкільна, комплексна); підпорядкування змісту підготовки 

Національній програмі «Мови для всіх: мови для життя», 

«Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти», «Рамці 

кваліфікацій європейського простору вищої освіти», «Національному 

стандарту кваліфікованого вчителя», «Національному курікулуму 

підготовки вчителя до викладання англійської мови і літератури в середній 

школі»; варіативність навчальних планів; орієнтування на формування 

загальних і фахових компетентностей завдяки вільному вибору освітніх 

компонентів; розроблення й реалізація здобувачем індивідуальної освітньої 

траєкторії; проєктування особистісного та професійного розвитку як на 

період здобуття фахової освіти, так і впродовж життя. 

Установлено, що самоосвітня компетентність майбутніх учителів мов,



 

зокрема англійської, у Великій Британії розглядається як обов’язкова мета й 

невід’ємний компонент базової підготовки, що забезпечує набуття загальних 

і фахових компетентостей, проєктує викладання на рефлексивній основі й 

слугує основою для їхньої подальшої неперервної освіти й кар’єрного 

зростання. 

Аналіз праць європейських (R. Caffarella, T. Dinkelman, N. Eliason, 

C. Hayes, M. Knowles, S. Merriam, К. Zeichner) і вітчизняних (Н. Брюханова, 

О. Герасимова, І. Зимня, О. Овчарук, О. Смольнікова, Н. Чернігівська та ін.) 

дослідників дозволив визначити суть самоосвітньої компетентності 

(здатність особистості до самонавчання, самоосвіти, самовдосконалення, 

самовибору, самореалізації протягом життя), її складники (уміння 

формулювати навчальні цілі й поціновувати прогрес у їх досягненні, 

планувати власний розвиток і здійснювати саморефлексію досягнутого, 

набувати знань автономно й брати відповідальність за їхні результати, 

задовольняти власні пізнавальні потреби й здійснювати безперевне 

професійне самовдосконалення, будувати персональну життєву стратегію й 

долати протиріччя власного життєвого досвіду), педагогічні умови розвитку 

в майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки 

(стимулювання до постановки власних навчальних цілей; орієнтування на 

саморозвиток і професійне самовдосконалення впродовж життя; тьюторська 

допомога в розробленні індивідуальної освітньої траєкторії; оволодіння 

технологією «самокерованого навчання»; здійснення саморефлексії, 

самооцінки й самоконтролю власної навчальної діяльності; забезпечення 

відповідними навчально-інформаційними ресурсами тощо).  

У дисертації узагальнено досвід роботи провідних британських 

університетів (University of Cambridge (Кембрідж, Англія), University of York 

(Йорк, Англія), Edge Hill University (Ормскірк, Англія), Goldsmiths 

University of London (Лондон, Англія), Aston University (Бірмінгем, Англія) 

Aberystwyth University (Пенглай, Уельс), University of St. Andrews (Сент-

Ендрюс, Шотландія), University of Aberdeen (Абердін, Шотландія



 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов, зокрема 

англійської, у процесі організації базової підготовки. Схарактеризовано 

зміст, форми, методи розвитку самоосвітньої компетентності (укладання 

плану особистісного розвитку здобувача, активне запровадження в освітній 

процес дистанційного, електронного, змішаного навчання, модульної, 

коучингової, веб-квест технологій, технології ігрового проєктування, 

проблемних і «гостьових» лекцій, семінарів-дискусій, методу кейсів, 

продуктивних видів самостійної роботи); презентовано ресурсне 

забезпечення цього процесу педагогічними факультетами названих 

британських університетів (облаштування кампусів, наповнюваність 

бібліотечних фондів, забезпечення електронними засобами навчання й 

доступом до мережі Інтернет, організація технічної підтримки 

самокерованого навчання, реалізація коучингових і тьюторських програм); 

визначено способи діагностування рівня розвитку самоосвітньої 

компетентності завдяки проведенню моніторингового контролю (курсові 

роботи, реферати, презентації, завдання з перекладу, письмові та усні 

іспити, рефлексивні звіти, тести, «прогрес-тести», письмові відгуки 

викладачів, рейтинги здобувачів). 

У дисертації накреслено перспективи актуалізації педагогічно цінного 

досвіду розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у процесі базової підготовки у ЗВО Великої Британії в 

національній освітній практиці: організація первинного оцінювання 

схильностей абітурієнтів до педагогічної діяльності, формування ціннісного 

ставлення до самоосвітньої діяльності; запровадження гнучких освітньо-

професійних програм, що узгоджуються з планами особистісного і 

професійного розвитку, забезпечення навчальної автономії в їхньому 

опануванні; більш широке практикування дистанційного, електронного, 

змішаного навчання, активних методів і форм проведення аудиторних занять, 

продуктивних видів самостійної роботи, що ґрунтуються на навчанні через 

дослідження; подовження термінів і урізноманітнення видів педагогічної 



 

практики, надання їй експериментально-аналітичного характеру; реалізація в 

процесі фахової підготовки коучингових, тьюторських програм; створення 

відповідного освітнього середовища й інфраструктури ЗВО, розширення 

переліку й обсягів самоосвітніх навчально-інформаційних ресурсів. 

Ключові слова: майбутні вчителі, базова підготовка, самоосвітня 

компетентність, англійська мова, Велика Британія, університети. 
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SUMMARY 

 

Perevozniuk V. V. Development of self-educational competence in the 

process of basic training of English teachers in Great Britain. – Qualification 

Scientific Work. Manuscript.  

Dissertation for the degree of a Candidate of pedagogic sciences in 

Professional Education, specialty 13.00.04 – theory and methodology of 

professional education.  H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020.   

The dissertation is a comparative research aimed at identifying valuable 

ideas and positive experience in the formation of language teachers, including 

English, self-education competence in the process of basic training in the UK and 



 

their creative use in the implementation of educational  professional programe 

(EPP) of bachelor degree candidates’ training in higher education on a speciality 

014 – Secondary education (English language and literature) in institutions of 

higher pedagogical education of Ukraine.  

For the first time, a comprehensive study of the problem of developing self-

educational competence in the process of English teachers basic training in the UK 

was carried out; the approaches of European and domestic scientists to the 

definition of the essence of self-educational competence, its components, 

pedagogical conditions of English teachers development in the process of basic 

training are revealed; the British experience on the defined problem in the 

following directions is generalized: the maintenance, forms, methods of 

development of self-educational competence of future teachers of English in the 

course of basic training; resource provision of this process; organization of 

monitoring the level of formation of the named competence of bachelor's degree 

applicants; the prospects of its creative use in institutions of higher pedagogical 

education of Ukraine are outlined.  

The directions of presentation of the researched problem in the scientific 

discourse; the essence of the basic concepts of research, such as: "self-education", 

"self-learning", "ability to learn", "self-educational activity", "self-educational 

competence" are specified.  

Further development of the specifics of the organization of English teachers 

basic training in the UK; achievements and difficulties of the development of self-

educational competence of applicants for the first (bachelor's) level of higher 

education in the specialty 014 – Secondary education and subject specialization 

"English language and literature" in institutions of higher pedagogical education of 

Ukraine.  

The practical significance of the obtained results is that the research 

materials provide a new scientific and objective interpretation of the theory and 

practice of developing self-educational competence of English teachers in the 

process of basic training in the UK.   



 

The data and conclusions obtained during the study can be used to update 

the content of the educational programmes of training the applicants for the first 

(bachelor's) level of higher education in the specialty 014 – Secondary education 

and subject specialization "English language and literature"; revision of 

educational and working educational programs of disciplines of psychological and 

pedagogical cycle; conclusion of educational and methodical complexes of 

professionally-oriented disciplines; preparation of distance courses "Grammar of 

English", "Practice of oral and written speech", "Methods of teaching English" and 

development of selective courses ("Learning through research", "Technologies of 

self-directed learning", "Professional career development", etc.).  

The data obtained in the research process, generalized and systematized 

scientific provisions can be used by: managers of institutions of higher pedagogical 

education to create the appropriate infrastructure and resources for English 

teachers ' self-educational competence formation process; non-formal education 

institutions - to design their careers.   

The dissertation clarifies that the issue of development of self-educational 

competence of English teachers in the process of basic training in institutions of 

higher education of Great Britain as a separate scientific problem has not been 

comprehensively and systematically studied. The dissertation identifies the main 

directions of elaboration of this problem in world and domestic scientific discourse 

(theoretical and methodological principles of self - educational activity; ways of 

formation of teachers' readiness for self - educational activity; essence of self - 

educational competence in terms of professional requirements to the specialist; 

methods, receptions, means of formation and development of teachers' self-

educational competence). It is proved that domestic comparative researchers, 

characterizing the experience of teachers' professional training in Great Britain, 

touched only on some aspects of the researched problem.  

Based on the analysis of the source base, the lion's share of which are 

authentic sources, the features of the organization of English teachers' basic 

training in the UK are identified, such as: differentiation and flexibility of models 



 

of such training (academic (university-led), school, combined); subordination of 

the training content to the National Program "Languages for All: Languages for 

Life", "Pan-European Recommendations on Language Education", "European 

Higher Education Area Qualifications Framework", "National Qualified Teacher 

Standard", "National Curriculum for Teacher Training in English Language and 

Literature in high school" is defined; variability of curricula; focusing on the 

formation of general and professional competencies through the free choice of 

educational components; development and realization by the applicant of an 

individual educational trajectory; designing personal and professional development 

both for the period of professional education and throughout life are also identified.  

It is established that the self-educational competence of language teachers, in 

particular English, in the UK is considered to be a mandatory goal and an integral 

component of basic training, which provides the acquisition of general and 

professional competencies, designs teaching on a reflective basis and serves as a 

basis for their continuing education and career growth.   

Analysis of works of European (R. Caffarella, T. Dinkelman, N. Eliason, 

C. Hayes, M. Knowles, S. Merriam, K. Zeichner) and domestic (N. Bryukhanova, 

O. Gerasimova, I. Zimnia, O. Ovcharuk , O. Smolnikova, N. Chernihiv, etc.) 

researchers allowed to determine the essence of self-educational competence (the 

ability of the individual to self-study, self-education, self-improvement, self-

choice, self-realization throughout life), its components (ability to formulate 

learning goals and assess progress in their achievement, plan own development and 

to carry out self-reflection of what has been achieved, to get knowledge 

autonomously and to take responsibility for their results, to satisfy own cognitive 

needs and to carry out continuous professional self-improvement, to build personal 

life strategy and to overcome contradictions of own life experience), pedagogical 

conditions of self-educational competence development (incentives to set their own 

learning goals; focus on self-development and professional self lifelong 

improvement; tutoring assistance in developing an individual educational 

trajectory; mastering the technology of "self-directed learning"; implementation of 



 

self-reflection, self-assessment and self-control of educational activity; provision 

of appropriate training and information resources, etc.). 

The dissertation summarizes the experience of leading British universities 

(University of Cambridge (Cambridge, England), University of York (York, 

England), Edge Hill University (Ormskirk, England), Goldsmiths University of 

London (London, England), Aston University (Birmingham, England), 

Aberystwyth University (Penglai, Wales), University of St. Andrews (St. Andrews, 

Scotland), University of Aberdeen (Aberdeen, Scotland)), including their 

pedagogical faculties, departments, subsidiary colleges for the development of self-

education competence of language teachers , in particular English, in the process of 

basic training organizing. The content, forms, methods of development of self-

educational competence (drawing up applicant's personal development plan, active 

introduction in educational process of distance, electronic, blended learning, 

modular, coaching, web-quest technologies, technology of game designing, 

problem and "guest" lectures, seminars, discussions, case method, productive types 

of independent work) are characterized;  resource provision of this process by 

pedagogical faculties of British universities (arrangement of campuses, filling of 

library funds, provision of electronic teaching aids and Internet access, 

organization of technical support of self-managed learning, implementation of 

coaching and tutoring programs) are presented; methods of diagnosing the level of 

self-educational competence through monitoring control (Term Papers, abstracts, 

presentations, translation tasks, written and oral exams, reflective reports, tests, 

"progress tests", written feedback from teachers, ratings of applicants) are 

identified.  

The dissertation outlines the prospects of actualization of pedagogically 

valuable experience in the development of self-education competence of English 

teachers in the process of basic training in the UK in national educational practice: 

organization of initial assessment of applicants' inclinations to pedagogical 

activity, formation of values to self-education; introduction of flexible educational 

and professional programs that are consistent with plans of personal and 



 

professional development, ensuring educational autonomy in their mastery; wider 

practice of distance, electronic, blended learning, active methods and forms of 

classroom activities, productive types of independent work based on learning 

through research; extension of terms and diversification of types of pedagogical 

practice, giving it an experimental-analytical character; implementation in the 

process of professional training of coaching, tutoring programs; creation of the 

corresponding educational environment and infrastructure of institutions of higher 

education, expansion of the list and volumes of self-educational training and 

information resources.  

Key words: teachers, basic training, self-educational competence, 

English language, Great Britain, universities. 
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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність теми дослідження. Глобалізаційні й 

інтеграційні процеси, докорінні зміни у структурі ринку праці, прискорений 

прогрес технологій вимагають удосконалення системи педагогічної освіти 

України, підготовки учительських кадрів нової генерації на засадах 

компетентнісного підходу. 

Низкою нормативно-правових документів (Закони України «Про 

освіту» (2017), «Про повну загальну середню освіту» (2020), Концепція 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

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

освіти» (2018), Проєкт професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів ЗЗСО», «Вчитель ЗЗСО») з-поміж інших вимог 

задекларовано суспільну потребу в підготовці педагогічних працівників, 

здатних до навчання впродовж життя, особистісного і професійного 

самоствердження й самореалізації, у забезпеченні належних умов і ресурсів 

для їхнього професійного розвитку із урахуванням власних потреб і напрямів 

реалізації державної освітньої політики. 

Розв’язати поставлені завдання можливо за умови організації 

закладами педагогічної освіти вже на етапі фахової підготовки майбутніх 

учителів цілеспрямованої роботи з розвитку самоосвітньої компетентності як 

цінності, що сприятиме усвідомленій реалізації здобувачами самостійної 

навчальної діяльності, зміцненню потреби в пізнанні, саморозвитку, 

самовдосконаленні, формуванню творчої індивідуальності й розширенню 

професійних можливостей. Самоосвітня компетентність у розрізі зазначеного 

виступає системотвірною, забезпечуючи формування інших професійно 

важливих компетентностей майбутніх учителів. 

У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема розвитку 

самоосвітньої компетентності здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта та предметною 
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спеціалізацією «Мова та література англійська», що обумовлено 

впровадження концепції «autonomous learning» (самокероване навчання) в 

сучасний загальноєвропейський стандарт мовної освіти як обов’язкової мети 

й невід’ємного компоненту оволодіння англійською мовою як рідною та 

іноземною. 

Для наукового розв’язання визначеної проблеми винятково важливим є 

урахування концептуальних засад і практики розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі базової 

підготовки у ЗВО Великої Британії як однієї з провідних і високорозвинених 

країн світу, з високими якісними показниками в галузі освіти, широким 

визнанням світовою спільнотою теоретичних ідей учених британської школи 

мовної освіти й накопиченим досвідом підготовки майбутніх учителів до 

кар’єрного зростання й навчання впродовж життя. Урахування специфіки 

освітніх систем Англії, Уельсу, Шотландії дозволить узагальнити чинні 

підходи й напрацювання Великої Британії в напрямі розв’язання окресленої 

проблеми загалом.  

Аналіз ступеня наукової розробки проблеми засвідчив, що питання 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови 

належать до актуальних проблем сучасних наукових досліджень і 

розглядаються як зарубіжними, так і вітчизняними науковцями в таких 

аспектах:  

- теоретико-методологічні засади самоосвітньої діяльності 

(Н. Воропай, Н. Довмантович, М. Доуні, М. Коган, О. Малихін, 

Дж. Роджерс, С. Роджерс, М. Солдатенко, Х. Стіль, Х. Тімперлі та ін.); 

-  шляхи формування готовності майбутніх учителів до самоосвітньої 

діяльності (А. Джонс, Д. Гарднер, Д. Ємельянова, В. Іщенко, П. Кенді, 

Б. Кларк, А. Левченко, О. Саєнко, Л. Себало, Н. Сидорчук, В. Ушмарова, 

С. Хігінс, І. Хижняк); 

- суть самоосвітньої компетентності в розрізі професійних вимог до 

фахівця (Б. Авалос, Р. Болам, Н. Бухлова, О. Герасимова, С. Граді, М. Дадс, 
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Х. Дей, Дж. Елліот, О. Кисельова, Ю. Прищупа, С. Сисиєва, О. Щолок та ін.);  

- методи, прийоми, засоби формування самоосвітньої компетентності 

учителів-філологів у процесі фахової підготовки (Л. Вьюшкова, А. Громцева, 

М. Касьяненко, О. Керекеша, О. Копил, І. Костікова, Т. Маслова, Н. Попович, 

А. Тофименко, Н. Чернігівська, Я. Черньонков) й розвитку кар’єри (С. Дей, 

Т. Гансер, Д. Кохен, А. Ліберман, Г. Наливайко, О. Саєнко, Д. Спарк та ін.). 

Цінними для нашого дослідження є дисертації, монографії, наукові 

статті вітчизняних учених, у яких представлено досвід фахової підготовки 

майбутніх учителів, зокрема учителів  мов, у Великій Британії (Н. Авшенюк, 

Ю. Алфьоров, В. Базуріна, Т. Гарбуза, І. Задорожна, Ю. Кіщенко, 

І. Козаченко, О. Кузнєцова, О. Леонтьєва, Ю. Новікова, С. Никитюк, 

І. Палагута, О. Палеха, А. Парінова, Н. Плєчко, Л. Пуховська, Д. Сабірова, 

А. Соколова, Л. Стрельченко, Н. Федорова, Н. Яцишин та ін.). 

Однак, попри наявність різнопланових і досить ґрунтовних досліджень, 

проблема розвитку самоосвітньої компетентності у процесі базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії  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 утвердженням нової філософії освіти, що ґрунтується на засадах 

компетентнісного підходу, і домінуванням в суспільній свідомості знаннєвої 

парадигми навчання; 

 між соціальним запитом суспільства на підготовку вчителів, зокрема 

англійської мови, здатних до професійного розвитку й навчання впродовж 

життя, і недостатньою обґрунтованістю теоретико-методичних основ 

проєктування й реалізації цього процесу в закладах педагогічної освіти 

України у процесі фахової підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня; 

 інтеграцією України у світовий і європейський освітній простір, 
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реалізацією провідних положень Концепції мовної освіти, зокрема 

«autonomous learning» (самокероване навчання), і недостатнім урахуванням 

педагогічно цінних надбань країн Західної Європи, зокрема Великої Британії, 

в аспекті розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у процесі фахової підготовки. 

Отже, актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її  

теоретичної та практичної розробленості, об’єктивна необхідність усунення 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Розвиток 

самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії». 

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

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського «Психолого-педагогічні 

засади реформування організації та змісту діяльності вищої школи в Україні 

(теоретико-методологічний аспект)» (РК № 0116U004581, 2016 р.). 

Тема затверджена вченою радою Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського (протокол № 6 від 25.12.2015 р.) 

й узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук НАПН України (протокол № 6 від 

26.11.2019 р.). 

Мета дослідження – полягає в аналізі теоретичних питань та 

узагальненні практики розвитку самоосвітньої компетентності у процесі 

базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії 

для імплементації інноваційних ідей до системи вищої педагогічної освіти 

України. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати ступінь наукової розробки проблеми. 

2. З’ясувати особливості організації базової підготовки майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії. 
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3. Розкрити підходи британських і вітчизняних науковців до 

визначення суті, педагогічних умов розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки. 

4. Узагальнити досвід розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки у Великій 

Британії й накреслити перспективи його творчого використання у ЗВПО 

України. 

Об’єкт дослідження – базова підготовка майбутніх учителів 

англійської мови у Великій Британії. 

Предмет дослідження – теорія і практика розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі базової 

підготовки у Великій Британії. 

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; інформаційно-

описовий – дозволив розкрити особливості організації базової професійної 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії; 

порівняльно-аналітичний – дав змогу схарактеризувати підходи британських 

і вітчизняних учених до визначення суті, педагогічних умов, шляхів 

розвитку самоосвітньої компетентності в майбутніх учителів англійської 

мови, узагальнити досвід розвитку названої компетентності у процесі 

базової підготовки майбутніх учителів мов у Великій Британії; 

прогностичний – сприяв окресленню перспектив творчого використання 

цінних ідей і досвіду Великої Британії з визначеної проблеми у процесі 

фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови у ЗВПО України; 

емпіричні: пряме спостереження, бесіди зі студентами та викладачами 

педагогічного факультету Університету Сент-Ендрюс, Шотландія – для 
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з’ясування змісту, форм, методів, ресурсного забезпечення розвитку 

самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії. 

Джерельну базу дослідження становлять:  

- законодавчі акти Міністерства освіти і професійної підготовки 

Великої Британії (Departament for Education and Skills (DfES)); відділу 

стандартів освіти (Office for Standards in Education (OfSTED), Національного 

фонду досліджень у галузі освіти (National Foundation for Educational 

Research (NFER), Агентства з питань підготовки і розвитку педагогічних 

кадрів (Agency for the Training and Development of Teachers (TTA)), 

регіональних органів освіти (Local Education Authorities (LEA)), як-от: Green 

Book "Teachers: Towards the Challenge of Change" (2000); "Teaching and 

learning: a strategy for professional development" (2001); "Working conditions 

and teachers' salaries" (2001); White Book "Education and Qualifications: 

Ensuring Results - State Strategy for Education Development until 2006" (2002), 

National Agreement on Raising the Status and Improving the Conditions of 

Professional Activity of Teachers (2003), White Book "Your Child, Your Schools, 

Our Future" (2009),White Book "On the Importance of Teachers" (2010);  

- законодавчі акти міжнародних інституцій – Міжнародного 

Інституту Планування Освіти ЮНЕСКО (UNESCO International Institute for 

Educational Planning), Національної асоціації освіти (National Education 

Association); 

- законодавчі акти України: (Закони України «Про освіту» (2017), 

«Про повну загальну середню освіту» (2020), Концепція «Нова українська 

школа» (2016), «Концепція розвитку педагогічної освіти» (2018), Проєкт 

професійного стандарту за професіями  «Вчитель початкових класів ЗЗСО», 

«Вчитель ЗЗСО»); Концепція «Нова українська школа» (2016) тощо) та 

навчально-програмова документація закладів педагогічної освіти (Освітньо-

професійні програми (ОПП) 014 – Середня освіта («Мова та література 

англійська») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 
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- програми, плани та проєкти Великої Британії – Національний 

стандарт кваліфікованого вчителя (National standard of qualified teacher), 

Національний курікулум базової підготовки вчителя (National teacher training 

curriculum), Національна програма базової підготовки вчителів початкової 

школи з англійської мови (National program of basic training of primary school 

teachers in English), Національна програма базової підготовки вчителів 

англійської мови та літератури для середньої школи (National program of basic 

training of teachers of English and literature for secondary school); Міжнародне 

керівництва з професійного розвитку вчителів  (International Handbook on the 

Continuing Professional Development of Teachers); навчальні плани й освітні 

програми провідних університетів Великої Британії: Кембриджського 

(University of Cambridge), Бернльського (University courses Burnley), 

Уорикського (University of York), Дербського (University of Derby), 

Честерського (University of Chester), Міддлсекського (Middlesex University), 

Нортумбрійського (Northumbria University) та ін.; інноваційні програми 

навчання і виховання (E-Learning, TeacherNet, OXFAM); спільний проєкт 

Британської ради в Україні та МОН «Шкільний вчитель нового покоління» 

(2012); 

- електронна документація офіційних сайтів педагогічних 

факультетів, дочірніх коледжів британських університетів (University of 

Cambridge (Кембрідж, Англія), University of York (Йорк, Англія), Edge Hill 

University (Ормскірк, Англія), Goldsmiths University of London (Лондон, 

Англія), Aston University (Бірмінгем, Англія) Aberystwyth University 

(Пенглай, Уельс), University of St. Andrews (Сент-Ендрюс, Шотландія), 

University of Aberdeen (Абердін, Шотландія)), Київського філіалу 

Британської Ради (Britisch Council); 

- матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, у яких 

публікувалися виступи міжнародних експертів (Б. Авалос, Р. Болам, М. Дадс, 

Х. Дей, Дж. Елліот, С. Граді, А. Харріс, Дж. Робінсон, Дж. Сакса, В. Тріпп, 

Дж. Літтл та ін.) та українських дослідників-компаративістів (Н. Авшенюк, 
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Н. Лавриченко, О. Локшина, Л. Пуховська, О. Огієнко, А. Сбруєва, 

С. Сисоєва та ін. ) з питань самоосвіти, самоствердження, неперервного 

професійного розвитку вчителів; 

 статті педагогічної періодики («Prospects», «International Review of 

Education», «International Handbook of Comparative Education», «Teaching and 

Teacher Education», «British Journal of Educational Studies», «Імідж сучасного 

педагога», «Неперервна професійна освіта: теорія і практика», «Педагогіка і 

психологія»,  «Порівняльно-педагогічні студії», «Шлях освіти» 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 розвитку самоосвітньої 

компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської 

мови у Великій Британії;  

- розкрито підходи європейських і вітчизняних науковців до 

визначення суті самоосвітньої компетентності (здатність особистості до 

самонавчання, самоосвіти, самовдосконалення, самовибору, самореалізації 

протягом життя), її складників (уміння формулювати навчальні цілі й 

оцінювати прогрес у їх досягненні, планувати власний розвиток і 

здійснювати саморефлексію досягнутого, набувати знань автономно й брати 

відповідальність за їхні результати, задовольняти власні пізнавальні потреби 

й здійснювати безперевне професійне самовдосконалення, будувати 

персональну життєву стратегію й долати протиріччя власного життєвого 

досвіду), педагогічних умов розвитку в майбутніх учителів англійської мови 

у процесі базової підготовки (стимулювання до постановки власних 

навчальних цілей; орієнтування на саморозвиток і професійне 

самовдосконалення впродовж життя; тьюторська допомога в розробленні 

індивідуальної освітньої траєкторії; оволодіння технологією 

«самокерованого навчання»; здійснення саморефлексії, самооцінки і 
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самоконтролю власної навчальної діяльності; забезпечення відповідними 

навчально-інформаційними ресурсами тощо);  

- узагальнено британський досвід із визначеної проблеми за такими 

напрямами: зміст, форми, методи розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської у процесі базової підготовки; ресурсне 

забезпечення цього процесу; організація моніторингу рівнів розвитку 

названої компетентності у здобувачів бакалаврського ступеня;  

- накреслено перспективи творчого використання набутого досвіду  

у ЗВПО України (організація первинного оцінювання схильностей 

абітурієнтів до педагогічної діяльності, формування ціннісного ставлення до 

самоосвітньої діяльності; запровадження гнучких освітньо-професійних 

програм, що узгоджуються з планами особистісного і професійного 

розвитку, забезпечення навчальної автономії в їхньому опануванні; більш 

широке практикування дистанційного, електронного, змішаного навчання, 

активних методів і форм проведення аудиторних занять, продуктивних видів 

самостійної роботи, що ґрунтуються на навчанні через дослідження; 

створення відповідного освітнього середовища й інфраструктури ЗВО, 

розширення переліку й обсягів самоосвітніх навчально-інформаційних 

ресурсів тощо). 

Уточнено напрями представлення досліджуваної проблеми в 

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

«самонавчання», «уміння вчитися», «самоосвітня діяльність», «самоосвітня 

компетентність».  

Подальшого розвитку набули питання специфіки організації базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії; здобутки 

й труднощі розвитку названої компетентності у здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта та 

предметною спеціалізацією «Мова та література англійська» у ЗВПО 

України. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
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матеріали дослідження забезпечують нову науково-об’єктивну 

інтерпретацію теорії й практики розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки у Великій 

Британії.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(довідка № 03-10/268
а
 від 11.03.2020 р.), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-387 

від16.06.2020 р.), ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Старобільськ) (довідка № 1/516 від 14.06.2020 р.). 

Одержані в процесі дослідження дані та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОПП підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта та 

предметною спеціалізацією «Мова та література англійська»; 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 

(«Навчання через дослідження», «Технології самокерованого навчання», 

«Розвиток професійної кар’єри» тощо).  

Здобутими в процесі дослідження даними, узагальненими та 

систематизованими науковими положеннями можуть послугуватися 

менеджери ЗВПО для створення належної інфраструктури й ресурсного 

забезпечення процесу розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови, установи неформальної освіти – для проєктування 

їхнього кар’єрного зростання. 

Особистий внесок здобувача в працях, підготовлених у співавторстві, 

полягає в аналізі програм університетської траєкторії підготовки вчителя у 

Великій Британії [2], конкретизації дуальних форм навчання в британських 
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ЗВО [3], визначенні спільних і відмінних рис у системах університетської 

освіти України та Шотландії [7], характеристиці суті та шляхів використання 

віртуального навчального середовища для підвищення якості дистанційної 

освіти в національній вищій школі [9], обґрунтуванні ролі університетів у 

суспільному житті [11], огляді підходів абітурієнтів ЗВО до вибору освітніх 

послуг [12]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати 

й висновки дослідження обговорено на засіданнях кафедри психології, 

педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (2016-2020 рр.) й оприлюднено на конференціях 

різних рівнів: 

 міжнародних: «Conference Proceedings of the 6
th

 International Scientific 

Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic development» 

(Ополе, Польща, 2017), «Фізичні процеси та поля технічних та біологічних 

об’єктів» (Кременчук, 2017), «Молодий науковець ХХІ століття» (Кривий 

Ріг, 2017), «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри 

та корпоративна логістика» (Харків, 2019), «Proceedings of the 2017 IEEE 

International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)» 

(Кременчук, 2019), «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи» (Конін-Ужгород-Київ-Херсон, 2020); 

 вусеукраїнських: «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених»  

(Харків, 2020). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження відображено 

в 14  наукових працях, із них: 6 статей опубліковано в провідних наукових 

фахових виданнях України, 1 – у міжнародному періодичному виданні, 

зареєстрованому в науковометричній базі Scopus, 7 тез доповідей у збірниках 

матеріалів наукових конференцій (1 стаття за матеріалами конференції 

опублікована в міжнародному виданні, віднесеному до бази Scopus). 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел до кожного розділу 
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(406 найменувань, із них – 205 іноземними мовами). Загальний обсяг роботи 

становить 268 сторінок, із них основного тексту – 187 сторінок. Робота 

ілюстрована 2 рисунками, 1 таблицею (на 2 сторінках), має 4 додатки 

(на 22 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 

СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ 

 

 

Суспільно-економічні перетворення в Україні останніх років ставлять 

на порядок денний питання забезпечення якості вищої педагогічної освіти, 

що слугує підґрунтям підготувати компетентного вчителя, вдумливого, 

розумного, толерантного наставника-фасилітатора, який здатен активно 

співпрацювати з Європейським співтовариством і саморозвиватися. У цьому 

контексті особливо актуалізується потреба якісної підготовки вчителів мов, 

зокрема англійської, які не тільки володіють фундаментальними знаннями, а 

й готові постійно вдосконалювати їх, реалізовуючи принцип безперервності 

освіти. Сучасна система професійної підготовки вчителів мов, зокрема 

англійської, як відзначають О. Палеха [55], Л. Стрельченко [77], Н. Сулим 

[78], Я. Черньонков [93], характеризується низкою новацій у визначенні 

мети, змісту, методики, освітніх технологій, які перманентно 

впроваджуються. Ці зміни вимагають від учителів мов бажання й готовності 

постійно працювати, вдосконалюючи свої фахові знання, вміння, 

особистісні якості, що відбито у змісті самоосвітньої компетентності. Отже, 

самоосвітня компетентність у цьому контексті виступає системотвірною, 

забезпечуючи формування інших компетентностей для професійного й 

особистісного розвитку майбутніх учителів-філологів.  

У контексті досліджуваної проблеми наголосимо, що проблема 

самоосвіти педагога викликала інтерес дослідників з найдавніших часів. Так, 

уже філософські праці Архімеда, Сократа, Платона актуалізували питання 

самості, наголошуючи на тому, що розвиток мислення людини, її 

потенційних здібностей можливий лише в результаті самопізнання й 

самовдосконалення.  

Студіювання праць А. Дістервега [21], П. Каптерєва [26, 27], Я. Чепіги 

[84] дозволяють проаналізувати ідеї самоосвіти педагогів, що склалися в 
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історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки. Так, А. Дістервег у 

книзі «Керівництво до підготовки німецьких учителів» (1835р.) звертав увагу 

на важливість саморозвитку й професійного вдосконалення педагогів, основу 

яких складає самоосвіта: «Як ніхто не може дати іншому того, чого не має 

сам, так не може розвивати, виховувати і навчати інших той, хто сам не 

володіє належним рівнем розвитку, виховання і навчання» [21]. 

Цю думку поділяв і вітчизняний дидакт П. Каптерєв. Учений-педагог 

важливу роль у процесі фахового становлення вчителя відводив 

самопідготовці та самовдосконаленню. У праці «Дидактичні нариси» він 

наголошував, що тільки наполеглива робота педагога над собою забезпечить 

можливість вести за собою учнів: «Учителі самі повинні постійно вчитися, 

вчитися та вчитися – це найважливіший заповіт, який тільки може дати їм 

дидакт, у виконанні його – основна сила» [26, с. 598]. Прагнення до 

вдосконалення, на переконання П. Каптерєва, об’єднувало педагога з його 

учнями: здружувало їх, формувало духовний зв’язок, який забезпечував 

комфортні умови в процесі навчально-виховної діяльності. «Складно дати 

бідному карбованця, якщо в тебе в кишені немає жодної копійки», – 

глибокодумно зауважував учений, наголошуючи у такий спосіб, що тільки 

педагог, який сам іде вперед, здатний вести за собою учнів, сприяючи їх 

розвитку та реалізовуючи мету педагогічного процесу [26, с. 601].  

У статті «Педагогіка та політика» П. Каптерєв справжнього педагога 

характеризував як гуманіста, філософа, еволюціоніста, націленого на 

невпинний розвиток: «Справжній педагог повинен бути еволюціоністом, без 

еволюції він не може й кроку ступити; справжній педагог повинен бути 

гуманістом, тому що вивчення розвитку особистості та способів впливу на 

неї у її вдосконаленні складає головний безпосередній предмет його занять; 

справжній педагог повинен бути філософом, тому що еволюція людини тісно 

пов’язана з еволюцією природи, а тому педагогу слід розуміти сутність і хід 

світової еволюції» [27, с. 44].  

Водночас Я. Чепіга – український педагог-просвітянин – визначав 
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постійну роботу педагога над собою основою його морального життя та 

авторитету серед учнів [84]. 

Зазначимо, що в кінці ХХ століття інтерес до питань самоосвіти, 

самонавчання, саморозвитку педагогів значно зріс. Це пояснюється 

стрімким розвитком техніки і технологій, розширенням доступом до різних 

джерел інформації з одного боку і необхідністю підготовки молодого 

покоління до роботи в умовах інформаційного суспільства з іншого боку. За 

таких умов учитель поступово втрачав функцію основного джерела нових 

знань. Відтак у працях учених-педагогів кінця ХХ – початку ХХІ століття 

стала активно пропагуватися ідея самоосвіти вчителя, підвищення його 

майстерності, професіоналізму для забезпечення можливості управління 

пізнавальною самостійною діяльністю учнів. Так, у праці «Сто порад 

вчителеві» В. Сухомлинський відзначав, що «вчитель повинен знати в 

десять, двадцять разів більше, ніж буде викладено на уроці. Тільки за такої 

умови педагог зможе пробудити інтерес до пізнання, жадобу знань в учнів» 

[79].  

Студіювання сучасних праць із проблем самоосвіти, саморозвитку 

вчителя дозволяє відзначити інтерес до неї представників різних галузей 

наукового знання. Так, психологічний аспект питання (мотиви, цілі, інтерес, 

готовність до самоосвіти) висвітлено у працях О. Арета [5], В. Буряка [11], 

Н. Половникової [63], Л. Рувінського [70]. Названі автори характеризують 

самоосвіту як дієвий метод самовиховання, самовдосконалення і 

саморозвитку вчителя.  

Соціологічне бачення проблеми самоосвіти вчителя розкрито в працях 

таких науковців, як В. Артемов [6], В. Гурченко, Л. Колесников [33]. Учені 

підносять цінність самоосвіти як засобу самоконструювання особистості, 

здатної до швидкої адаптації в мінливих умовах сучасної суспільно-

економічної ситуації. Дослідники наголошують на значущості самоосвіти в 

структуруванні вільного часу, розвитку загальної культури соціуму, 

соціальної мобільності, наближенні перспектив суспільного розвитку та 
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соціальних інститутів.  

Водночас початок ХХІ століття надав проблемі самоосвіти вчителя 

нового звучання, активізував пошук шляхів її ефективного розв’язання. Це 

пояснюється упровадженням у професійній освіті компетентнісного підходу 

та реалізацією принципу «освіта впродовж життя». Так, у працях 

Н. Авшенюк [51], Л. Баженова [7], С. Вершловського [12], В. Гурченко [32] 

І. Костікової [37] ґрунтовно досліджується проблема самоосвіти вчителя у 

контексті неперервної освіти. Учені Н. Бібік [35], М. Заборщикова [22], 

А. Левченко [40], Г. Наливайко [50], Н. Попович [64] та ін. у своїх наукових 

розвідках розкривають теоретичні основи педагогічної самоосвіти, загальну 

концепцію, способи її стимулювання, обґрунтовують узаємозв’язок між 

самоосвітою та ефективністю професійної діяльності вчителів.   

Наприклад, у дисертаційному дослідженні М. Заборщикової 

закцентовано увагу на питаннях педагогічної самоосвіти як активного 

методу удосконалення професійних компетентностей. Учена розглядає 

самоосвіту вчителів у контексті цілеспрямованої, планомірної, безперервної 

самостійної роботи з підвищення своєї професійної майстерності упродовж 

практичної діяльності в школі [22, с. 11].  

Схожа позиція представлена в кандидатській дисертації Л. Безніско 

«Самоосвіта як умова особистісно-професійного зростання вчителя» [9], де 

висвітлюється значення самоосвіти в процесі вдосконалення професійних 

знань, умінь і особистісних якостей, необхідних для досягнення високого 

рівня професіоналізму педагога. Ці праці, на думку Л. Себало [72, с. 28], 

складають професійно-центриський підхід розуміння самоосвіти як явища, 

яке допомагає розвитку професіоналізму, формуванню професійної 

майстерності та професійної компетентності. 

Водночас І. Костікова [37], Л. Рувінський [70], М. Солдатенко [76] 

упроваджують культуро-центриський підхід, за яким самоосвіта 

розглядається як процес, що наближує людину до самореалізації, дозволяє їй 

вдосконалити необхідні якості, розширити світогляд тощо. Зокрема, 
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І. Костікова у своїх наукових доробках акцентує увагу на тому, що 

самоосвітня діяльність учителя в підготовці до занять, вибору та апробації 

методів навчання забезпечує його професійну самореалізацію [37]. 

Натомість Г. Зборовський, Е. Шукліна [24] розробляють духовно-

центриський підхід, за яким самоосвіта характеризується як шлях пошуку 

сенсу життя й базується на самопізнанні [72]. 

Праці А. Громцевої [18], А. Левченко [40], В. Лозової [42], 

Н. Половнікова [63], М. Солдатенко [75] пропагують навчально-

центриський підхід до самоосвіти. У них інтерпретується самоосвіта як 

складник освітнього процесу, вид пізнавальної діяльності, що спонукає 

студентів до самостійного оволодіння знаннями, удосконалення 

особистісних якостей, розвитку загальних і професійних умінь [18, c.145]. 

У названих роботах акцентується увага на тому, що самоосвітня 

діяльність – багатоаспектне поняття, соціально обумовлене й спрямоване на 

професійний і особистісний розвиток. Сутність самоосвітньої діяльності 

дослідники пов’язують із пізнавальною самостійністю, уважаючи, що вона 

знаходиться в основі самоосвіти. Водночас наголос ставиться на тому, що її 

розвиток залежить від низки сформованих умінь, як-от: визначати цілі та їх 

досягати, використовувати набуті знання на практиці, здійснювати 

самоконтроль, саморегуляцію, прогнозувати результати тощо. 

У процесі наукового пошуку виявлено, що дослідники В. Артемов [6], 

В. Буряк [11], А. Клочко [30], Г. Наливайко [48] та ін. у низці статей 

приділили окрему увагу питанням організації (змісту, форм, методів) та 

управління самоосвітньою діяльністю вчителів. Зокрема, Г. Наливайко 

вказує на циклічність самоосвіти вчителів, характеризуючи такі основні 

елементи педагогічного управління нею, як інформаційно-аналітичний; 

визначення професійних запитів і об’єктивних потреб учителів професійно 

вдосконалюватися; постановка цілей і прогнозування результатів 

самоосвіти; планування діяльності з підвищення професійної 

компетентності через самоосвіту; організація самоосвітньої діяльності; 
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регулювання й корегування самоосвіти; аналіз ефективності керівництва 

самоосвітою вчителів [45]. 

У кандидатських студіях Н. Коваленко [31], Ю. Пришупи [65], 

наукових статтях Н. Бухлової [10],  Н. Самарук [71] розглядається питання 

змісту та структури самоосвітньої компетентності особистості. Так, 

Н. Коваленко визначає її як інтегративну якість, що ґрунтується на уміннях 

самоосвітньої діяльності та визначає готовність особистості до самоосвіти, 

самонавчання, самовдосконалення, самореалізації протягом життя [31].  

Ю. Пришупа визначає способи формування самоосвітньої 

компетентності інженерів-будівельників [65]. Н. Самарук обґрунтовує 

педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх 

фахівців економічної галузі [71]. Н. Бухлова [10]  розкриває концептуальні 

основи самоосвітньої компетентності.  

Зазначені наукові праці створюють у науковому просторі цілісне 

уявлення про самоосвітню компетентність, висвітлюючи й характеризуючи 

різні підходи до визначення цього поняття та його складників.  

Утім, проведений науковий пошук дозволяє констатувати, що у 

вітчизняному науковому дискурсі відсутні праці, які б розкривали питання 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов, зокрема 

англійської, у процесі фахової підготовки на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти як у національній, так і зарубіжній освітній традиції. 

Проте, відзначимо, що, наприклад, дослідники М. Писанко [61], 

Л. Стрельченко [77], аналізуючи підготовку майбутніх учителів англійської 

мови в процесі їхньої фахової підготовки у Великій Британії, вивчали досвід 

формування таких груп компетентностей: інформаційно-комунікаційної 

(знання і розуміння предмета, який викладає вчитель, відповідальність за 

розвиток того, хто навчається, використання сучасних інформаційних 

технологій), соціокультурної (допомога учням, тісний контакт із батьками, 

контакт із колегами з інших шкіл, коледжів, університетів), контрольно-

оцінювальної (розробка об’єктивних, валідних засобів контролю й 
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оцінювання), лінгвометодичної (володіння арсеналом методів і засобів 

навчання мови) тощо. Зауважимо, що розвиток цих компетентностей 

активізує необхідність організації самоосвітньої діяльності, яка б дозволяла 

протягом життя самовдосконалюватися особистісно й професійно.  

Результати дослідження засвідчили, що країни Європи і Велика 

Британія зокрема, накопичили значний досвід у царині формування 

мотивації, стратегії організації самоосвітньої діяльності та розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів-філологів.  

У процесі наукового пошуку виявлено, що серед зарубіжних науковців 

проблему самоосвітньої діяльності та підготовки до неї педагогів 

досліджували C. Брукфілд [91], М. Ванова [120], Дж. Гарнер [101],  

Дж. Брунер [93], Ф. Кенді [94], Р. Мейсон [111], Ю. Новікова [52], В. Оконь 

[54], М. Шарпс [118]  та інші. 

Установлено, що зарубіжними дослідниками питання розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів у ЗВО Великої Британії 

розглядається переважно у контексті вивчення теоретичних і методичних 

засад  організації самостійної роботи студентів. Традиції британської вищої 

освіти щодо зазначеного питання представлено у працях Г. Броун [92], 

Дж. Брунер [93], С. Гевер [103], Дж. Гермер [101], Д. Меджер [110], 

С. Міллер [112], Р. Остін [87], Д. Роунтрі [116], К. Сміс [112], Ч. Тілстон 

[112]. Англійські дослідники розглядають самостійну роботу студентів як 

автономне, самокероване навчання. Теоретичні напрацювання в цьому 

напрямі пов’язані з формуванням концепції «Навчання, спрямоване на 

студента» (Learner-Centred Teaching). Вивчення праць зазначених науковців 

дозволяє констатувати, що у Великій Британії самостійна робота – це 

освітня філософія, методологія навчального процесу у вищій школі, на  

відміну від вітчизняної концепції, де самостійна робота розглядається 

традиційно, у діяльнісному та організаційному аспектах. 

Більш глибокому розумінню підходів зарубіжних учених до 

визначення суті самоосвітньої компетентності, педагогічних умов її 
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розвитку в майбутніх учителів, зокрема англійської мови, в освітньому 

процесі ЗВО Великої Британії сприяють наукові праці, що деталізують 

особливості організації педагогічної освіти в цій країні.  

Так, проблеми підготовки вчителів Великої Британії порушували у своїх 

працях М. Бедрі [89], Ф. Бенкс [88], Г. Браун [92], С. Гевер [103], С. Хаген 

[100], К. Сміс [112], Ч. Тілстон [112]. 

Англійські вчені розкривають стратегії підготовки вчителів та сутність 

процесу професіоналізації, аналізують різні моделі педагогічної освіти 

Великої Британії, відзначаючи вагому роль самоосвітнього компоненту. Так, 

С. Хаген [100] та Д. Роунтрі [116] у дослідженнях кінця ХХ століття 

охарактеризували особливості організації дистанційного навчання в Англії та 

Шотландії, його роль у реалізації потреби до самоосвіти. У цих працях 

представлено досвід традиційного дистанційного навчання та з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Визначено 

переваги модульної побудови дистанційних курсів (15 модулів), які вивчають 

здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за допомогою тьюторської 

підтримки. Дослідники доводять, що ця модель побудови змісту навчання 

дозволяє розвивати пізнавальну самостійність, індивідуальні можливості та 

здібності студентів. 

Вагоме значення для розуміння особливостей педагогічної освіти у 

Великій Британії мають нормативно-правові акти, спрямовані на 

підвищення соціального статусу, покращення умов праці вчителів, 

модернізації професійної підготовки педагогів, що відображено в Зеленій 

книзі «Вчителі: назустріч виклику змін» (2000 р.); «Навчання та викладання: 

стратегія професійного розвитку» (2001 р.); «Умови праці та заробітна плата 

вчителів» (2001 р.); Білій Книзі «Освіта і кваліфікації: забезпечення 

результатів – державна стратегія розвитку освіти до 2006 р.» (2002 р.), 

Національній угоді щодо підвищення статусу й поліпшення умов 

професійної діяльності вчителів (2003 р.), Білій Книзі «Ваша дитина, ваші 

школи, наше майбутнє» (2009 р.), Білій Книзі «Про важливість учителя» 
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(2010 р.) тощо. У цих документах висвітлено питання якості роботи вчителя, 

зокрема визначення критеріїв оцінки професійної діяльності й професійного 

розвитку педагогів, місії педагога: виявлення потенціалу кожної дитини та 

створення умов для його реалізації. Особлива увага звертається на володіння 

способами кар’єрного розвитку вчителя, без чого, на думку англійців, 

неможливий саморозвиток [51].  

Питання професійної підготовки майбутніх учителів у Великій 

Британії стали предметом наукового інтересу й багатьох вітчизняних 

науковців. Зокрема, проблеми організації процесу навчання майбутніх 

учителів Великої Британії висвітлювали у своїх працях В. Базуріна [8], 

Ю. Кіщенко [29], О. Кузнєцова [38], О. Леонтьєва [41], А. Парінов [56], 

А. Соколова [74], Н. Яцишин [86]. Коло наукових інтересів дослідників 

склали такі питання: історія та сучасні трансформаційні зміни в системі 

педагогічної освіти [38]; реформування вищої педагогічної освіти в Англії 

[56]; професійна педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії [74]; 

підготовка й перепідготовка вчителів іноземних мов Великої Британії, 

формування педагогічної майстерності вчителів в Англії й Уельсі [29] тощо. 

У кандидатських дисертаціях, присвячених розбудові педагогічної 

освіти Великої Британії [2; 14; 23; 29; 34; 38; 41; 52; 55; 74; 81; 86],  

відзначається, що вона формувалася протягом кількох століть, пройшовши 

шлях від неприйняття педагогіки, відсутності чітко окресленої політики у 

сфері педагогічної освіти, непопулярності праці вчителя до високого рівня 

визнання й забезпечення підготовки фахівців. У дослідженнях В. Базуріної 

[8],  А. Парінова [56], Л. Пуховської [66] наголошується на тому, що система 

педагогічної освіти Великої Британії перебувала в стані перманентних 

реформ, які сприяли створенню централізованої, структурованої, ієрархічної 

системи, яка ґрунтується на таких принципах: професійно значущий вибір 

методів навчання, розмаїття освітніх моделей, значний обсяг педагогічної 

практики у змісті освітньої програми, упровадження моделей 

співробітництва у межах університету, між викладачами, студентами і 
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шкільними вчителями. 

У дисертації Н. Авшенюк акцентується увага на значенні досвіду 

Великої Британії у стандартизації професійної педагогічної освіти на 

європейському континенті. Авторка доводить значення стандартизації в 

проведенні серйозних реформ організації підготовки майбутніх учителів у 

Великій Британії, що зумовило підвищення якості такої підготовки [2]. 

У кандидатській дисертації Н. Яцишин охарактеризовано державну 

політику в галузі педагогічної освіти, що пов’язана з підтримкою реформ і 

інновацій з метою підвищення професійної кваліфікації відповідно до нових 

суспільних потреб. Аналізуються нові форми і методи освіти, серед яких усе 

більшого визнання набувають медіа, екологічна, наукова, «піс», 

інтеркультурна, що спрямовані на підготовку сучасних, компетентних 

педагогів. Дослідниця доходить висновку, що зазначене вище може стати 

потужним джерелом для створення нових концепцій педагогічної освіти в 

Україні  [86]. 

В. Базуріна [8] в дослідженні, присвяченому підготовці учителів 

іноземної мови у Великій Британії, відзначає домінантну роль самостійної 

роботи (яка за обсягом становить стільки ж, скільки в сумі складає 

прослуховування лекцій, відвідування практичних занять та тьюторіал) в 

організації освітньої діяльності майбутніх педагогів. Це зі свого боку 

актуалізує роль самоосвітньої компетентності, її формування й розвиток. 

У цій науковій праці закцентовано увагу на цілеспрямованій організації 

самостійної роботи студентів та впровадженні технології програмованого 

навчання, які в британських університетах активізують самостійну роботу й 

сприяють формуванню самоосвітньої компетентності. 

Дисертація Ю. Кіщенко присвячена формуванню професійної 

майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу. У ній 

схарактеризовано різні підходи до розуміння суті професіоналізму, 

професійної майстерності, наголошено на тому, що це багатоступеневий 

процес, який починається з теоретичної підготовки в університеті, 
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формування цінностей саморозвитку, уміння самостійно працювати, 

займатися самоосвітою. Учена відзначає, що важливим напрямом 

професійно-педагогічного зростання для вчителів Великої Британії є 

дослідницько-орієнтований, який вимагає постійного самовдосконалення та 

самоосвіти [29]. 

У аналізованих працях представлено основні тенденції розвитку 

педагогічної освіти у Великій Британії протягом останніх двох десятиліть: 

1) оновлення педагогічної освіти як результат реформ середньої 

освіти  [66]; 

2) превалювання державного сектору в педагогічній освіті; 

3) тяжіння до стандартизації  [56]; 

4) професіоналізація освітніх програм для підготовки вчителів; 

5) зближення університетського та інститутського типів 

педагогічної освіти, запровадження механізму визнання ступенів та дипломів 

у всіх регіонах країни  [8]; 

6) переважання двох найголовніших напрямів здобуття педагогічної 

освіти: перший передбачає чотирирічну інститутську підготовку зі здобуттям 

ступеня бакалавра освіти та другий, що полягає в однорічній педагогічній 

підготовці на базі університетської освіти з наданням сертифікату в галузі 

освіти; 

7) поширення інституту менторства завдяки посиленню партнерства 

і взаємодії середньої і вищої ланок системи освіти, коли до професійної 

підготовки вчителів долучається корпус досвідчених шкільних учителів. Це 

призводить до більш тісного поєднання теоретичної і практичної професійної 

підготовки майбутнього вчителя, чому сприяє взаємодія науки й освіти.  

Узагальнення праць європейських, зокрема англійських учених, а 

також вітчизняних дослідників щодо організації професійної підготовки 

учителів у Великій Британії дозволяє констатувати, що реформування 

освітнього процесу в цій країні сприяло створенню ефективної системи 

підготовки педагогічних кадрів, яка носить практико-орієнтований характер. 
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Гнучкість та варіативність британських програм педагогічної освіти 

дозволяє гармонійно поєднувати індивідуальні потреби й можливості 

педагогічних працівників та забезпечувати якісну підготовку 

висококваліфікованих фахівців.  

У працях Н. Мукан [46], О. Хижняк [82] на основі аналізу специфіки 

підготовки вчителів у Великій Британії визначено перспективи її розвитку: 

широке впровадження у практику викладання передових наукових розробок 

як своєї країни, так і закордонних; розроблення методик для забезпечення 

поступовості і неперервності освіти; розширення цільової підготовки; 

екологічна спрямованість освіти; розвиток форм диференціації освіти і 

методик викладання відповідно до сучасних умов; раціональне використання 

активних методів навчання залежно від рівня підготовки тих, хто навчається; 

тісний зв’язок науки і практики; залучення досвідчених зарубіжних 

спеціалістів до викладання та обмін студентами; широке впровадження у 

практику викладання комп’ютерів та медіа-засобів; розширення обсягів 

самостійної підготовки студентів.  

Окремо в контексті аналізу ступеня наукової розробки досліджуваної 

проблеми варто виділити компаративні студії [32; 46; 56; 66; 82], у яких 

порівнюється досвід підготовки вчителів та вивчаються основні напрями їх 

професійного розвитку в Англії, Шотландії, США, Україні тощо. Зокрема, у 

статтях Н. Мукан [46] зосереджено увагу на методології проведення 

компаративно-педагогічного дослідження професійного розвитку вчителів 

загальноосвітніх шкіл у педагогічній освіті Великої Британії, Канади, США. 

Відтворено авторську науково-пошукову модель дослідження, яка охоплює 

параметрично-детермінуючий (вивчення понятійного апарату дослідження; 

соціально-історичних умов розвитку системи педагогічної освіти та 

професійного розвитку вчителів; результати сучасних досліджень 

особливостей професійного розвитку педагогів; джерельна база, на основі 

якої вивчається проблема становлення педагога у Великій Британії, Канаді, 

США), концептуально-аналітичний (проблема розглядається у контексті 
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філософських, психологічних та педагогічних теорій, концепцій, підходів 

(теорії системи, концепції акмеології, конструктивізму, педагогічної 

компетентності, андрагогічного, антропологічного, аксіологічного, 

інтеркультурного, структурно-функціонального підходів), інтеграційно-

аналітичний та диференційно-аналітичний (передбачають установлення й 

означення спільних і своєрідних характеристик досліджуваного феномену у 

різних країнах), прогностичний (можливі шляхи розвитку прогресивних 

педагогічних ідей в Україні) компоненти. 

Компаративні студії дозволяють визначити спільні й відмінні риси 

підготовки вчителів Великої Британії та України й виявити прогресивні ідеї, 

що можуть бути впроваджені у практику вітчизняних університетів. Так, 

О. Хижняк [82] серед спільних рис у змісті педагогічної освіти визначила 

спеціально-предметну, психолого-педагогічну підготовку і педагогічну 

практику. На відміну від України, у Великій Британії вивчають інтегровані 

навчальні курси (включають зміст кількох дисциплін), а також пропонується 

значна кількість курсів на вибір із урахуванням спеціалізації здобувачів та 

їхніх інтересів.  

Зауважимо, що підготовку вчителів англійської мови та літератури (як 

рідної) у Великій Британії вчені Г. Браун [92], Дж. Гармер [101], Д. Нотт 

[113], Р. Остін [87] аналізують у контексті цілісної професійної освіти 

педагогів і в нерозривному зв’язку зі спеціально-предметною та психолого-

педагогічною підготовкою.  

У статтях І. Козаченко [32], О. Чорної [85] характеризується система 

професійної підготовки вчителів мов у Великій Британії, яка має 

трицикловий характер (бакалаврат, магістратура, аспірантура). 

Акцентується увага на основних тенденціях розвитку педагогічної освіти, 

визначенні змісту навчання мовам, який коригується Національним 

навчальним планом з англійської мови, що містить, крім філологічних 

дисциплін, психолого-педагогічні, які ставлять за мету підготувати вчителів, 

спроможних навчати здобувачів освіти аудіюванню, говорінню, читанню та 
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письму; а також значний цикл практичної підготовки (пасивна – вивчення 

роботи освітніх установ, ознайомлення з організацією освітнього процесу та 

методами навчально-виховної роботи учителів-практиків; активна – 

викладання з урахуванням особливостей навчального плану школи для 

демонстрації прикладів практичної роботи; робота в статусі шкільного 

вчителя.  

У контексті наукової розвідки досліджуваної проблеми викликає 

зацікавлення стаття Н. Сулим [78], присвячена підготовці вчителів 

англійської мови в університетах Англії і Шотландії. У дослідженні 

відзначено, що така підготовка здійснюється за двома напрямами – вивчення 

англійської мови як рідної та іноземної. Перший напрям реалізується через 

державні заклади освіти – університети і коледжі вищої освіти. Підготовку 

вчителів англійської мови як іноземної здійснюють державні та акредитовані 

відповідними органами недержавні заклади освіти. Підготовка вчителів 

англійської мови для початкових та середніх шкіл здійснюється окремо. У 

цій статті  визначено найважливіші положення західної (європейської) 

педагогічної теорії: установлення оптимального співвідношення 

теоретичного і практичного компонентів, ступінь розмежування знань 

предмета спеціалізації та методики його викладання, значення педагогічної 

практики для формування професійних компетентностей тощо.  

Вивчення джерельної бази дослідження дозволило виявити праці 

вітчизняних науковців, присвячені підготовці вчителів англійської мови у 

Великій Британії. І. Задорожна [23], І. Козаченко [32], А. Соколова [73], 

Л. Стрельченко [77], Н. Сулим [78] визначили особливості організації (термін 

навчання, освітні рівні, навчальні заклади тощо), змісту, методів і форм 

підготовки вчителів англійської  мови.  

І. Козаченко [32], А. Парінов [56], Л. Пуховська [66], вивчаючи 

британський досвід підготовки вчителів мов, проаналізували зміст, 

структуру, методи і форми, а також окреслили тенденції розвитку 

професійної підготовки вчителів у британських закладах вищої освіти, 
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виявили прогресивні ідеї та можливості їх упровадження у процесі 

підготовки вчителів іноземних мов в українських ЗВО.  

У кандидатській дисертації І. Задорожної «Особливості методичної 

підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії» [23] детально 

проаналізовано зміст чотирирічної підготовки на прикладі педагогічних шкіл 

Лідського та Саутгемптонського університетів. Охарактеризовано серійну 

(проводиться паралельно з навчанням в університеті) та блок-практики 

(робота в школі), які проходять майбутні вчителі під керівництвом 

предметного тьютора, предметного й професійного менторів. У дослідженні 

закцентовано увагу на практичному спрямуванні усіх навчальних дисциплін і 

методики навчання англійської мови зокрема, де розглядаються питання, 

необхідні майбутнім учителям для реалізації вимог Національного 

навчального плану (добір навчальних матеріалів, робота з батьками, можливості 

ігрового навчання та рольових моделей тощо) [23, с. 11].  

Особливий інтерес у контексті аналізу ступеня розробки досліджуваної 

проблеми викликають праці, спрямовані на виявлення особливостей 

методичної підготовки вчителів англійської мови як іноземної у Великій 

Британії (прагматичність, рефлексивність, проблемність тощо). Це дозволяє 

виокремити прогресивні ідеї щодо удосконалення самостійної роботи 

студентської молоді та формування самоосвітньої компетентності у вітчизняних 

закладах вищої освіти, зокрема педагогічного профілю [23]. 

Цінним у науково-дослідницькому плані вважаємо і представлення в 

наукових розвідках методів, прийомів, технологій, які широко використовують 

у підготовці британських учителів (методичні презентації, мікровикладання, 

аналіз відеозаписів уроків учителів та стажерів, рольові ігри, планування уявних 

уроків, професійні нотатки вчителя англійської мови тощо). Вони не тільки 

забезпечують підвищення методичної грамотності, а й сприяють упровадженню 

особистісно-орієнтованого підходу щодо розвитку самостійності студентів, 

вміння шукати необхідну інформацію, планувати й організовувати самостійну 

роботу для професійного та особистісного вдосконалення. 
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Зокрема, порівняльний аналіз інноваційних технологій підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови у Великій Британії та Україні здійснено 

в дисертаційному дослідженні І. Козаченко  [32]. У дисертації зроблено 

акцент на тому, що Велика Британія увійшла до першої десятки країн світу 

за індексом NRI (Network Readiness Index), що визначає готовність і 

здатність уряду та педагогів зокрема, упроваджувати інноваційні технології 

в навчально-виховний процес. У роботі класифіковано та схарактеризовано 

такі педагогічні технології: сугестивні: suggestopedia; контекстно-мовні: 

immersion education, total immersion technology, bilingual education, direct 

technology; технологія педагогічного супроводу: tutor; технології 

асоціативного навчання: associative technology, technology of associations, 

total physical response technology, composing semantic graphs and mind-

mapping; інтерактивні: talk-show, debate, TV Show; case-study, communicative 

technology, storyline technology, cognitive technology, silent way, community 

language learning; інформаційні: audio-lingual technology, distance learning, 

multimedia, Internet technologies; творчо-ділогічні: dialogue journals, spaced 

learning; консультаційно-інформаційні: language portfolio); визначено 

основні тенденції використання інноваційних технологій у практиці 

підготовки вчителів іноземних мов у Великій Британії (обов’язкове 

включення в навчальний процес рідної та другої іноземної мови, зростання 

самостійності професійної діяльності вчителів іноземних мов у поєднанні з 

регламентацією праці педагога загальнодержавним навчальним планом, 

орієнтація мовної освіти на особистість студента); здійснено порівняльний 

аналіз особливостей використання інноваційних технологій, поширених в 

Україні (інформаційні технології, дистанційне навчання, інтерактивні 

технології, проектні технології) та інноваційних технологій, упроваджених у 

Великій Британії (мовне портфоліо, тьюторство, технології імерсійного 

навчання, технології індивідуалізації та персоніфікації навчального процесу 

– suggestopedia, associative technology, technology of associations, total physical 

response technology, semantic graphs, mind mapping). 
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Водночас переважна більшість наукових розробок українських 

дослідників [8; 32] спрямована на виявленні позитивного досвіду, який 

доцільно імплементувати в Україні щодо підготовки майбутніх учителів 

мов, зокрема англійської. Так, у дисертації І Козаченко наголошується на 

доцільності запровадження тесту на профпридатність для вступників; 

організації ознайомлювальної педагогічної практики в перші тижні навчання 

майбутніх педагогів у закладі вищої освіти; розширенні можливості вибору 

студентами навчальних предметів за інтересами, подовженні терміну 

проходження педагогічної практики за рахунок скорочення часу на 

теоретичну підготовку та інтеграції окремих навчальних курсів; 

запровадженні навчального стажування студентів у країнах, мова яких 

вивчається. 

Вагоме значення у визначенні змісту самоосвітньої компетентності як 

необхідної якості, що впливає на реалізацію неперервної освіти і формування 

творчої особистості вчителя Великої Британії мають праці О. Палехи [55], 

А. Соколової [74], Є. Танько [81]. Ці дослідження розкривають роль і 

сутність самоосвітньої компетентності в контексті самостійної роботи в 

освітньому процесі підготовки майбутніх учителів Великої Британії [74].  

Цінними для розуміння методики організації самостійної роботи у 

процесі підготовки майбутніх учителів англійської мови й розвитку 

самоосвітньої компетентності мають статті Н. Воскресенської [13], 

А. Соколової [73], Н. Сулим [78], Є. Танько [81], О. Чорної [85]. У цих 

працях відзначається, що самостійна робота у підготовці вчителів в Англії та 

Шотландії – важливий складник організації освітнього процесу, який 

детально планується й управляється викладачем (підготовка дидактичних і 

методичних матеріалів, розробка форм навчальної взаємодії тощо) [13]. 

Студенти самостійно вивчають тематичний матеріал, аналізують науково-

методичну літературу і формулюють власні думки у вигляді есе з окремої 

теми, які надалі виносяться на семінарські обговорення. При цьому відсоток 

навчального часу, відведеного на самостійну роботу студентів за межами 
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аудиторії, складає 60 % (для належного виконання письмової роботи (essays)) 

[74].  

У вказаному напрямі наукових досліджень українські вчені виявляють 

інтерес до організації аудиторної й позааудиторної самостійної роботи 

британських студентів, аналізу лекцій, практичних занять проблемно-

пошукового спрямування, консультацій як форм підготовки студентів до 

самостійної роботи, оскільки їх кількість перевищує аудиторне 

навантаження. Так, Є. Танько [81] вивчала самостійну роботу студентів 

Великої Британії, аналізуючи її позааудиторну (тьюторські консультації, 

робота в бібліотеці) та аудиторну форми (виконання індивідуальних завдань, 

написання творів, есе, підготовка до дискусій, ділових ігор, виконання тестів 

тощо).  

Особливості організації самостійної позааудиторної роботи майбутніх 

учителів іноземної мови в університетах Великої Британії аналізувала і 

дослідниця О. Палеха [55]. Зокрема, науковцем відзначено, що самостійна 

позааудиторна робота характеризується добровільністю виконання завдань. 

Вона організується з метою розвитку вмінь і навичок самостійного 

отримання освіти впродовж життя (lifelong learning) і є самоосвітньою 

діяльністю. Позааудиторна самостійна робота характеризується 

самостійністю виконання студентами навчальних завдань; відсутністю 

суворої регламентації в часі, опосередкованим характером керівництва 

пізнавальною діяльністю; урахуванням індивідуальних особливостей і 

здібностей студентів у процесі постановки навчально-пізнавальних завдань; 

забезпеченням дієвого й оперативного зворотного зв’язку, що є підґрунтям 

для розвитку самоосвітньої компетентності студентів, забезпечення 

формування цілеспрямованості, самоорганізації, саморегуляції та 

самореалізації в майбутній професійній діяльності.  

Цінними вважаємо визначені в даному дослідженні основні 

концептуально-ціннісні підходи: традиційний (traditional), практично-

орієнтований (performance-based), когнітивний (cognitive), емпіричний 
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(experiential) та соціально-значущий (socially-critical) до організації 

самоосвітньої діяльності у вищих навчальних закладах Великої Британії. 

Вони підкреслюють суспільну значущість та практико-орієнтований 

характер самостійної роботи.  

Окрім цього, у  дисертації О. Палехи представлено педагогічні умови 

та ефективні технології організації самостійної позааудиторної діяльності 

студентів. Зовнішніми педагогічними умовами є: розробка єдиної стратегії 

організації самостійної позааудиторної роботи студентів на рівні вищого 

навчального закладу, факультету, кафедри, мовного центру та створення 

оптимального навчального середовища, яке передбачає наявність потужної 

бази матеріальних, кадрових, навчально-методичних та інформаційних 

ресурсів, а також ресурсів контролю та оцінювання іншомовної компетенції. 

Внутрішньою умовою ефективної організації самостійної позааудиторної 

роботи є позиціонування майбутнього вчителя іноземної мови як активного 

суб’єкта здобуття знань, умінь і навичок поза аудиторією, який вирізняється 

особистісними характеристиками, самоосвітніми вміннями та навичками й 

індивідуальним навчальним стилем. 

Окремо відзначимо когорту дослідників, котрі свої наукові розвідки 

присвятили аналізу сучасних освітніх технологій, електронних засобів 

навчання, що сприяють розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії. Так, Т. Гарбуза [14], 

Л. Стрельченко [77] студіюють особливості організації дистанційного 

навчання у Великій Британії. Зокрема, Т. Гарбуза зосередила увагу на 

вивченні програмно-методичного забезпечення дистанційного навчання, що 

відбиває зміст освіти, системи керування навчальним контентом (learning 

content management system – LCMS), нормативну базу і методи дистанційного 

навчання, які активно використовуються в самоосвітній діяльності [14, 77]. 

А. Статкевич [76] зосередив увагу на ролі комп’ютерних 

телекомунікацій та охарактеризував можливості їх використання на прикладі 

Відкритого університету Великої Британії у процесі організації самостійної 
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роботи студентів та їх самоосвітньої діяльності. У праці визначено основний 

принцип конструювання середовища для самостійної діяльності студентів у 

Відкритому університеті Британії на основі мультимедіа підходу. Він 

передбачає розробку  освітніх ресурсів різноманітними способами: друковані 

матеріали, аудіоматеріали, відеоматеріали, комп’ютерні навчальні програми, 

електронні журнали, інтерактивні бази даних та інші навчальні матеріали, які 

надходять через комп’ютерні мережі і мінімалізують підтримку викладача. 

Надання доступу до таких зовнішніх баз даних із метою самонавчання є 

найбільш простим, але не єдиним способом їх використання в навчальному 

процесі. Часто в якості джерел інформації при самонавчанні 

використовуються інтерактивні журнали, які являють собою періодичні 

видання, що розповсюджуються через комп’ютерні мережі. 

Отже, проведене дослідження дає підстави свідчити, що вітчизняні й 

зарубіжні вчені поглиблено вивчали різні аспекти професійної підготовки 

майбутніх учителів, зокрема учителів-філологів у ЗВО Великої Британії.  У 

науковому дискурсі накопичено значний емпіричний матеріал  щодо змісту, 

методів, форм навчання майбутніх учителів у Великій Британії, детально 

охарактеризовано структуру педагогічної освіти цієї країни, висвітлено 

шляхи, способи формування професіоналізму та педагогічної майстерності 

як майбутніх педагогів, так і практикуючих учителів. Проте проблема 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови 

у Великій Британії до цього часу не стала предметом окремого вивчення. 

Вона розкривається дослідниками лише побіжно в контексті розробки 

питань організації самостійної роботи студентів та управління нею.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Теоретичний аналіз джерельної бази дослідження дозволив 

констатувати зацікавлення науковців проблемою самоосвіти, самоосвітньої 
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діяльності, розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки. 

1. З’ясовано, що перші наукові розвідки щодо самоосвіти представлено 

у працях давньогрецьких філософів, у яких розкрито значення самості, роль 

процесів самопізнання та самовдосконалення особистості. Представники 

зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки (А. Дістервег, П. Каптерєв, 

Я Чепіга, В. Сухомлинський та ін.) питання самоосвіти вчителів  аналізували 

в контексті їхнього саморозвитку, професійного й особистісного зростання, 

що необхідні для плідної й ефективної педагогічної діяльності.  

2. Виявлено зростання дослідницької активності представників різних 

галузей знання (психології, соціології, педагогіки) щодо вивчення питань 

самоосвіти, самоосвітньої діяльності в кінці ХХ століття. Це пов’язано зі 

стрімким розвитком техніки, технологій і розширенням можливостей для 

самостійного оволодіння інформаційними ресурсами. Психологічний аспект 

проблеми висвітлено в наукових статтях О. Арета, В. Буряка, 

Н. Половникової, Л. Рувінського. Соціологічне підґрунтя досліджуваного 

питання  розкрито в роботах В. Артемова, В. Гурченка, Л. Колесникова та ін. 

3. Установлено, що реалізація компетентнісного підходу в професійній 

підготовці вчителів та шкільній практиці на початку ХХІ століття, 

упровадження принципу «освіта протягом життя» спонукало науковців до 

детального вивчення питання самоосвіти як основної і необхідної умови 

неперервної освіти педагогічних працівників. Дисертації Е. Безніско, 

І. Грабовець, М. Заборщикової, О. Кисельової, Г. Наливайко, Н. Попович, 

Л. Себало, М. Солдатенко та ін. присвячені висвітленню сутності 

педагогічної самоосвіти, способам її активізації, визначенню умов і шляхів 

формування готовності до самоосвітньої діяльності, обґрунтуванню 

взаємозв’язку між самоосвітою, сформованістю самоосвітньої 

компетентності та ефективністю професійної педагогічної діяльності.   

4. З’ясовано, що концептуальне розкриття самоосвітньої 

компетентності, її змісту й структури представлено в кандидатських студіях 
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Н. Коваленко, Ю. Пришупи, наукових статтях Н. Бухлової, А. Клочко, 

Н. Самарук та ін.   

5. Установлено, що в наукових студіях зарубіжних дослідників, 

зокрема британських (Г. Броун, Дж. Брунер, С. Гевер, Дж. Гермер, 

Д. Меджер, С. Міллер, Р. Остін, Д. Роунтрі, К. Сміс, Ч. Тілстон) питання 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів розглядається 

переважно в контексті обґрунтування теоретичних і методичних засад  

організації самостійної роботи студентів. 

6. Констатовано, що у вітчизняному науковому дискурсі представлено 

низку праць, присвячених професійній підготовці майбутніх учителів, 

зокрема учителів англійської мови, у Великій Британії. Докторська 

дисертація: О. Кузнєцової, кандидатські дисертації Н. Авшенюк, 

В. Базуріної, І. Задорожної, Ю. Кіщенко, О. Комочкової, О. Леонтьєвої, 

О. Палехи, А. Парінова, А. Соколової, Є. Танько, Н. Яцишин доводять 

функціонування досить ефективної системи практико-орієнтованої 

підготовки майбутніх учителів мов у цій країні. Наукові статті 

Л. Стрельченко, Н. Сулим, О. Чорної деталізують зміст, методи, форми такої 

підготовки у ЗВО Великої Британії.  

7. На підставі проведено аналізу джерельної бази дослідження 

установлено відсутність праць, які б розкривали питання розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов, зокрема англійської, 

у ЗВО Великої Британії у процесі фахової підготовки на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти, що актуалізує необхідність проведення 

даного дослідження. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора [19], [20], 

[57], [58], [59], [60]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ 

БРИТАНІЇ 

 

 

2.1. Особливості організації базової підготовки майбутніх учителів 

англійської мови у Великій Британії 

 

Глобалізований світ сприяє підвищенню рівня розуміння мов і 

здатності спілкування ними, оскільки мови збагачують суспільство загалом і 

кожну особистість зокрема, сприяють взаєморозумінню, економічному й 

культурному розвитку. Процес професійної підготовки вчителя англійської 

мови в умовах сучасних викликів зумовлений зміною мети мовної освіти, 

оновленням її змісту, розробкою інноваційних комунікативних методик, 

трансформацією освітніх технологій з урахуванням загальноєвропейських 

тенденцій, зокрема й Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти в 

контексті утворення єдиного європейського виміру в освіті (European 

Dimension in Education).  

Особливу цінність має підготовка вчителів англійської мови у Великій 

Британії, переваги якої є очевидними. Така підготовка супроводжується, по-

перше, можливістю майбутніх учителів обирати дисципліни та спеціалізацію 

за власним уподобанням. За бажання обрані предмети та напрями можна 

змінювати. По-друге, у Великій Британії значна увага надається добору 

вступників на педагогічні спеціальності, запроваджено обов’язкове 

тестування на професійну придатність. По-третє, уведено ознайомлювальну 

педагогічну практику протягом перших двох тижнів навчання в 

університетах і коледжах. По-четверте, спостерігаються масштабні обміни 

студентами, викладачами, регулярні наукові стажування, організація 
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науково-практичних міжнародних конференцій та участь у них студенства, 

що свідчить про виразність академічної мобільності [11; 25; 57; 80; 82; 114; 

118; 130].   

Українськими науковцями в контексті вивчення й актуалізації 

прогресивних британських здобутків із зазначеної проблеми досліджено 

питання генезису трансформаційних змін у системі педагогічної освіти 

Великої Британії (О. Леонтьєва), реформування вищої педагогічної освіти в 

Англії (А. Парінова, А. Сбруєва), професійної педагогічної підготовки 

вчителів у Великій Британії (Н. Яцишин), формування педагогічної 

майстерності вчителів в Англії й Уельсі (Ю. Кіщенко), особливостей 

методичної підготовки вчителів англійської мови (І. Задорожна, 

Л. Стрельченко), стандартизації професійної підготовки вчителів 

(Н. Авшенюк), концептуальних засад реформи освіти у Великій Британії 

(Г. Алексевич), інноваційних технологій в системі підготовки вчителів 

Великої Британії (І. Козаченко), організації самостійної роботи студентів 

(Н. Дайрі, М. Куеста, П. Стревенс, Є. Танько, Дж. Хармер, С. Шерін) тощо. 

Дослідження питань розвитку вищої педагогічної освіти у Великій 

Британії щодо підготовки майбутніх учителів англійської мови, проведене 

Л. Стрельченко [62], вказує на такі провідні тенденції: орієнтація на потреби 

школи та суспільства; удосконалення системи організації педагогічної освіти 

шляхом розробки та запровадження альтернативних форм; поліпшення 

системи управління вищою педагогічною освітою; зміна підходів до 

організації післядипломної педагогічної освіти як підґрунтя постійного 

професійного розвитку вчителів, зокрема через розширення альтернативних 

шляхів підвищення їхньої кваліфікації, розробку оновлених стандартів 

професійного розвитку педагогів, запровадження системи професійної 

підтримки вчителів-початківців, уведення програми професійно-педагогічної 

підготовки наставників. 

Підвищення соціального статусу вчителя у Великій Британії, 

покращення умов його праці, модернізація професійної підготовки освітян 
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відбувається відповідно до законодавчих документів, а саме: Зелена книга 

«Вчителі: назустріч виклику змін» (2000 р.); «Навчання та викладання: 

стратегія професійного розвитку» (2001 р.); «Умови праці та заробітна плата 

вчителів» (2001 р.); Біла Книга «Освіта і кваліфікації: забезпечення 

результатів – державна стратегія розвитку освіти до 2006 р.» (2002 р.), 

Національна угода щодо підвищення статусу й поліпшення умов професійної 

діяльності вчителів (2003 р.), Біла Книга «Ваша дитина, ваші школи, наше 

майбутнє» (2009 р.), Біла Книга «Про важливість учителя» (2010 р.) тощо. 

Ці документи пронизані положеннями щодо «поліпшення якості 

навчання та викладання шляхом установлення надійних критеріїв 

оцінювання професійної діяльності та професійного розвитку педагогів», 

«підвищення статусу різних категорій педагогічного персоналу до найвищого 

рівня суспільного визнання з метою створення найкращих умов для 

виконання основної функції – розкриття могутнього потенціалу кожної 

дитини», «визначення нових шляхів професійного та кар’єрного розвитку 

вчителя», «стимулювання кожного вчителя, кожної школи до співпраці з 

законотворцями щодо трансформації освітньої галузі, вивільнення творчої 

енергії, розвитку власних професійних талантів» тощо [39, с.13]. 

Наприклад, «Національною угодою щодо підвищення статусу і 

поліпшення умов професійної діяльності вчителів», укладеною між  

Міністерством освіти і кваліфікацій, Агентством підготовки вчителів, 

Асоціацією вчителів і викладачів, Національною асоціацією директорів шкіл, 

Національною організацією працевлаштування шкільних учителів, 

Професійною асоціацією вчителів, Урядовою асамблеєю Уельсу тощо, 

передбачено кардинальні зміни правового статусу вчителів (трудові 

контракти), запровадження нових підходів і можливостей щодо професійної 

кар’єри педагога-практика, реалізацію нової шкали нарахування заробітної 

плати відповідно до рівня кваліфікації вчителів, оптимізацію педагогічного 

навантаження, надання тьюторської допомоги в процесі практичної 

діяльності тощо. 
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У Білій Книзі «Про важливість учителя» (2010) запропоновано низку 

заходів щодо поліпшення якості підготовки педагогів, зокрема: 

1) створення централізованої системи реєстрації заяв вступників на 

педагогічні спеціальності; 

2) посилення вимог до абітурієнтів педагогічних факультетів; 

3) посилення практичної спрямованості університетських програм 

базової педагогічної освіти за рахунок збільшення годин на педагогічну 

практику та посилення акценту на практичне оволодіння основними 

педагогічними компетентностями; 

4) створення при провідних університетах національної мережі шкіл-

інтернатур, у яких здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації педагогів [39, с.14]. 

У розробленому Міністерством освіти Англії документі «Мови для 

всіх: мови для життя» (2002) [15; 80] визначено основні стратегії мовної 

політики країни: упровадження системи визначення й заохочення до 

оволодіння мовами фахівців різних галузей культури; збільшення загальної 

кількості людей, що вивчають мови у ЗВО та подальшій освіті через 

стимулювання потреб користування мовами, розвиток віртуальних мовних 

спільнот і залучення роботодавців до підтримки мовної освіти. 

У системі педагогічної освіти Великої Британії надзвичайно важливу 

роль відіграє Агентство з питань підготовки й розвитку педагогічних кадрів 

(до 2005 р. Агентство з підготовки вчителів), основними функціями якого є 

створення закладів педагогічної освіти, фінансування програм підготовки, 

сприяння підвищенню престижу педагогічної професії, здійснення 

дослідницької роботи, спрямованої на вдосконалення системи підготовки 

педагогів. Важливою реформою Агенства стало введення централізованого 

контролю над якістю освіти, розробка жорстких стратегій контролю та 

критеріїв готовності вчителів до професійної діяльності.  

Наголосимо, що вимоги до професійної підготовки вчителів Великої 

Британії сформульовано в державних документах стандартизації базової 
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підготовки фахівців. До них належать Національні стандарти 

кваліфікованого вчителя (2007), які охоплюють такі розділи: професійні 

здібності (Professional attributes); професійні знання, здатність до навчання 

(Professionalknowledge and understanding); професійні навички (Professional 

skills), що визначають широкий спектр професійних якостей (ерудиція, 

духовні інтереси, творчість, креативність тощо), знання з фундаментальних 

дисциплін, що становлять основу Національного навчального плану, а також 

уміння і навички учителів здійснювати управлінську діяльність, створювати 

сприятливе освітнє середовище. 

Національний стандарт кваліфікованого вчителя охоплює більшість 

аспектів професійної підготовки, включаючи зміст Національної програми та 

форми підготовки вчителів із базових предметів. Їх реалізація розглядається 

як один із ключових складників у планах уряду країни щодо підвищення 

грамотності, а також щодо прогресу показників рівня професійної готовності 

майбутніх учителів.  

Ще одним нормативним документом у сфері педагогічної освіти є 

Національний курікулум базової підготовки вчителя. Він включає навчальні 

плани, програми, форми та методи викладання та навчання, навчально-

методичні ресурси. Ці документи детально визначають формулювання 

професійних цінностей, які є пріоритетними в діяльності англійського 

освітянина.   

У Великій Британії сформувалася певна структура закладів, які 

здійснюють підготовку педагогічних кадрів, а саме: 

 чотирирічні інститути й коледжі вищої освіти (Institutes and Colleges 

of Higher Education);  

 однорічні інститути педагогіки при університетах (Institutes of 

Education of Universities);  

 дворічні факультети педагогіки при політехнічних інститутах 

(Politechnic Departments of Education);  

 чотирирічні школи сценічного мистецтва (Central Schools of Speech 
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and Drama);  

 дворічні технічні коледжі (Colleges of Education Technical) [30, с. 55; 

4, с. 217].  

Університети Великої Британії, здійснюючи набір абітурієнтів на 

вчительські спеціальності, звертають увагу на їхні особистісні якості та 

розумові здібності: уміння налагоджувати відносини з учнями й учителями; 

наявність почуття гумору; прагнення працювати в команді; схильність до 

професійно-особистісного спілкування; здатність вирішувати складні життєві 

та педагогічні ситуації. Особлива увага приділяється психічному та 

фізичному здоров’ю абітурієнтів відповідно до державних вимог (Циркуляр 

4/99 Міністерства освіти і кваліфікацій «Фізична і розумова придатність до 

навчання вчителів і студентів базової підготовки вчителів»). Приймальними 

комісіями й адміністрацією ЗВО через бюро судимості 

(CriminalRecordsBureau) також перевіряється чи були абітурієнти засуджені, 

звільнені від вчительської посади або від іншого виду роботи з дітьми [39, 

с.15]. 

Крім того, ЗВО  пропонують студентам різні організаційні моделі 

підготовки вчителів. Вища освіта представлена університетами й 

політехнічними коледжами. Існують три рівні навчання в університетах : 

 Undergraduate – базова вища освіта з терміном навчання 3-4 роки 

та отриманням диплома бакалавра (Degree of Bachelor); 

 Postgraduate – навчання з отримання ступеня магістра, PhD 

(доктора філософії) [46, с.73]. 

Дослідниця В. Базуріна виокремлює в британській педагогіці п’ять 

циклів педагогічної освіти ( й для майбутніх учителів англійської мови) 

тривалістю два-три роки, а саме: 

1-й цикл: здійснюється протягом двох років навчання на старшому 

етапі середньої школи у вигляді профорієнтаційної роботи, що завершується 

чотиритижневою педагогічною практикою випускника в початкових класах і 

наданням характеристики, обов’язкової для вступу до закладу педагогічної 
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освіти; 

2-й (перехідний) цикл педагогічної освіти передбачає навчання на 

педагогічних факультетах політехнічних коледжів і є проміжною ланкою між 

професійною та вищою освітою; 

3-й (базовий) цикл триває три-чотири роки й завершується здобуттям 

вищої освіти з присудженням ступеня бакалавра; 

4-й цикл передбачає здобуття ступеня магістра протягом одного-двох 

років навчання з обов’язковим складанням іспитів, стажуванням за фахом і 

виконанням дисертацій; 

5-й цикл спрямований на підготовку докторів наук, які в майбутньому 

виконуватимуть науково-дослідницьку або викладацьку роботу у ЗВО [5, 

с.10 – 11]. 

Сьогодні базова педагогічна освіта Великої Британії має виражену 

тенденцію переходу на університетську. Уведення бінарної системи вищої 

освіти здійснюється не тільки педагогічними відділеннями, факультетами або 

коледжами при університетах, а й незалежними коледжами (independent 

colleges) й інститутами вищої освіти (colleges of higher education). За даними 

Централізованої служби з прийому до університетів і коледжів 

Великобританії (UCAS – Universities and Colleges Admissions Service), у 2013-

2014 навчальному році набір на спеціальність «Педагогічні науки» 

здійснювали 128 закладів вищої освіти країни: 95 університетів (74,2%) і 

33 коледжі (25,8%). Переважна більшість із них (107 з 128, 83,6%) перебуває 

на території Англії [142]. Три найбільші з них (університет Сандерленд, 

Кентерберійський (Христової Церкви) і Ливерпул Хоуп) пропонують близько 

чверті всіх освітніх програм педагогічного профілю, що дозволяють 

отримати ступінь бакалавра і статус кваліфікованого вчителя (Qualified 

teacher status, QTS) [41, с. 42].  

Отже, щоб стати кваліфікованим учителем у державних школах 

Великобританії необхідно пройти початкову підготовку (ITT). Зазначимо, що 

статус QTS також є необхідною умовою для отримання посади вчителя в 
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школі відповідно до державного законодавства Великої Британії [105]. 

Базова, або початкова, підготовка вчителя (ІТТ) передує отриманню статусу 

QTS [103]. ІТТ  передбачає поєднання академічної та професійної підготовки 

в чотирирічних коледжах та університетах, що створює умови для здобуття 

ступеня бакалавра педагогіки (Bed = Bachelor of Education). Базова підготовка 

сприяє отриманню статусу QTS в Англії та Уельсі, а також кваліфікації 

вчителя (TQ) в Шотландії.  

Сьогодні базова педагогічна освіта в Англії та Уельсі може бути 

університетською або шкільною і для її завершення потрібно приблизно один 

рік [134]. Лише після закінчення курсів припускається, що випускник 

відповідає стандартам, і отримує статус QTS, а також стає новим 

кваліфікованим викладачем (NQT). Заявки на більшість програм підготовки 

вчителів в Англії і Уельсі подаються через UCAS Teacher Training (UTT) 

восени перед початком навчання, а на навчання в Шотландії – через UCAS. 

ІТТ передбачає одночасне поєднання загальної, спеціально-предметної 

та теоретично-практичної педагогічної підготовки вчителя [30, с. 54]. Варто 

зазначити, що абітурієнти, які планують вступити до університетів на 

програми бакалаврату, повинні впевнитися, чи вони забезпечують статус 

QTS. В іншому разі можливе подальше навчання випускників університетів 

зі ступенем бакалавра (гуманітарних, математичних та ін. наук), яке 

забезпечують однорічні інститути педагогіки при університетах. Таке 

навчання завершується присудженням Сертифіката в галузі освіти та Статусу 

кваліфікованого вчителя [16].  

Відповідальність за присудження статусу QTS покладено на Агентство 

з управління педагогічною діяльністю (Teaching Regulation Agency, TRA). 

Рекомендувати кандидатів для статусу QTS мають право тільки акредитовані 

заклади освіти ITT підготовки, які керуються державними стандартами, що 

визначають рівень практики й поведінки для вчителів [106], а також 

рекомендаціями Департаменту освіти, зокрема Програмою основного 

контенту для ІТТ підготовки, розробленою в 2016 році [75].  
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У ракурсі зазначеного науковий інтерес викликають підходи до 

організації підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії. 

Наголосимо, що науковець Л. Стрельченко в дослідженні [64] розглядає три 

організаційні моделі (послідовну, паралельну й альтернативну) професійної 

підготовки майбутніх учителів англійської мови на сучасному етапі розвитку 

освіти Великої Британії.  

Послідовна модель професійної підготовки передбачає чотири роки 

навчання в педагогічних відділеннях університетів, технічних педагогічних і 

художніх педагогічних коледжах. Після успішного засвоєння навчальної 

програми, яка охоплює всі дисципліни, що належать до Навчального плану 

середньої школи (сучасні іноземні мови, інформаційні технології, професійні 

дисципліни й педагогічну практику в школі), надається сертифікат про повну 

педагогічну освіту. 

Найбільш поширеною є паралельна модель, у межах якої навчання 

триває три роки й закінчується набуттям статусу QTS й академічного ступеня 

BEd. Навчальна програма містить предмети базового циклу, психолого-

педагогічні дисципліни, фахові дисципліни, педагогічну практику й предмети 

за вибором. 

Альтернативна модель містить низку варіантів підготовки майбутніх 

учителів: а) через консорціум на базі школи (School – based teacher education 

consortium). Консорціум – це група шкіл, яка пропонує програму підготовки 

вчителів для випускників університету; б) прискорена програма підготовки 

(fast – track graduate entry), яка дає змогу випускникам інших ЗВО пройти 

практичну підготовку на робочому місці в школі й отримати кваліфікацію 

вчителя; в) гнучкі навчальні курси на базі бакалаврської освіти (flexible 

postgraduate courses), які організовано з урахуванням потреб кожного 

студента, що проходить підготовку, та призначені для осіб, які отримали 

педагогічну освіту й мають  досвід викладання в школі за кордоном; г) курси 

дистанційного навчання з підготовкою для отримання сертифікату 

післядипломної освіти (PGCE). 
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У дослідженні з’ясовано, що предметна галузь «Освіта» в британських 

вишах представлена трьома основними групами освітніх програм: до першої 

належать педагогічні науки («Education», «EducationStudies»), до другої – 

дошкільна освіта («EarlyYearsStudies», «ChildhoodStudies»), до третьої – 

початкова й середня освіта («PrimaryEducation», «SecondaryEducation») [41, 

с.106 – 107]. 

Програми першої групи відрізняються своїм академізмом, оскільки 

мають на меті вивчення фундаментальних дисциплін (педагогіки, психології, 

історії та філософії освіти) й великий обсяг науково-дослідної роботи 

студентів теоретичного характеру. Педагогічна практика має 

рекомендаційний характер (самостійне працевлаштування та робота влітку в 

освітніх організаціях різного типу), є необхідною умовою лише для навчання 

на післядипломних педагогічних програмах (postgraduateprogrammes) 

освітніх організацій університетського й неуніверситетського типів.  

Наголосимо, що випускники таких програм, хоча й мають ступінь 

бакалавра гуманітарних або природничих наук, проте не є вчителями й 

можуть займатися викладацькою діяльністю тільки в межах спеціальних 

практико-орієнтованих програм післядипломної освіти (TeachFirst, 

SchoolDirect).  

Програми другої групи («Дошкільна освіта»), основу яких також 

складають психолого-педагогічні дисципліни, навпаки, акцентують увагу як 

на прикладному характері професійної підготовки, так і дослідницькій 

діяльності студентів. Останні не тільки мають досвід роботи в дошкільних 

закладах освіти (обов’язкова вступна вимога), а й продовжують свою 

практичну діяльність, яка стає не тільки навчальною, а й своєрідним 

експериментальним майданчиком для формування професійної майстерності. 

Такі програми з яскраво вираженою практичною спрямованістю є прикладом 

дуальної освіти. 

Третя група програм, поряд із першою з огляду на предмет 

дослідження, викликає найбільший науковий інтерес, оскільки саме вона є 



59 

 

основою базової підготовки майбутніх учителів англійської мови. Їх зміст 

вирізняється різним ступенем академічності й обсягом практичного 

складника, що виражається в загальній спрямованості навчальних модулів, 

співвідношенням лекційних і практичних занять, характером форм 

проміжного та підсумкового контролю. 

Програми першого типу передбачають три траєкторії професійної 

підготовки вчителів – академічна університетська (university-led), шкільна 

(schoolled) та комбінована (school-and-HE-led) (рис. 2.1) [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Траєкторії професійної підготовки вчителів (Initial Teacher 

Training routes) в університетах Великої Британії 

 

Академічна або університетська підготовка вчителів орієнтована на 

теоретико-практичну підготовку бакалаврів педагогіки й магістрів у межах 

першого та другого ступенів вищої професійної освіти. Шкільний спосіб 

підготовки передбачає формування майбутнього вчителя в процесі роботи в 

школі, застосовуючи дослідницький підхід до педагогічної діяльності. 
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Комбінований спосіб є навчанням, організоване на партнерських засадах між 

університетом і школою, де студенти проходять педагогічну практику. 

Основу організації освітнього процесу в межах академічної моделі 

становить науково-дослідницька робота студентів під керівництвом 

провідних британських учених, яка є продовженням їхніх теоретичних занять 

в університеті та результатом безперервної самостійної роботи, що 

спрямовується й контролюється викладачами за допомогою індивідуальних і 

групових занять із тьютором (тьюторіали). Останні забезпечують не тільки 

єдність і цілісність освітнього процесу, а й різноманітність індивідуальних 

траєкторій навчання в межах однієї програми. Пріоритет систематичного й 

поглибленого вивчення фундаментальних основ науки та безпосередньої 

участі студентів у наукових дослідженнях теоретичного плану певною мірою 

пояснюють переважання традиційних методів навчання у вищій школі 

(зокрема лекційно-семінарської системи навчання), які поєднуються з 

сучасними технологіями «змішаного» й активного навчання [41, с.103; 17].  

Прикладами академічної моделі змісту педагогічної освіти можуть 

слугувати навчальні плани в предметній сфері «Освіта» Кембриджського і 

Йоркського університетів [146; 148]. Наприклад, у 2013-2014 навчальному 

році перший пропонував 10 двопрофільних програм першого ступеня 

(основний профіль – «Педагогічні науки», додатковий – «Біологічні науки», 

«Класика», «Англійська мова», «Англійська мова та драма», «Історія», 

«Географія», «Сучасні та середньовічні мови», «Музика» або «Фізичні 

науки»), другий – 3 однопрофільних («Педагогічні науки», «Англійська мова 

в освіті» та «Психологія в освіті»). 

Варто зазначити, що навчальні плани освітньої програми «Педагогічні 

науки. Англійська мова», як і інші програми, охоплюють обов’язкові 

профільні й факультативні модулі (у межах основного або додаткового 

профілю), що забезпечують не тільки гнучкість і варіативність навчальних 

планів, але й вибір індивідуальних освітніх траєкторій.  

Університети використовують схожі стратегії розподілу навчальних 
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модулів. Освітні програми Кембриджа, наприклад, є три взаємозалежних 

етапи модульного навчання, з максимально загальним і широким змістом на 

першому підготувальному курсі з поступовим звуженням і поглибленням на 

другому й можливістю спеціалізації на третьому. Подібна структура 

програми дозволяє студентам змінити напрям підготовки після перших двох 

курсів. В університеті Йорка використана схожа логіка побудови навчальних 

планів, проте зміст підготовки студентів на третьому курсі має одну 

принципову відмінність: у програму залучений повторно-узагальнювальний 

модуль із психолого-педагогічних наук («Synoptic»), покликаний 

систематизувати отримані раніше знання й підготуватися до підсумкового 

письмового іспиту [41, с.110]. 

Слід зазначити, що до особливостей університетських програм 

професійної освіти Великої Британії належить їхня широка варіативність у 

питаннях вибору профілю навчання. Більшість програм можуть мати два, а 

подекуди й три рівнозначних профілі, а деякими передбачено один напрям 

підготовки – вивчення лише педагогічних дисциплін. 

Майже всіма програмами передбачено другим профілем вивчати 

обов’язкові й основні предмети Національного шкільного навчального плану 

(англійська мова, математика, природничі науки, географія, історія, 

суспільствознавство, іноземні мови, мистецтво й дизайн, музика, 

інформатика, дизайн і технологія, фізичне виховання, а також такі академічні 

дисципліни, як філософія, психологія і соціологія) [139]. 

Відсутність єдиних державних освітніх програм дозволяє британським 

університетам самостійно визначати зміст підготовки майбутніх учителів 

англійської мови, тому навіть у межах однієї моделі навчальні плани можуть 

значно відрізнятися один від одного, при цьому на старших курсах ця 

відмінність може бути значнішою. 

У предметних модулях після вивчення основ предмета на першому 

курсі студенти отримують поглиблені знання в різних прикладних галузях 

певної предметної області на другому курсі з подальшою можливістю 
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предметної спеціалізації на третьому. Наприклад, у Йоркському університеті 

в рамках предметного блоку за профілем «Англійська мова в освіті» 

(«English in Education») на першому курсі вивчають основи викладання 

англійської мови та літератури в школі («Introduction to Language and 

Literature in Education»). На другому курсі можно не тільки продовжити 

вивчення цієї дисципліни, а й обрати модулі з літератури й культури 

мовлення («Education in Literature», «Teaching and Learning Language 

Literacy»). На третьому курсі в студентів з’являється можливість 

познайомитися з літературними стилями й британською поезією («Models of 

Writing», «Landmarks in British Poetry»), а також дізнатися про використання 

драми в освіті («Drama in Education») й осягнути основи психолінгвістики 

(«Language and Psychology») [148]. 

Однак варто зазначити, що студентів цього профілю не готують до 

педагогічної діяльності, оскільки практика в школі не передбачена освітньою 

програмою. Вони здобувають фундаментальну академічну освіту, яка не 

тільки є міцною базою для продовження навчання на річних післядипломних 

педагогічних курсах, а й дозволяє зробити кар’єру в багатьох інших сферах, 

не пов’язаних безпосередньо з освітою. З огляду на це дослідниця 

Ю. Новікова переконана, що відсутність обов’язкової педагогічної практики 

під час академічної підготовки лише позбавляє студентів можливості 

познайомитися зі школою та її реальними проблемами, а дослідження 

студентів є відірваними від потенційного предмета наукової діяльності та 

його практичної реалізації [41, с.113]. Однак така модель пропонує студентам 

можливість вибору академічної або практико-орієнтованої спрямованості 

програм другого ступеня. 

Водночас в окремих університетах (Хаддерсфілд, Хертфордшір й ін.) 

сьогодні використовується практико-орієнтована модель змісту педагогічної 

освіти, яка дозволяє в межах першого ступеня (бакалаврат) ефективно 

вирішувати поставлене британським урядом завдання «підготовки нового 

покоління видатних учителів-практиків», готових і здатних до безперервної 
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практикозначущої дослідницької діяльності [141]. Ця модель найбільш 

характерна для програм післядипломної професійної освіти, які 

здійснюються освітніми організаціями університетського типу: 

консорціумами шкіл, різними шкільними об’єднаннями і навіть великими 

школами як у партнерстві з університетами, так і самостійно. 

Показово, що найважливішою складовою професійної підготовки 

здобувачів педагогічних спеціальностей у практико-орієнтованій моделі 

британської педагогічної освіти є практика. Вона «вбудована» в освітній 

процес і є складником більшості навчальних модулів: її середня тривалість – 

24-26 тижнів. Практика червоною стрічкою проходить із першого по третій 

курс, починаючи з пасивної й одноденних навчальних візитів до школи 

(1 курс), переходячи від роботи з групою дітей і спільної співпраці з 

учителем у проведенні уроків (2 курс) до самостійної роботи з цілим класом 

(3 курс). Особливо поцінованим слід визнати те, що, завдяки чітко 

розробленій системі завдань, практика залучена в усі модулі 

загальнопрофесійного та предметного блоків дисциплін і забезпечуює міцні 

міждисциплінарні зв’язки між ними. 

Студенти проходять практику мінімум у двох освітніх організаціях-

партнерах (часто пропонується можливість попрацювати в спеціалізованих 

школах з особливими дітьми), а керують нею шкільні ментори спільно з 

університетськими тьюторами. Успішне проходження практики в повному 

обсязі дозволяє студенту цього профілю отримати рекомендації на 

присвоєння йому статусу QTS. 

Аналіз статистичних даних щодо кількості студентів у ЗВО Великої 

Британії свідчить, що понад 30 000 осіб обирають один із декількох шляхів 

підготовки вчителя щороку. Водночас політика британського уряду в останні 

роки спрямована на широке впровадження маршрутів підготовки вчителя на 

базі школи. Відповідно до цього, загальною тенденцією стало збільшення 

кількості студентів, що обирають шкільну траєкторію підготовки до 

професійної діяльності вчителя. Так, у 2017-2018 роках близько 53% з 27 000 
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осіб навчалися за програмами шкільної траєкторії підготовки вчителів [47].  

Однак це породжує застереження того, що концентрація уваги на 

шкільних маршрутах може призвести до негативних наслідків в 

університетській траєкторії підготовки вчителів. Тому британський уряд ще в 

2015 році заявив, що шкільна траєкторія підготовки вчителів не означає 

скасування або зменшення пропозиції університетів, і акцентував увагу на 

співпраці між школами й університетами з більшості курсів. Виважена 

політика уряду дає змогу британським університетам тримати свої позиції в 

підготовці вчителів. Про це свідчить той факт, щобб частка зарахованих до 

університетських програм ІТТ підготовки майбутніх учителів другого рівня 

склала 47% від загальної кількості студентів [104]. 

Для зарахування до ITT університетських програм першого рівня, 

необхідно мати диплом загальної середньої освіти (GCSE), скласти іспит з 

англійської мови та математики з результатом не нижчим, ніж С (4). Для 

навчання дітей у віці від трьох до одинадцяти років (молодші та початкові 

класи), необхідно також мати бал за іспит з природознавчого предмету не 

нижчий, ніж С (4). Ще однією умовою для вступу є проходження тестів на 

професійні навички (з математики та граматики) [144]. Для зарахування до 

ІТТ університетських програм другого рівня, крім зазначених вимог, 

необхідно мати освітній ступінь першого рівня [143]. Водночас зауважимо, 

що для осіб віком понад 21 рік і тих, хто планує навчатися за однією з 

гнучких програм підготовки вчителя, існує система визнання попереднього 

досвіду. 

Через велику кількість можливих траєкторій підготовки вчителів кожен 

британський ЗВО зобов’язується заздалегідь ознайомити своїх студентів із 

вимогами стандартів і допомогти кожному з них побудувати свій 

індивідуальний освітній маршрут. Серед програм бакалаврського рівня в 

університетах Великої Британії можна виокремити такі [47; 100; 144] 

(рис. 2.2.):  

 ступінь бакалавра освіти (BachelorofEducation або BEd) – курс 
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навчання в педагогічному коледжі при університеті, орієнтований на 

предметну спеціалізацію. Програми BEd зазвичай тривають три роки і є 

популярним маршрутом для майбутніх учителів початкових класів. Лише 

деякі ЗВО пропонують програми BEd для середньої школи; 

 ступінь бакалавра гуманітарних наук (Bachelor of Arts) або 

бакалавра природничих наук (Bachelor of Science) зі статусом QTS – три- або 

чотирирічний повний курс, який досить популярний серед майбутніх 

учителів середніх шкіл. Як правило, студенти глибоко вивчають обрану ними 

спеціалізацію впродовж першого року навчання. Другий та третій роки 

навчання спрямовані на здобуття шкільного досвіду, щоб підготувати 

майбутнього вчителя до робочого місця. Практика роботи в школі 

здійснюється наприкінці курсу. Студенти, які усвідомили, що їм не підходить 

професія вчителя, можуть відмовитися від педагогічної кар’єри й завершити 

свою освіту за обраною спеціалізацією; 

 ступінь бакалавра з набуттям статусу кваліфікованого вчителя 

(opt-in QTS) – це нова освітня програма, яка дозволяє студентам освітніх 

програм для BA та BSc залучити педагогічну підготовку до змісту навчання й 

отримати ступінь за своїм предметом, а також рекомендації для присудження 

статусу QTS. Цей шлях триває від трьох до чотирьох років. Він доступний 

для певних дисциплін, а також пропонується окремими університетами, 

серед яких університет Портсмаусу (програма BA з французької, іспанської 

та німецької мов, BSc з інформатики), університет Хал (BSc з фізики), 

університет Манчестера (BA з французької та іспанської мов), університет 

Рідінга та університет Сазерленда (BA сучасних іноземних мов) [100]. Цей 

курс призначений лише для вчителів середньої школи [144]. 
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Рис. 2.2. Академічний шлях (University led route) професійної 

підготовки вчителів в університетах Великої Британії 

 

Реалізація змісту навчальних планів і програм підготовки вчителів у 

Великій Британії здійснюється завдяки чотирьом взаємопов’язаним 

компонентам професійної підготовки майбутніх педагогів: курс основного 

предмета (main course), програмний курс (curricular course), цикл психолого-

педагогічних дисциплін (education course), практика в школі (school practice). 

Вони складають єдиний комплекс, спрямований на формування професійних 

компетентностей, необхідних для ефективної педагогічної діяльності в 

умовах побудови єдиного європейського освітнього простору освіти.  

Унаслідок позитивних тенденцій реформування системи педагогічної 

освіти Великої Британії на початку ХХІ ст. основним у підготовці вчителів 

став педагогічний цикл, що актуально й нині. Вивчення історії педагогіки, 

філософії педагогіки, психології навчання, порівняльної педагогіки займає 

більше 25% навчального часу. Щотижня студенти відвідують не менше трьох 

лекцій з психолого-педагогічних дисциплін. Так, на вивчення «предметних» 

курсів відводиться зазвичай в середньому 30% навчального часу, на 
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педагогічні дисципліни (без практики) – 25%, на «базові» загальноосвітні 

дисципліни – 23%, на «професійні» – 10-12% і на тьюторські заняття 

(дискусії, обговорення тощо) – 10-11% [64, с.95]. 

Теоретичний зміст курсів професійної підготовки майбутніх учителів 

англійської мови складається з педагогіки; мовної підготовки; історії, 

літератури й культури Великої Британії; лінгвістичної теорії (компаративна 

лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика); методики викладання 

англійської мови. Деякі британські заклади вищої освіти також залучають до 

професійної підготовки майбутніх учителів аспекти інтеркультурної або 

соціокультурної педагогіки [60]. 

Професійно-методична підготовка в деяких університетах передбачає 

ще й додатковий курс методики навчання театрального мистецтва. Цей курс 

сприяє формуванню в студентів знань і вмінь педагогічної імпровізації, 

драматизації; шляхом рольових ігор у майбутніх учителів розвиваються 

навички практичної професійної діяльності, спрямованої на вирішення 

проблемних ситуацій.   

Із можливостями застосування на уроках англійської мови в закладах 

загальної середньої освіти засобів масової інформації студенти знайомляться 

при вивченні вибіркових курсів на кшталт «Засоби масової інформації». Курс 

сприяє формуванню навичок критичного аналізу та ефективного 

використання матеріалів засобів масової інформації  [65]. 

Зазначене вище, а також напрацювання вітчизняних дослідників [30, 

с. 57; 48; 49; 50; 71; 74] з обраної проблеми дозволило сформулювати низку 

особливостей підготовки вчителів англійської мови Великої Британії, як-от: 

використання модульних технологій, урахування інтересів студентів у виборі 

навчальних дисциплін, гнучке поєднання теоретичних і практичних 

складників, надання пріоритетного значення сучасним освітнім теоріям і 

підходам, практична спрямованість, акцентування на самостійній роботі й 

розвитку критичного мислення студентів, індивідуалізація навчання. 

Другий ступінь вищої професійної освіти у Великій Британії 
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представлено як академічними магістерськими, так і практико-орієнтованими 

післядипломними програмами, що ведуть до отримання професійних 

сертифікатів і статусу QTS. Останні є міжнародно визнаними програмами 

вищої освіти, які забезпечують професійну підготовку вчителів [41, с.122]. 

До програм ІТТ підготовки майбутніх учителів другого рівня вищої 

освіти належать такі:  

 сертифікат або диплом у галузі освіти (Postgraduate Certificate in 

Education, PGCE Postgraduate Diploma in Education, PGDE). PGCE або PGDE 

– ці дві кваліфікації є одними з найпопулярніших шляхів до професійної 

діяльності вчителя. PGCE – сертифікат у галузі освіти в Англії, Північній 

Ірландії та Уельсі; PGDE – Диплом у галузі освіти в Шотландії. Ці освітні 

програми пропонуються більшістю університетів і коледжів Великої 

Британії. Для роботи в початковій школі потрібен загальний PGCE або 

PGDE, а для роботи в середній школі – необхідно отримати PGCE або PGDE 

зі спеціального предмету. Курси тривають рік за денною формою навчання, 

або два роки part-time. Навчання здійснюється після отримання ступеня 

бакалавра гуманітарних або природничих наук. Зазвичай цей курс 

орієнтований на підготовку вчителя середньої школи [145]; 

 сертифікат у галузі освіти – це дворічна програма, пов’язана зі 

зміною спеціалізації (Two-year full-time subject conversion PGCE courses). 

Курс розрахований на тих, хто хоче викладати предмет, який не є його 

предметом спеціалізації; 

 інтегрований магістр (МА opt-in QTS). Метою програми є 

підготовка випускників, які матимуть повне та системне розуміння сфери 

спеціалізації, одночасно отримуючи статус кваліфікованого вчителя QTS, що 

дозволить студентам, які успішно закінчили програму, розпочати педагогічну 

кар’єру з предмету їх спеціалізації в середній школі або у сфері спеціалізації 

[127].  

Досліджуючи різні програми університетської траєкторії підготовки 

вчителів на вебсайтах британських університетів, нами виявлено, що 
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університети пропонують низку гнучких програм на другому рівні підготовки 

вчителів. Слід зазначити, що в широкому розумінні гнучкість передбачає як 

просторові, так і часові зміни, які дозволяють студентам мати доступ до 

вищої освіти в різних місцях, режимах і часових межах, що відповідають 

потребам і можливостям індивідів, а не університетів. Це поняття також 

включає механізми, які дозволяють скоротити термін навчання, наприклад, 

визнання й акредитація попереднього навчання, програми самостійного 

навчання тощо [124].  

А втім, загальновизнане визначення гнучкого навчання передбачає, що 

установа надає студентам доступ до навчання з огляду на такі чинники: час, 

місце, темп, стиль, зміст, оцінювання та режим навчання. Це визначення 

ґрунтується на тому, що навчання вимагає активної участі здобувачів, їх 

автономності та відповідальності за своє навчання.  

Отже, гнучке навчання можна вважати особистісно орієнтованим. Інші 

його характеристики містять: узаємодію студентів з одногрупниками або 

працівниками на робочому місці, повне забезпечення ресурсами, 

контекстність навчання, більший акцент на загальних навичках (наприклад, 

мислення, мета-пізнання, рішення проблем тощо), а також зміну ролі 

викладача з джерела знань на фасилітатора впродовж усього періоду 

навчання студентів [83].  

Одним із ключових понять у концепції гнучкості вищої освіти Великої 

Британії вважається part-time навчання, яке має різні конотації та 

інтерпретації. Так, Агенція зі статистики вищої освіти Великої Британії [111] 

визначає part-time студентів як таких, що мають офіційний статус part-time 

студентів, або які навчаються за програмою коротшою, ніж 24 тижні на рік, 

за рахунок навчальної відпустки або відвідують заняття у вечірній час. 

Отже, серед гнучких освітніх програм підготовки вчителя на другому 

рівні вищої освіти в британських університетах слід виокремити три основні:  

 гнучкі програми для сертифікату в галузі освіти (Flexible PGCE 

programme) – пропонують поєднання дистанційного навчання (теоретична 
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частина), практичних занять на базі університету (1-2 дні на тиждень) і 

професійної діяльності в школі. Подібна програма з успіхом застосовується в 

підготовці вчителів середніх шкіл в університеті Едж Хілл (Edge Hill 

University). Гнучка програма має ті ж вимоги та очікування, що й денна, але 

існують певні відмінності, зокрема: зарахування до гнучкої програми 

відбувається впродовж року (тричі на рік); студенти гнучкої програми не 

можуть проходити професійну практику одночасно зі студентами денної 

програми (кожен студент має індивідуальний план навчання, який 

узгоджується з наставником навчальної програми щодо початку професійної 

практики); можна пройти в режимі part-time; студенти можуть навчатися 

дистанційно [97]; 

 рart-time програми для сертифікату в галузі освіти (Part-time 

PGCE programme), які тривають два роки. Під час навчання студенти беруть 

участь в університетських семінарах та тьюторіалах, де мають повну 

підтримку менторів, тьюторів та одногрупників; проходять практику в школі 

упродовж 24 тижнів, поступово беручи на себе повну відповідальність за 

заняття в класі. Прикладом такої програми може слугувати поетапна 

програма підготовки вчителів для середніх шкіл (staged programme) коледжу 

Голдсмітс Лондонського університету (Goldsmiths University of London), що 

передбачає послідовне проходження трьох модулів (двох профільних, одного 

загальнопрофесійного) і трьох блоків педагогічної практики [102]; 

 дистанційні програми для сертифікату в галузі освіти, що 

повністю реалізуються у віртуальному освітньому просторі університету, а 

педагогічна практика, як правило, проходить у школах-партнерах [147]. 

 Особливістю цих програм є індивідуальний підхід до планування, 

організації освітнього процесу, контролю й оцінювання навчальних 

результатів. Вони не мають єдиної дати завершення, оскільки терміни 

навчання безпосередньо залежать від активності слухачів і варіюються від 

одного року до двох. Утім ці програми надають можливість широким 

верствам населення отримати педагогічну освіту другого рівня і розпочати 
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кар’єру вчителя. 

Значну увагу при розробці програм підготовки майбутніх учителів 

автори зосереджують на реалізації особистісно-орієнтованого та 

диференційованого підходів. Передусім це стосується навчання здібних 

дітей, а також дітей з особливими освітніми потребами. Особливою 

перевагою в підготовці британських учителів англійської мови є 

практичність викладання та вирішення завдань саме практичного характеру. 

Великого значення набуває консультаційна взаємодія викладачів зі 

студентами, яка сприяє диференціації самостійної роботи. Досить часто 

консультаційне навантаження викладача перевищує сумарне навантаження 

лекцій і семінарсько-практичних занять [69]. 

В аспекті досліджуваної проблеми варто також зазначити, що 

професійна підготовка вчителів англійської мови у Великій Британії 

здійснюється за двома напрямами: англійської як рідної та англійської як 

іноземної відповідно до Національного навчального плану з англійської 

мови, освітніх психолого-педагогічних інновацій. Перший напрям 

реалізується через державні ЗВО – університети та коледжі вищої освіти. У 

зв’язку з віковими, психофізичними особливостями дітей, а також змістом 

шкільної програми для різних вікових категорій у країні окремо здійснюється 

підготовка вчителів англійської мови для початкових і середніх шкіл [35; 78; 

87; 91]. 

Дослідницею І. Задорожною виявлено, що особливості організації 

підготовки вчителів англійської мови як іноземної у Великій Британії – це 

сфера діяльності недержавного сектора освіти. Її провідним органом є 

Кембріджський синдикат (University of Cambridge Local Examination 

Syndicate – UCLES). Підготовка вчителів є багаторівневою. Перший рівень 

становлять курси на отримання сертифікатів. Найбільш визнані з них – 

Кембріджський сертифікат у галузі навчання дорослих англійської мови як 

іноземної (Cambridge / RSA Certificate in English Language Teaching to Adults 

– CELTA) та Лондонський сертифікат Трініті коледжу в галузі навчання 
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англійської мови як іноземної (Trinity College London Certificate in TESOL).  

Курси здебільшого тривають від 4 до 5 тижнів, їх випускників 

приймають на роботу в приватні мовні школи. Другий рівень – це курси на 

здобуття відповідних дипломів. Серед них – Кембріджський диплом у галузі 

навчання дорослих англійської мови як іноземної (Cambridge / RSA Diploma 

in Teaching English as a Foreign Language to Adults – DTEFLA) та 

Лондонський Диплом ліцензіата Трініті коледжу в галузі навчання 

англійської мови як іноземної (Trinity College London Licentiate Diploma to 

Teachers of English to Speakers of Other Languages). Диплом дає більші, в 

порівнянні із сертифікатом, можливості для працевлаштування [16]. 

Зміст методичної підготовки вчителів англійської мови як іноземної 

(TESOL) (університет Центрального Ланкашира, Манчестерський міський 

університет, університет Ноттингем Трент [41, с. 46]) визначається 

специфікою роботи зі школярами, для яких англійська мова не є рідною. Він 

охоплює аналіз таких питань, як особливості сприйняття іноземної мови, 

рідна мова та іноземна мова, планування уроків, навчання аспектів мов і 

насамперед фонетичного та граматичного, використання технічних і 

навчальних матеріалів, тестування, контроль тощо [35; 46]. 

Програма підготовки майбутніх учителів з англійської мови як рідної, 

розроблена з урахуванням вимог Національного навчального плану, 

передбачає оволодіння технологією навчання чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма. Відповідно до 

вікових особливостей дітей основна увага в підготовці вчителів приділяється 

методиці навчання читанню. У підготовці вчителів англійської мови до 

роботи в середній школі велике значення надається вивченню літератури. 

Підготовку вчителів як рідної (англійської) мови та літератури у Великій 

Британії вчені аналізують у контексті цілісної професійної освіти вчителів і в 

нерозривному зв’язку зі спеціально-предметною та психолого-педагогічною 

підготовкою [46].  

Як зазначалося вище, основним організаційно-змістовим аспектом 
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професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій 

Британії, що здійснюється в активній і пасивній формах, є практика. 

Здобувачі педагогічної освіти одразу після вступу до університету 

прикріплюються до однієї зі шкіл і проходять двотижневу практику 

відповідно до контракту. Їм пропонується виконати низку завдань, зокрема 

проаналізувати результати спостереження за діяльністю вчителів та 

поведінкою дітей на різних уроках. Такий підхід дає змогу студентові 

зануритися в атмосферу шкільного життя, побачити навчальний процес 

очима вчителя, узагальнити свої перші враження, зробити висновки щодо 

правильності професійного вибору [16]. 

Зв’язок студентства зі школами допомагає останнім знайти свою нішу в 

шкільному житті, адаптуватися до шкільної атмосфери як робочого місця, 

дає можливість спостерігати за дітьми, спілкуватися з ними з огляду на їхні 

психологічні й індивідуальні особливості, зрозуміти психологію їхньої 

поведінки, поєднавши в такий спосіб теоретичні знання, здобуті в закладі 

освіті, із практичними навичками, сформованими вже безпосередньо в школі. 

У Великій Британії розрізняють два види практики: традиційну (або 

блок-практику) та серійну. Традиційна триває кілька тижнів, причому весь 

час майбутні вчителі проводять у школі: спостерігають, аналізують, а згодом 

самостійно беруть участь в організації навчально-виховного процесу. 

Серійна практика триває від 1 до 6 днів і проводиться без відриву від 

навчання у ЗВО. Вона дає змогу поєднувати та узгоджувати теоретичний і 

практичний компоненти підготовки, демонструвати майбутнім учителям 

актуальність здобутих знань на практиці, сприяти формуванню власного 

стилю професійної діяльності [64, с.97]. 

Протягом останніх тижнів педагогічної практики студенти повністю 

виконують усі обов’язки вчителя: розв’язують організаційні питання, 

працюють із батьками, планують і здійснюють навчальну діяльність, 

оцінюють успіхи школярів, ведуть класну документацію. Керівництво 

педагогічною практикою здійснюється предметним тьютором (викладачем 
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університету, який керує діяльністю студентів із предмета спеціалізації як в 

університеті, так і в школі); професійним ментором (працівником школи, 

який здійснюєкерівництво всіма студентами, що проходять практику в цій 

школі); предметним ментором (спеціально закріпленим учителем, який 

опікується діяльністю студента в школі з предмета спеціалізації); тьютором зі 

спеціального предмета, який відповідає за оволодіння студентами 

додатковою дисципліною. Така схема керівництва й контролю за діяльністю 

студентів дає змогу здійснювати всебічну підтримку здобувача освіти й 

оцінювати результати його успішності. Школа дійсно стає центром 

підготовки педагогічних кадрів. Характерною особливістю британської 

моделі є залучення студентів до оцінювання своєї діяльності. Результати 

самооцінювання враховуються при визначенні загального рівня успішності 

[16]. 

Вивчення наукових і нормативно-правових джерел з проблем 

педагогічної освіти у Великій Британії дало змогу дослідниці В. Базуриній 

визначити основні форми навчання майбутніх учителів англійської мови, а 

саме: лекційний (Lecture), дискусійний (Discussion), тюторський (Tutor) і так 

звану «польову роботу» (Field Work або School Experience), тобто 

педагогічну практику в школі [5, с.10-11]. 

Варто зауважити про активне використання в освітньому процесі 

британських вишів у підготовці вчителів англійської мови сучасних 

інформаційних технологій. Це, у свою чергу, склало підґрунтя для розвитку 

технології змішаного навчання (blended learning), що є поєднанням очного, 

дистанційного та Інтернет-навчання за допомогою внутрішнього 

віртуального освітнього середовища (virtual learning environment), створеного 

на одній із платформ для організації електронного навчання (Blackbird, 

Moode, WOLF, PepplePad тощо).  

Таке організаційно методичне середовище не тільки дозволяє 

структурувати, систематизувати й активізувати аудиторну й самостійну 

практичну роботу студентів, а й сприяє оптимізації та високій ефективності 
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всього процесу навчання, забезпечуючи його неперервність і цілісність. Крім 

того, ця технологія не тільки стимулювала модернізацію традиційних форм 

організації освітнього процесу у вищій школі Великої Британії, а й призвела 

до появи нових засобів і методів навчання, контролю й оцінювання 

навчальних досягнень. 

Серед традиційних форм навчання варто зазначити лекційні, 

семінарські, тьюторські заняття та індивідуальні консультації. Серед 

нетрадиційних найуживанішими є лекції-дискусії, лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції, індивідуальні 

тьюторіали, польові роботи (виконання практичних завдань поза вишем, 

зокрема в музеях, школах, парках тощо), мікровикладання, міждисциплінарні 

та наставницькі семінарські заняття, а також інтерактивне дистанційне 

навчання і стажування, планування уроків, аналіз відеоуроків учителів-

практиків і стажистів. Поширеними є групові види роботи, групові проєктні 

заняття, обговорення, дискусії, методичні презентації, включення в 

дослідження, дослідницькі семінари тощо [69]. 

На підставі вивчення наукової літератури [29; 98; 122; 126] з’ясовано, 

що особливістю базової підготовки вчителів англійської мови в 

університетах Великої Британії є впровадження дистанційної форми 

навчання, що забезпечується комп’ютерними програмами та інтернет-

ресурсами. Графік навчальних занять формується з урахуванням 

індивідуальної навчальної програми підготовки студента. Дистанційне 

навчання потужно підкріплене системою пакетів навчально-методичних 

завдань, які скеровують студента в потрібне русло подальшої діяльності. 

Інтенсивно застосовують активні методи навчання. Такі методи забезпечують 

моделювання професійних ситуацій, формування вмінь і навичок вирішення 

завдань, розвивають креативне мислення [29].  

Велику роль у підготовці вчителів англійської мови у Великобританії 

посідає позааудиторна самостійна робота студентів, яка дозволяє не лише 

здобути нові знання, відпрацювати отримані вміння й навички, а й здійснює 
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позитивний психологічний вплив на майбутнього фахівця. Така робота 

формує в студентів почуття відповідальності за власну освітню траєкторію, 

задоволення від проробленої роботи, вміння розподіляти власний робочий 

час, узагальнювати та виокремлювати необхідну інформацію, готовність 

ініціювати, переконувати, утілювати задумане в практику. 

Аналіз педагогічної і методичної літератури дозволяє стверджувати, що 

активізація самостійної роботи студентів визначається не пошуковою 

діяльністю взагалі, а пошуком шляхів розв’язання визначених проблем, не 

тільки засвоєнням результатів наукового пізнання, системи знань, але й 

опануванням самим процесом отримання цих результатів, формуванням 

навичок пізнавальної самостійної діяльності студентів, розвитку їхніх 

творчих здібностей. У результаті здійснення самостійної роботи студент 

навчається доцільно організовувати засвоєння знань, свою розумову 

діяльність, що забезпечує ефективне сприйняття, усвідомлення, 

запам’ятовування, узагальнення навчального матеріалу, формує готовність 

до пошуку необхідного рішення. За таких умов у студента розвивається 

самосвідомість, самодисципліна, особиста відповідальність, прагнення до 

самовдосконалення, самопізнання, самореалізації. Відтак, викладач зможе 

більше впливати на процес формування майбутнього фахівця [66]. 

Отже, аналіз організації базової підготовки вчителів англійської мови у 

Великій Британії дозволяє констатувати, що політика країни спрямована на 

створення умов для суспільства, що навчається. Це підтверджується 

диференційованістю та гнучкістю моделей базової підготовки вчителів 

англійської мови, які спрямовані на задоволення освітніх потреб здобувачів 

різного віку, з різним освітнім і професійним досвідом, і, як наслідок, на 

розв’язання проблеми якісної підготовки педагогічних кадрів.  

Сьогодні базова підготовка вчителів англійської мови у Великій 

Британії здійснюється у двох напрямах – університетському і шкільному. 

Університетська модель базової педагогічної освіти здобувачів передбачає 

поєднання академічної та професійної підготовки в чотирирічних коледжах 
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та університетах, що створює умови для здобуття ступеня бакалавра 

педагогіки. Навчальні програми включають предмети базового циклу, 

психолого-педагогічні дисципліни, фахові дисципліни, обов’язкову 

педагогічну практику і предмети за вибором. Шкільна модель забезпечується 

через так звані консорціуми – групи шкіл, які пропонують програму 

підготовки вчителів англійської мови для випускників університетів. 

Базова підготовка сприяє отриманню статусу кваліфікованого вчителя 

(QTS) в Англії та Уельсі, а також кваліфікації вчителя (TQ) в Шотландії, що є 

необхідною умовою для отримання посади вчителя англійської мови в школі 

відповідно до державного законодавства Великої Британії. 

 

 

2.2. Самоосвітня компетентність як складова базової підготовки 

вчителів англійської мови у Великій Британії 

 

Межа кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (The 

framework of qualifications for the European Higher Education Area (QF-

EHEA)), 2005 р. одним із найбільш значущих показників якості професійної 

підготовки фахівця, зокрема вчителя, визначає рівень сформованості його 

здатності до постійного навчання, безперервного професійного 

самовдосконалення шляхом самонавчання й саморозвитку. Названий 

документ орієнтує фахівців на самооцінку власних професійних і 

особистісних якостей, постійний самоконтроль самоосвітньої діяльності, 

усвідомлений, самостійний вибір творчих завдань задля задоволення 

пізнавальних потреб і кар’єрного зростання.  

У контексті визначених вимог спостерігається світова тенденція зміни 

ставлення до самоосвіти педагогічною спільнотою. По-перше, самоосвіта 

сприймається не як педагогічна технологія, що зумовлює підвищення 

кваліфікації та вдосконалення професіоналізму вчителя, а як спосіб життя 

особистості. По-друге, природа педагогічної праці потребує від педагогічних 
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працівників творчого пошуку й постійного руху. По-третє, в умовах значного 

прискорення прогресу в багатьох сферах людського життя виникає 

можливість втрати відносної стійкості професійних знань, умінь та навичок, 

їх швидке моральне старіння [34].  

Наголосимо, що впродовж останніх років розвинені країни світу 

(Австрія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина, Угорщина, 

Франція тощо) розпочали дискусію, що й досі триває, стосовно того, як 

сформувати в людини знання, уміння та компетентності з метою 

забезпечення її взаємодії з технологічним соціумом, який досить стрімко 

розвивається. Аналіз досвіду освітніх систем цих країн засвідчив, що одним 

із шляхів оновлення змісту освіти є орієнтація освітніх програм на 

компетентнісний підхід і створення ефективних механізмів його 

впровадження [56]. На основі компетентнісного підходу професійна 

підготовка фахівця спроможна забезпечити потужний імпульс до його 

самоосвіти.  

У національній вищій освіті компетентнісний підхід розглядають у 

контексті спрямованості освітнього процесу на формування та розвиток в 

особистості ключових (визнаний суспільством комплекс знань, умінь, 

навичок та ставлень, що можна використовувати в широкій сфері людської 

діяльності) і предметних компетентностей [9, с. 39]. Компетентнісний підхід 

у вищій школі реалізується на основі Законів України «Про освіту» [18], 

«Про вищу освіту» [17], Національної доктрини розвитку освіти у 

ХХІ ст. [38], Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій» [55], якими підкреслюється важливість 

якісної підготовки фахівців, передбачається забезпечення гнучкості та 

варіативності освітньо-професійних програм із урахуванням потреб соціуму 

та визначаються значущі для становлення майбутнього спеціаліста 

компетентності.  

Стратегічним орієнтиром сучасного суспільства є особистість, яка 

мислить творчо і здатна до саморозвитку [52, с. 17-18]. Компетентна 
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особистість має не лише знання, але й високі моральні якості, є 

професіоналом, який адекватно діє у відповідних ситуаціях, використовуючи 

набуті знання та досвід, беручи відповідальність за власну діяльність. 

З огляду на це компетентнісний підхід передбачає зміщення акценту з 

процесу накопичення знань, умінь і навичок на формування в особистості 

здатностей діяти, застосовуючи їх у професійній і соціальній діяльності. 

Компетентнісний підхід забезпечує високу готовність майбутніх фахівців до 

успішної діяльності в різних сферах соціуму [9].  

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні актуалізується проблема 

підготовки вчителя, здатного створити сприятливі умови для розвитку й 

саморозвитку особистості учня завдяки власному прикладу, використанню 

інноваційних форм і методів навчання, упровадженню сучасних освітніх 

технологій [14, с. 293]. Зважаючи на це, освітньо-професійні програми 

підготовки майбутніх учителів, зокрема філологів, в Україні містять низку 

загальних і фахових компетентностей, на формування яких спрямовується 

освітній процес закладу вищої освіти. Водночас здатність вчитися, прагнення 

до самоосвіти, постійного підвищення кваліфікації, самоусвідомлення та 

саморозвитку розглядається як невід’ємний складник не тільки загальних [44, 

с. 6; 45, с. 8], але й фахових компетентностей [41, с. 17]. Очікуваними 

результатами підготовки є сформованість здатності вчителя іноземної мови 

організовувати процес свого навчання і самоосвіти, який спрямовується на 

розширення іншомовних знань та практичне їх застосування, визначати 

рівень особистісного і професійного розвитку, моделювати траєкторію 

особистісного самовдосконалення тощо [42; 43, с. 9; 44, с. 8-10; 45, с. 11].  

Зазначимо, що загалом поняття «компетентність» є досить 

поширеними в науковій літературі й має декілька інтерпретацій. Зокрема, у 

тлумачному словнику української мови компетентність визначається як 

глибоке досконале знання суті виконуваної роботи, засобів та способів 

досягнення намічених цілей, а також наявність відповідних умінь і навичок 

[59].  
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Компетентність розкривається також як готовність фахівця залучатися 

в певну діяльність [3] або як атрибут його підготовки до майбутньої 

професійної діяльності [72]. 

Е. Зеєр та Е. Симанюк [20] зауважують, що компетентність має 

практико-зорієнтований, дієвий характер. Окрім системи теоретичних і 

прикладних знань, вона містить когнітивний і операційно-технологічний 

складник. І. Зимня [21] трактує компетентність як актуальну, сформовану 

особистісну якість, що ґрунтується на знаннях, інтелектуально й особистісно 

зумовлену соціально-професійну характеристику особистості. 

Не можна не погодитися з думкою О. Пометун про те, що 

компетентність – це спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок 

та ставлень, що їх набувають здобувачі в процесі навчання [51, с. 18]. Вони 

дають змогу особистості (незалежно від ситуації) визначати та розв’язувати 

проблеми, властиві певній сфері діяльності. Компетентність містить не лише 

когнітивний та технологічний складники, але й соціальний, мотиваційний, 

етичний, поведінковий, а також результати навчання (знання й уміння), 

систему особистісних цінностей і ставлень.  

Водночас, як стверджує А. Трофименко, компетентність є не лише 

інтегративним показником зазначених вище параметрів, а й новою якістю 

знань, системотвірним компонентом яких є рівень їх активності (дієвості, 

готовності до використання) [68]. 

У світовій освітній практиці компетентність є системотвірним 

поняттям, адже об’єднує інтелектуальну та практичну складові освіти й 

містить три важливі компоненти: теоретичні знання в певній галузі, здатність 

знати та розуміти (когнітивний компонент); практичне та оперативне 

застосування знань у конкретних ситуаціях (практичний, операційний 

компонент); виховання системи цінностей як інтегральної частини 

світосприйняття й співіснування в соціальному контексті (аксіологічний 

компонент). Суспільство зацікавлене в тому, аби його громадяни були 

спроможними активно й самостійно діяти, приймати рішення в умовах 
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постійно зростаючого обсягу інформації та гнучко адаптуватися до мінливих 

умов життя [56, с. 33]. 

На думку Дж. Равена, компетентність є специфічною здатністю, яка 

необхідна для ефективного виконання певної дії в конкретній предметній 

галузі і яка містить вузькоспеціальні знання, особливі предметні навички, 

способи мислення, а також усвідомлення відповідальності за власні дії [58]. 

Отже, можна зробити висновок, що компетентність – це рівень 

освіченості фахівця, який передбачає ступінь його готовності й здатності 

мобільно й ефективно розв’язувати проблеми в різних умовах його 

професійної діяльності, що містить наявність знань, умінь та навичок у 

певній галузі, систему цінностей і ставлень особистості, її мотивацію та 

результати діяльності.  

У науковій літературі подано й різні підходи до тлумачення поняття 

«професійна компетентність». Так, С. Ісаєнко [24] визначає її як здатність 

особистості, в основу якої покладено досвід, знання й уміння ефективно 

розв’язувати завдання, що належать до сфери її професійної діяльності. Так 

само Н. Дементьєва [13] розглядає професійну компетентність як глибоку 

обізнаність фахівця щодо умов і технологій розв’язання проблем, які 

виникають, уміння професійно грамотно застосовувати свої знання в 

практичній діяльності.  

На наше переконання, найбільш точним і повним є трактування 

професійної компетентності Ю. Прищупою, котра визначає її як якість 

людини, котра володіє всебічними знаннями та вміннями зі свого фаху, 

готова до творчого зростання з дотриманням загальнолюдських і 

християнських цінностей, а також спрямована на постійну самоосвіту, 

саморозвиток і самовдосконалення [56, с. 35]. 

А. Маркова виокремлює в структурі компетентності вчителя 

особистісний компонент, який передбачає володіння прийомами 

особистісного самовираження та саморозвитку, засобами протистояння 

професійним деформаціям педагога, а також індивідуальний компонент, який 
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містить володіння прийомами самореалізації й розвитку індивідуальності в 

межах професії, готовність до професійного зростання, уміння раціонально 

організовувати свою працю без перенавантажень [37]. 

Водночас дослідники Л. Клокова та В. Григорьєва-Голубєва серед 

складників «професійно-педагогічної компетентності» виокремлюють 

схильність до педагогічної діяльності, що підкріплена теоретичними 

знаннями й моральними цінностями; гуманістичні принципи, що слугують 

базисом компетентності вчителя; здатність проводити наукові дослідження і 

брати в них активну участь [27, с. 422 – 423]. 

Зважаючи на зазначене вище, однією із основоположних 

компетентностей майбутнього вчителя є самоосвітня компетентність. Для 

розуміння її змісту і шляхів реалізації необхідно з’ясувати суть понять 

«самоосвіта» і «самоосвітня діяльність».  

Наголосимо, що у вітчизняній психолого-педагогічній літературі 

відсутній єдиний погляд на тлумачення категорії «самоосвіта». Так, 

Н. Попович трактує самоосвіту як форму активності особистості, яка 

спрямована на зміну самої себе шляхом самостійної пізнавальної діяльності 

[53, с. 15]. Натомість, С. Сисоєва визначає самоосвіту як вид вільної 

діяльності людини або соціальної групи, яка характеризується її вільним 

вибором та спрямована на задоволення потреб у самореалізації, соціалізації, 

підвищенні культурного, освітнього, наукового та професійного рівнів, а 

також отримання задоволення і насолоди [61]. Так само дослідниця 

Н. Бухлова стверджує, що самоосвіта є самостійним спрямованим пошуком 

задля задоволення стійкого підвищеного інтересу до пізнання в певній галузі 

діяльності особистості [10].  

Найбільш повним, на наш погляд, є визначення поняття «самоосвіта» 

Ю. Пришупою, яка розглядає її як організовану, систематичну, самостійну, 

пізнавальну діяльність, спрямовану на досягнення суспільно значущих 

освітніх цілей, задоволення пізнавальних інтересів особистості, 

загальнокультурних і професійних запитів та підвищення професійної 
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кваліфікації, будується за зразком систематизованих форм навчання, але 

регулюється самим суб’єктом [56, с. 28]. 

У контексті досліджуваної проблеми науково цінною вважаємо 

позицію О. Кисельової, яка вживає в науковому обігу поняття «самоосвіта 

майбутнього педагога», розуміючи під цією дефініцією добровільну, 

самостійну індивідуально-пізнавальну діяльність, керовану самою 

особистістю й спрямовану на безперервне самовдосконалення стосовно 

реалізації соціальних, особистісних і професійно-педагогічних функцій [26, 

с. 6-7]. 

Основними характеристиками самоосвіти є такі: самостійність, 

пізнавальна потреба та інтерес, систематичність та самоконтроль, 

цілеспрямованість і організованість, зв’язок із безперервною освітою, 

загальнокультурні та професійні запити, внутрішні мотиви особистості [56, 

с. 28], динамічність і відкритість інформаційного простору самоосвіти, 

розширення її форм, відсутність територіальних і часових обмежень щодо її 

здійснення, варіативність самоосвітніх навчально-інформаційних ресурсів, 

опосередкованість доступу до Інтернет-джерел [26, с. 14]. 

Незважаючи на відмінності в трактуванні поняття «самоосвіта», усі 

дослідники відзначають, що самоосвіта є пізнавальною діяльністю, основу 

якої складають знання, набуті в процесі цілеспрямованого організованого 

навчання. 

Основним змістом самоосвіти є постійне вдосконалення й оновлення 

знань, умінь і навичок фахівця з метою досягнення ним необхідного рівня 

професійної компетентності. На сучасному етапі розвитку системи освіти 

постійна самоосвіта, з одного боку, стає умовою досягнення успіху 

особистістю у професійній діяльності, а з іншого, – захищає її від 

інтелектуального зубожіння. Із позиції психології вчитель має безперервно 

займатися самоосвітою, оскільки специфіка його роботи полягає в тому, що 

він постійно перебуває в оточенні людей, яким повідомляє життєво важливу 

інформацію, котру вони інтерпретують відповідно до власних поглядів і 
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переконань, що склалися вже давно. Тому самоосвіта вчителя має 

розглядатися двояко: з одного боку – як постійне поповнення 

загальнокультурної та професійної інформації, а з іншого боку – як постійне 

оновлення індивідуального соціального досвіду. Усвідомлення педагогом 

цієї потреби свідчить про наявність у нього адекватної самооцінки. 

Отже, самоосвіта – це цілеспрямована, систематична, вільна, 

усвідомлена самостійна пізнавальна діяльність особистості, що спрямована 

на задоволення власних пізнавальних інтересів і потреб, удосконалення 

наявних знань, умінь та навичок, підвищення професійної кваліфікації, а 

також освітнього та культурного рівнів.   

Щодо суті поняття «самоосвітня діяльність», то вона визначається в 

науковій літературі як складне, багаторівневе й динамічно розгорнуте явище, 

що реалізує практико-перетворювальну, науково-просвітницьку функції, 

формує професійні компетентності майбутніх фахівців та суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію [70, с. 7]. Окрім того, дослідник Ю. Пришупа розглядає 

самоосвітню діяльність як особливий вид діяльності, що має специфічну 

структуру і відрізняється від структури навчальної діяльності та її 

самостійних форм тим, що її основні компоненти (задачі, мотиви, способи дії 

та контролю) особистість добирає самостійно [56, с. 35]. 

Зважаючи на предмет нашого дослідження, актуальним є визначення 

суті самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя іноземної мови. Так, 

Н. Чернігівська розглядає її як невід’ємний складник професійної діяльності 

фахівця, підґрунтям якої є здатність особистості до самоаналізу, 

саморозвитку, перебування на позиції суб’єкта навчання, що 

характеризується сукупністю знань, умінь та навичок, позитивним 

ставленням до самоосвітньої діяльності, її результатів та умов здійснення, 

самостійністю у здобуванні нової інформації та критичній оцінці 

педагогічний явищ і фактів [70, с. 7].  

Фахівець може підвищити свою компетентність у процесі 

самоосвітньої діяльності, самостійного пошуку знань. Цьому сприяє 
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реалізація в системі освіти, зокрема вищої, компетентнісного підходу, одним 

із завдань якого є формування здатності особистості до самоосвітньої 

діяльності (здатності самостійно розв’язувати проблеми в будь-яких сферах і 

видах діяльності). Організаційною ж основою цього процесу є навчальна 

самостійна діяльність [56, с. 35].  

У процесі наукового пошуку з’ясовано, що поняття «самоосвітня 

компетентність» широко представлене в науковому дискурсі. Так, 

дослідниця І. Зимня під самоосвітньою компетентністю розуміє здатність 

навчатися впродовж життя; основу неперервного навчання в контексті 

особистого, професійного і соціального життя [22; 23]. До змісту цієї 

здатності особистості зараховує: потребу в саморозвитку; уміння будувати 

персональну життєву стратегію; єдність інтелектуального і загального 

розвитку; здатність долати протиріччя й невизначеність власного життєвого 

досвіду; здатність самостійно контролювати хід свого інтелектуального 

розвитку, досягати вищого рівня професійної майстерності та творчості; 

структурування знань, ситуативно-адекватну актуалізацію знань; збільшення 

накопичених знань (мовленнєвий розвиток, оволодіння культурою рідної 

мови); адекватну оцінку результатів, досягнутих у процесі саморозвитку, і 

постановку перспективних завдань [22; 23]. 

Натомість, дослідники О. Коваленко, Н. Брюханова, О. Мельниченко 

визначають самоосвітню компетентність як складну інтегративну властивість 

особистості, що забезпечує готовність задовольняти соціальні й 

індивідуальні потреби пізнання дійсності на основі оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками та набутого досвіду, продуктивно здійснювати 

систематичне самостійне засвоєння накопиченого людством соціального 

досвіду. Вони наголошують, що самоосвітня компетентність особистості 

базується на вміннях здійснювати самоосвітню діяльність і визначає 

готовність людини до самонавчання, самоосвіти, самовдосконалення, 

самовибору, самореалізації протягом життя з усвідомленням суспільних та 

особистих потреб [28]. 
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Ми погоджуємося із позицією дослідниці О. Герасимової стосовно 

того, що формування самоосвітньої компетентності слід розглядати як 

процес і результат розвитку особистості під впливом різних зовнішніх умов, 

що не має кінцевих обрисів і триває протягом усього життя [12]. 

Окрім того, самоосвітня компетентність майбутніх учителів – це 

цілісний дієвий стан особистості, який базується на її свідомому сприйнятті 

та стійкому інтересі до майбутньої професії вчителя й характеризується 

наявністю потреби, уміннями та навичками здобувати знання самостійно, 

управляти власною самостійною діяльністю із використанням  

інформаційних та інноваційних технологій на основі інтеграції вольових, 

когнітивних та організаторських здібностей і якостей майбутнього вчителя 

[36].  

Функціями самоосвітньої компетентності вчителя є такі: мотиваційна 

(активність учителя, його самореалізація і самоактуалізація); пізнавальна 

(систематизація знань, пізнання та самопізнання); інформативна (вільна 

орієнтація в потоках різної інформації, оцінка її важливості або 

другорядності); розвивальна (саморозвиток педагогічних і професійно 

значущих здібностей і якостей); методологічна (спрямування діяльності 

педагога на теоретичне осмислення й вивчення педагогічного процесу, 

специфіки професійного зростання вчителів); комунікативна (активність 

педагога у сферах педагогічної та міжособистісної комунікації); діагностико-

прогностична (оволодіння та реалізація вчителем методик моніторингу 

освітнього процесу, професійного розвитку, рівня сформованості власної 

самоосвітньої компетентності); адаптаційна (ефективна адаптація педагога у 

сфері педагогічної діяльності в інформаційному соціумі); рефлексивна 

(самозвітування щодо результативності самоосвіти, визначення напрямів 

самовдосконалення); інтерактивна (формування самостійної і творчої 

діяльності особистості, що сприяє її саморозвитку, самонавчанню та 

самореалізації) [6; 32]. 

Структуру самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя можна 
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представити як єдність  установок, орієнтацій і компетенцій, що складають 

суть його професійної діяльності, а саме [10; 32; 36; 73]: 

• орієнтація на професійне самовдосконалення і постійний 

саморозвиток, уміння долати труднощі й невпевненість; 

•  мотиваційно-ціннісна установка  на розвиток самоосвітньої 

діяльності, усвідомлення людиною власної потреби в додаткових знаннях (на 

основі самопізнання, самоаналізу, самооцінку слабких і сильних сторін своєї 

діяльності) та надання їм особистісного сенсу; 

• загальнокультурна компетенція – самоосвітня діяльність, що 

спрямована на загальнокультурний розвиток людини, пов’язаний із 

загальним духовним ростом, упорядкування своїх знань, установлення 

зв’язків між ними, виявлення прогалин у знаннях, сформованість уміння 

розробляти та реалізовувати програми самоосвіти з урахуванням потреб 

суспільства і власних інтересів та прагнень, толерантного ставлення до 

протилежних поглядів, почуття відповідальності індивіда за організацію 

своєї самоосвіти; 

• інформаційна компетенція – здатність за допомогою інформаційних і 

комунікативних технологій самостійно шукати, відбирати, аналізувати, 

обробляти, зберігати та продуктивно використовувати потрібну інформацію, 

критичне ставлення до отриманої інформації; 

• навчально-пізнавальна компетенція – переведення навчання в 

самонавчання, робота з самим собою з метою розвитку навичок 

цілепокладання, планування, рефлексії, аналізу, самооцінки успішності 

власної діяльності, оволодіння евристичними методами розв’язання проблем, 

вироблення власної позиції під час здобуття знань, формування гнучкості в 

застосуванні знань, представлення результатів, отриманих у процесі 

самоосвіти; уміння співпрацювати з оточенням на основі діалогу, здобувати 

знання шляхом колективної діяльності, здійснення адекватного оцінювання 

значущості здобутих знань у власній діяльності, постійного самоаналізу та 

самоконтролю за самоосвітньою діяльністю, уміння коригувати та 
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вдосконалювати свої результати, отримані під час самоосвітньої діяльності; 

• соціально-правова компетенція – здатність самостійно розв’язувати 

проблеми соціального плану, уміння у сфері професійного самовизначення, 

сформованість установки на соціальну відповідальність людини перед собою, 

суспільством, культурним середовищем; 

• аналітична компетенція – практичні навички та навички проектно-

дослідницької діяльності;  

• контрольно-рефлексивна компетенція – уміння здійснювати 

самооцінку та самоаналіз, саморегуляцію і самоконтроль, рефлексію 

(самозвіт щодо результатів роботи, розробка нових завдань для подальшої 

самоосвіти, визначення напрямів удосконалення своєї самоосвітньої 

діяльності). 

Саме володіння визначеними установками й компетенціями можна 

розглядати як самоосвітню компетентність майбутнього вчителя [36]. 

Отже, самоосвітня компетентність учителя – це здатність 

особистості здійснювати самоосвітню діяльність і навчатися впродовж 

усього життя, що передбачає потребу особистості в саморозвитку, готовність 

задовольняти власні пізнавальні потреби шляхом оволодіння знаннями, 

уміннями, навичками і системою цінностей у певній галузі. Вона 

характеризується вмінням організовувати самоосвітню діяльність, будувати 

власну життєву стратегію, контролювати процес свого розвитку, оцінювати і 

корегувати його відповідно до потреб і висунутих завдань з метою 

ефективного розв’язання різних проблем професійної діяльності та досягати 

вищого рівня особистісного розвитку та професійної майстерності.  

А втім, упровадження компетентнісного підходу та розвиток 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови в умовах 

реформування вищої педагогічної освіти в Україні має певні труднощі, як-от: 

руйнування предметного змісту навчальних дисциплін унаслідок підміни 

знань загальнопредметними вміннями; складність оцінювання 

компетентностей (зокрема, цінностей і ставлення до професійної діяльності); 
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слабка організація самостійної та продуктивної діяльності студентів-

філологів; недостатнє усвідомлення значущості формування самоосвітньої 

компетентності майбутнього вчителя; слабка орієнтація на формування 

здатності вчитися впродовж життя тощо [2; 9; 23; 52; 54; 63; 67].  

Розв’язання цих труднощів є нагальною потребою вищої педагогічної 

освіти. Водночас власне самоосвітня компетентність фахівця є запорукою 

його подальшого професійного й особистого зростання, самовдосконалення 

та саморозвитку. З огляду на це доцільним є вивчення кращих європейських 

практик у царині розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

мов із метою урахування позитивних здобутків у сучасній національній 

вищій освіті, особливо заважаючи на той факт, що питання формування 

компетентного вчителя у Великій Британії перебували в полі зору наукової 

спільноти, починаючи ще з 1970-х рр. [27]. 

У процесі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано, що 

іноземні вчені, зокрема Y. Appasahep, S. Penn-Edwards, визначають 

компетентність учителя як здатність успішно відповідати комплексним 

вимогам, що включають ставлення, цінності, знання та здібності, якими 

володіє вчитель і які визначають ефективність його діяльності [77, с. 79; 125; 

135, С. 8].  

Наголосимо, що перелік компетентностей, які висуваються до 

сучасного вчителя в розвинених країнах світу, зокрема у Великій Британії, 

досить широкий. Навряд чи якийсь учитель володіє усіма або вони 

сформовані однаковою мірою [133]. Утім, особлива увага надається розвитку 

компетентностей, визначених у «Рекомендаціях щодо ключових 

компетентностей для навчання протягом життя», де задекларовано вісім 

ключових компетентностей, важливих для повноцінного навчання і життя 

особистості, зокрема: спілкування рідною мовою, спілкування іноземною 

мовою, математична компетентність і базові компетентності в науках і 

технологіях, цифрова компетентність, уміння вчитися, соціальна і 

громадянські компетентності, ініціативність та підприємництво, культурна 
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обізнаність і самовираження  [129, с. 4].  

Зазвичай перелік базових для вчителя компетентностей і вимоги до них 

визначаються в національних документах (зокрема, курікулумі) кожної 

окремої країни. Відповідно заклади вищої освіти, орієнтуючись на них, 

здійснюють підготовку вчителів [133, с. 19]. 

Гуманістичними принципами, на які орієнтується компетентний 

вчитель у Великій Британії, є такі: рівні можливості учнів й однакове 

ставлення вчителя до них; партнерство між учителем та учнем, що 

ґрунтується на співпраці; взаємодія і взаємний вплив учителя на учнів та 

учнів на вчителя, що є запорукою зворотного зв’язку із учнями і дозволяє 

вчителю на основі його результатів планувати подальшу діяльність; 

особистісно-орієнтоване спілкування, вільний діалог між учителем та учнями 

[84]. 

Серед усіх названих компетентностей чільне місце посідає вміння 

вчитися [132; 133, с. 8], яке передбачає здатність бути наполегливим, 

відповідальним і цілеспрямованим у навчанні, організовувати власне 

навчання, включаючи вміння ефективно планувати час, що відводиться на 

навчання, й обирати потрібний матеріал серед великого обсягу інформації. 

Ця компетентність передбачає набуття, обробку й опанування новими 

знаннями, уміннями та навичками, усвідомлення процесу навчання і 

пізнавальних потреб, визначення наявних можливостей, уміння долати 

перешкоди задля успішного навчання. Уміння вчитися стимулює особистість 

організовувати своє навчання на основі здобутих раніше знань та життєвого 

досвіду з метою використання їх у різних сферах життя (вдома, на роботі, у 

навчанні).  

Рушійними силами формування вміння вчитися є мотивація і 

впевненість у собі. Окрім того, особистість має знати, задля чого вона 

здійснює навчання, яка його мета, знати й розуміти навчальні стратегії, свої 

слабкі й сильні сторони, прогалини у знаннях та вміннях; пристосовуватися 

до змін та здійснювати пошук підтримки та можливостей для навчання. 
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Уміння вчитися передусім вимагає набуття базових навичок (мовленнєва і 

математична грамотність, навички в ІКТ), які є базисом для подальшого 

навчання і на основі яких особистість зможе набувати, обробляти й 

опановувати нові знання й навички. Це так само вимагає ефективного 

керування власним процесом навчання, формування здатності бути 

наполегливим, сконцентрованим тривалий проміжок часу та критично 

обмірковувати цілі і завдання навчання. Особистість повинна виокремлювати 

час на самонавчання і самодисципліну, але водночас учитися працювати у 

взаємодії з оточенням, отримувати користь від роботи в різних групах і 

ділитися тим, що вона засвоїла [129, с. 7]. 

Уміння вчитися також передбачає здатність організувати своє 

навчання, оцінювати власну роботу та шукати поради, інформацію та 

підтримку в оточення, у разі потреби, адже підтримка у розв’язанні проблем 

з одного боку полегшує процес навчання, а з іншого – сприяє формуванню 

вміння особистості долати перешкоди, що виникають. Позитивне ставлення 

до навчання включає мотивацію та впевненість у собі у процесі навчання, 

бажання використовувати здобуті знання й життєвий досвід у різних сферах, 

допитливість у процесі засвоєння нової інформації [129, с. 7]. 

Водночас закордонні вчені (R. Caffarella, T. Dinkelman, N. Eliason, 

C. Hayes, M. Knowles, S. Merriam, К. Zeichner) наголошують на важливості 

самоосвіти, зазнаючи, що здатність особистості відповідати вимогам часу, 

фаху і технологій залежить значною мірою від її самоосвітньої діяльності 

[90; 92; 110; 117; 121; 150].  

У ракурсі зазначеного самоосвіта вчителя розглядається 

європейськими дослідниками, з одного боку, як засіб забезпечення 

викладання на рефлексійній основі, а з іншого – як змістовне завершення 

навчання вчителя [90, с. 8]. Самоосвіта вимагає переосмислення самого 

процесу підготовки вчителя: коли викладачі закладів вищої освіти, що 

готують учителів, сприймають самоосвіту цілісною частиною їхньої власної 

професійної діяльності, змінюється суть підготовки вчителів. Самоосвіта не 
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лише постає засобом, що забезпечує викладання на рефлексивній основі, а 

позначає завершення вчительського навчання [90], коли цілеспрямоване 

організоване навчання в закладі вищої освіти стає основою для подальшої 

самоосвіти вчителя.  

Отже,  у європейському науковому дискурсі самоосвіта розглядається 

як подальше продовження загальної та професійної неперервної освіти 

особистості.  

А втім, у зарубіжній науковій літературі немає чіткого визначення, до 

якої групи компетентностей належить самоосвітня компетентність. Так, 

X. Roegiers відносить самоосвітню компетентність до життєво необхідних 

навичок, що включають навички самоусвідомлення, самооцінювання, 

самопрезентації, самоконтролю, позитивне мислення тощо [131, с. 13]. 

Натомість, K.-C. Leung, F. K. S. Leung та H. Zuo наголошують на тому, що 

навички самоорганізації та самонавчання є невід’ємним складником 

загальних компетентностей [119]. У свою чергу, L. Keunho зараховує до 

переліку ключових компетентностей самоповагу, самоусвідомлення і 

саморозуміння, наголошуючи, що самоспрямована особистість майбутнього 

фахівця, зокрема вчителя, є гармонійною (інтелектуально, морально і 

фізично), має важливі кар’єрні навички та високу самоініціативність  [116, 

С. 3], які розвиваються саме під час навчання в закладах вищої освіти [116]. 

Окрім того, F. Geijsel, P. Sleegers, R. Stoel та M. Krüger наголошують, що 

вчителю надзвичайно важливо бути самосвідомим, аби розуміти і 

співвідносити освітні цілі з реаліями сьогодення [138]. 

Дослідники G. Gill і N. Halim розкривають важливість самоосвіти і 

самостійного навчання, виокремлюючи такі його детермінанти й орієнтації, 

як: потреби суспільства (громадянська відповідальність, орієнтація 

суспільства на навчання протягом життя, спрямованість громадян на 

прийняття дієвих демократичних рішень), потреби особистості 

(відповідальність за власне навчання, ініціативність та активна участь в 

освітньому процесі, формування дорослої самостійності, поліпшення 
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самооцінки, особиста свобода, мотивація та особистісний розвиток) і 

приписи освітніх програм (підготовка студентів до життя за межами закладу 

освіти, зменшення залежності студентів у навчанні від учителів та закладу 

освіти, збільшення здатності студента встановлювати і досягати навчальні 

цілі) [101, С. 2]. 

Студенти вчаться краще, коли вони особисто залучені до процесу 

навчання, який має бути  цілеспрямованим і значущим для них. Ключовим у 

цьому контексті є почуття спрямованості – точне розуміння того, що і як 

вони мають зробити [95, с. 21]. Важливо створювати умови та можливості 

для того, аби студент ставав здібною, самовідданою, самовмотивованою 

особистістю, яка бажає вчитися протягом усього життя й оцінює навчання як 

діяльність, що має велику особисту і соціальну цінність та розширює власні 

можливості. З огляду на це, навчання має бути зорієнтоване на розвиток 

активного, соціально відповідального громадянина, здатного критично 

мислити, творчо підходити до розв’язання проблем і приймати зважені 

рішення [95]. Студенти, які знають і контролюють власні пізнавальні 

можливості та ресурси, є метакогнітивними, активними й ефективними у 

плануванні [140].  

Водночас у межах освітнього середовища, яке саморегулюється, 

студенти більш умотивовані до навчання, мають більш високу самооцінку, 

виявляють більше позитивних емоцій і більш активно залученні до процесу 

навчання, ніж ті, хто навчається в обмежених умовах. Основним елементом 

такого навчання є зміщення акценту в плані відповідальності з викладача на 

студентів, що передбачає усвідомлення студентами цілей навчання, 

формування мотивації навчатися та організацію взаємодії з викладачами з 

метою структуризації їхнього навчального середовища [149].  

Щоб бути успішним у викладанні і здатним пристосовуватися до 

мінливих потреб учнів у світлі постійних соціальних, культурних, 

економічних і технологічних змін, учителі самі повинні усвідомлювати 

навчальні вимоги їхнього освітнього середовища та брати на себе 



94 

 

відповідальність за власне навчання протягом життя як засіб оновлення та 

розвитку своїх знань та вмінь [86; 133, с. 9]. 

Наголосимо, що особливого значення в процесі підготовки вчителів  на 

європейському просторі й у Великій Британії надають мотивації до навчання 

і розвитку компетентностей, що передбачає значну теоретичну підготовку, 

стимулювання саморефлексії педагога, надання різних навчальних 

можливостей, стимулів та вимог (залежно від інтересів, потреб учителя та 

наявного рівня його підготовки), забезпечення особистісної автономії в 

реалізації планів довготривалого професійного розвитку [133, с. 35]. 

Сприяти розвитку компетентностей майбутніх учителів означає 

стимулювати їхню залученість до навчання протягом життя, оцінювати 

розвиток уже набутих компетентностей та забезпечувати їм належні 

можливості для навчання [133]. 

Зазначимо, що професійна підготовка учителів мов у Великій Британії, 

зокрема англійської, координується спеціально створеною Агенцією з 

підготовки вчителів (TheTeacherTrainingAgency), що готує рекомендації для 

міністерства та закладів освіти, які здійснюють базову підготовку вчителів. 

Зміст і організація британської системи підготовки вчителів орієнтовані на 

формування міцної бази знань і розуміння специфіки професійної діяльності 

вчителя, розвиток умінь розв’язувати професійні завдання в теорії і на 

практиці як самостійно, так і колегіально, а також на особистісний розвиток 

[1]. 

Аналіз нормативних і навчально-методичних документів, що 

визначають загальні засади підготовки майбутніх учителів англійської мови у 

Великій Британії (Стандарт для вчителів, Національний стандарт 

кваліфікованого вчителя Англії та Уельсу, Національний курікулум базової 

підготовки вчителів до використання ІКТ, Національний курікулум 

підготовки вчителя до викладання англійської мови і літератури в середній 

школі, Програма професійної післядипломної освіти тощо), свідчить про те, 

що набуття життєво важливих компетентностей забезпечує фахівцю 
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можливість орієнтуватися в сучасному соціумі та інформаційному просторі, 

який постійно змінюються, та спрямовує його на подальшу самоосвіту. Тому 

компетентнісно орієнтований підхід є концептуальним у процесі базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії, а 

проблема розвитку їхньої самоосвітньої компетентності є надзвичайно 

актуальною в системі освіти. 

Зокрема, Національний стандарт кваліфікованого вчителя Англії та 

Уельсу визначає такий перелік ключових компетентностей учителя: 

1) професійні цінності у професійній діяльності вчителя, тобто ціннісна 

компонента професійної компетентності педагога; 2) знання й розуміння, 

тобто знаннєва компонента; 3) викладання, тобто практична компонента 

[33, с. 88].   

Національний курікулум базової підготовки вчителів до використання 

ІКТ та Національний курікулум підготовки вчителя до викладання 

англійської мови і літератури в середній школі також розроблені на основі 

компетентнісного підходу, вирізняються діяльнісним характером і 

професійною спрямованістю. Вони є обов’язковими й мають застосовуватися 

всіма педагогічними інституціями, причетними до базової підготовки 

вчителя: закладами вищої освіти, середньої освіти, шкільними 

консорціумами, що здійснюють підготовку вчителя на базі закладів загальної 

середньої освіти тощо [33].  

За умови реалізації компетентнісного підходу в процесі фахової 

підготовки майбутніх учителів, зокрема англійської мови, акцентується увага 

на практичній складовій освіти, яка передбачає необхідність застосовувати 

знання при розв’язанні нестандартних ситуацій у професійній діяльності 

педагога. З позиції цього підходу рівень освіти повинен визначатися 

спроможністю фахівця розв’язувати проблеми будь-якої складності, 

використовуючи наявні знання та досвід [33]. 

Загалом серед базових компетентностей, якими повинен володіти 

вчитель англійської мови у Великій Британії, дослідники [76; 79; 81; 85; 89; 
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93; 94; 107; 109; 112; 120; 135; 151] виокремлюють такі:  

1. У сфері навчання – знання основ вивчення мови та загальних теорій 

навчання і застосування знань [94; 107; 135]. 

2. У сфері викладання та оцінювання – знання й уміння планувати 

процес навчання (це визначається головною компетенцією вчителя, яка 

передбачає вміння приймати рішення, розуміти навчальний план, програму й 

особливості планування навчального курсу) [107], уміння використовувати 

навчальні матеріали й ресурси, уміння керувати процесом вивчення 

англійської мови (створення і збереження конструктивного освітнього 

середовища, використання диференційованих стратегій навчання, керування 

взаємодією між учасниками освітнього процесу, корекція результатів 

навчання), знання та використання стратегій навчання [79; 93], уміння 

формувати мовленнєві навички учнів [120], уміння оцінювати процес 

навчання [85]. 

3. У сфері мовленнєвих здібностей – лінгвістична компетентність та 

усвідомлення мови [76]. 

4. У сфері знань про мову – знання термінології для опису мови [76; 

81].  

5. У сфері професійного розвитку та цінностей – рефлексія, уміння 

працювати в команді, у закладі освіти, узаємодіяти із колегами, беручи на 

себе різні функції та зобов’язання [81; 88; 109; 151]. 

Наголосимо, що в Стандарті професійної підготовки вчителів Великої 

Британії, навчальних планах університетів приділяється значна увага 

встановленню тісних зв’язків між етапами підготовки майбутніх учителів: 

базовою підготовкою, вступною фазою, раннім і постійним професійним 

розвитком і формуванням їхньої самоосвітньої компетентності [27, с. 423], а 

також чіткій спрямованості професійної підготовки на активне і самостійне 

оволодіння студентами – майбутніми вчителями необхідними теоретичними 

та практичними знаннями [136]. Наприклад, у Програмі професійної 

післядипломної освіти Університету Едж Хілл (Edge Hill University) [96] 
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підкреслюється важливість планування власного розвитку, що виступає 

невід’ємним складником загального розвитку кожного студента. Завданнями 

цього планування є: покращити здатність особистості усвідомлювати, що і як 

вона вчить, оцінювати, заздалегідь планувати свою діяльність, бути 

відповідальним за навчання, успішним, незалежним, наполегливим, 

впевненим і цілеспрямованими, покращувати загальні навички для навчання 

та управління кар’єрою, формулювати особисті цілі й оцінювати прогрес у 

їхньому досягненні, заохочувати формування позитивного ставлення до 

навчання впродовж усього життя. Планування власного розвитку передбачає 

формування студентами переліку якостей, умінь та навичок, які є 

необхідними для їхнього навчання та майбутньої професії, а також 

оцінювання та вироблення плану дій (відповідно до цього переліку) щодо 

особистісного та академічного розвитку. Кожна програма планування 

власного розвитку унікальна, оскільки залежить від індивідуальних вимог та 

особливостей студентів [96, с. 17]. 

З огляду на це, важливим постає розвиток у майбутніх учителів 

англійської мови стійкого інтересу і мотивації до навчання, де запорукою 

успішності стають прагнення творчого самостійного осмислення знань, 

уміння критично обробляти інформацію, приймати нестандартні рішення та 

продукувати нові ідеї. 

Самоосвітня компетентність передбачає потребу вчителя 

вдосконалювати свою професійну діяльність, залучаючи самооцінку й 

допомогу колег, умотивованість на подальший професійний розвиток [33], 

оволодіння критичним підходом до навчання, що вимагає взаємних 

спостережень, самооцінювання, практично-дослідницької діяльності та 

впровадження результатів педагогічних досліджень у практику викладання 

англійської мови, усвідомлення важливості постійного професійного й 

особистісного саморозвитку, оволодіння новими навчальними стратегіями 

[60, с. 43]. 

Основними елементами самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя, 
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зокрема англійської мови, є: планування, самоконтроль, моніторинг 

швидкості та спрямованості самонавчання й оцінювання (почуття 

задоволення при навчанні). Серед зовнішніх чинників, що підтримують 

самоосвітню діяльність, найважливішими є: розвиток міцних стосунків між 

викладачами і студентами – майбутніми вчителями, заснованих на довірі, 

створення освітнього середовища, що заохочує та відкриває безліч 

можливостей для особистості [149]. 

Низка дослідників (M. Gershon, J. Johnson, Ch. Mullings) виокремлюють 

умови дієвого розвитку самоосвітньої компетентності вчителів, зокрема [99; 

115; 123; 149]:  

- мотивація вчителів до здійснення самоосвітньої діяльності, що 

передбачає усвідомлення важливості самоосвіти, формування позитивного 

ставлення до неї. Підвищення власної компетенції в процесі самоосвіти не 

вимагає державних витрат, але підходить лише тим, у кого є висока 

мотивація до навчання [30];  

- дидактичні умови, що включають засвоєння студентами загальних 

форм здійснення самоосвітньої діяльності (виконання домашніх завдань, 

написання творів і курсових проєктів, підготовка доповідей тощо); 

- комунікативні умови, що передбачають організацію ефективної 

взаємодії між студентами та викладачами, забезпечення їх необхідною 

інформацією для здійснення самоосвітньої діяльності, усвідомлення їхнього 

індивідуального стилю навчання, створення можливостей для взаємного 

навчання;  

- інфраструктурні умови, що включають користування різними 

засобами навчання, можливостями інфраструктури закладу вищої освіти для 

самоосвіти;  

- забезпечення студентів можливостями для здійснення самооцінки і 

самоконтролю власної навчальної діяльності, що передбачає співвіднесення 

цілей і результатів з боку інших студентів, викладачів і самого себе; 

- забезпечення рефлексії аудиторних занять та домашньої роботи 
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студентів, зменшення використання оцінок, натомість, збільшення 

оцінювання рівня докладених студентами зусиль, що сприяє підвищенню 

їхньої впевненості у власній діяльності та самоосвіті. Зокрема, з цією метою 

студенти можуть вести «щоденник навчання» («learningdiary») [123], що 

допомагає їм усвідомлювати і контролювати перебіг та результати освітнього 

процесу, відчувати впевненість у собі, аналізуючи свій шлях, який подолали 

в процесі навчання; 

- забезпечення можливостей і стимулювання студентів ставити власні 

навчальні цілі, брати участь у плануванні та проведенні занять, аби вони 

могли відобразити їхні власні інтереси та вподобання. Це дає змогу 

студентам відчувати власну значущість у навчанні та контролювати цей 

процес. 

Водночас діяти самостійно не означає функціонувати в ізоляції від 

соціуму. Навпаки, самостійність вимагає усвідомлення власного середовища, 

соціальної динаміки та ролей, які особистість відіграє або прагне відігравати. 

Це передбачає здатність індивіда керувати власним життям відповідально, 

здійснюючи контроль за умовами життя і праці. Особистість має бути 

самостійною, аби брати ефективну й активну участь у розвитку суспільства 

та ефективно діяти в усіх сферах життя (родина, робота, соціальне життя). 

Саме тому, на переконання європейських дослідників, значно важливіше 

розвивати самоідентичність та вміння робити самостійний вибір, ніж просто 

наслідувати оточуючих, адже завдяки цьому відображаються власні цінності 

і дії. Людина повинна створювати власну ідентичність, щоб надати життю 

значущості і відчувати себе саморелізованою. Загалом, самостійність 

передбачає орієнтацію на майбутнє, оптимізм, наявність здорового глузду та 

здатності перетворювати потреби і бажання в реальні дії (рішення, вибір і 

вчинки), формувати і впроваджувати життєві плани й особисті проєкти, 

відстоювати власні права, інтереси, обмеження і потреби (з одного боку, ця 

компетентність стосується прав та потреб людини в орієнтації на себе, але з 

іншого боку, вона пов’язана із правами і потребами індивіда як члена 
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колективу) [137, с. 14-15].  

Отже, освітні документи (стандарти підготовки, національні 

курікулуми, навчальні програми університетів [15; 19; 108; 113; 128]) 

доводять, що професійна підготовка вчителя англійської мови у Великій 

Британії має важливе значення для адаптації освітньої системи країни до змін 

у сфері культур і мов. Діяльність учителя англійської мови спрямована на те, 

щоб допомогти учням зрозуміти навколишній світ, оволодіти навичками 

ефективного спілкування, самореалізуватися та відігравати активну роль у 

діяльності соціуму [60]. Це є досить складним завданням, яке вимагає від 

учителя оволодіння широким діапазоном методів навчання та розвитку 

особистості, своєчасного знайомства з новими ефективними освітніми 

технологіями, постійного обміну думками й доробками з іншими фахівцями 

та формування прагнення та здатності навчатися самостійно, адже вчитель 

повинен мати не лише професійну компетентність, але й здатність до 

самопізнання і самовдосконалення [40].  

Самоосвітня компетентність майбутніх учителів англійської мови 

згідно з вищезазначеними освітніми документами передбачає інтеграцію 

знаннєвої, практичної (діяльнісної) та ціннісної компонент і базується на 

мотивації вчителя до підвищення рівня особистісного та професійного 

розвитку. Самоосвіта вчителя у Великій Британії визнається логічним і 

обов’язковим продовженням його навчання в закладі освіти.  

З огляду на це, під час навчання в закладах вищої освіти основна увага 

приділяється спільному і самостійному навчанню, розвитку відповідальності, 

самостійності, ініціативності і творчості майбутніх учителів англійської 

мови, їх мотивації до здійснення самоосвітньої діяльності, забезпеченню їх 

необхідною інформацією та засобами для здійснення самоосвіти, 

самоконтролю й самооцінки власної навчальної діяльності. Це досягається 

шляхом ефективного поєднання аудиторних (лекцій, семінарів, практичних 

занять) і позааудиторних (консультацій, клубів і гуртків, конференцій тощо) 

форм навчальної діяльності, урізноманітнення видів самостійної роботи 
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(читання літератури, розроблення курсових проєктів і написання творів, 

підготовка доповідей, виконання домашніх завдань тощо), спрямування 

освітнього процесу на формування професійно-особистісних якостей 

майбутніх учителів (високий рівень відповідальності, гнучкість, 

цілеспрямованість, прагнення до постійного самовдосконалення тощо).  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У процесі дослідження встановлено, що педагогічну освіту у Великій 

Британії на першому (бакалаврському) рівні забезпечують педагогічні 

відділення, факультети, дочірні коледжі університетів (74,2%), а також 

багатопрофільні коледжі (25,8%). Пропоновані ними освітні програми (ОП), 

як-от: «Освіта» («Education»), «Педагогічні науки» («EducationStudies»), 

«Науки про раннє дитинство» («EarlyYearsStudies»), «Науки про дитинство» 

(«ChildhoodStudies»), «Початкова освіта» («PrimaryEducation»), «Середня 

освіта» («SecondaryEducation») – дозволяють здобувачам упродовж 4(3) років 

отримати ступінь бакалавра педагогіки (BEd), гуманітарних/природничих 

наук (BA, BSc), статус кваліфікованого вчителя (Qualifiedteacherstatus, QTS) 

в Англії та Уельсі, кваліфікацію вчителя (TQ) в Шотландії. А втім, шляхи 

реалізації закладами вищої освіти Великої Британії ОП не є типовими й 

передбачають різні траєкторії організації професійної підготовки майбутніх 

учителів: академічний університетський (university-led) – орієнтований на 

теоретико-практичну підготовку бакалаврів педагогіки; шкільний (schoolled) 

– спрямований на підготовку майбутнього вчителя на робочому місці; 

комбінований (school-and-HE-led) – організований на засадах дуальної освіти 

й партнерських стосунків закладів вищої освіти зі школами. ОП базової 

підготовки майбутніх учителів вирізняються значною варіативністю в 

питаннях вибору профілю. Більшість із них має два, а подекуди й три 

рівнозначні профілі, що відповідають предметам Національного шкільного 
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навчального плану. 

З’ясовано, що базова підготовка майбутніх учителів англійської мови у 

Великій Британії регламентується такими засадничими документами, як 

«Національний навчальний план» (1990), «Національний стандарт 

кваліфікованого вчителя» (2007), «Національний курікулум підготовки 

вчителя до викладання англійської мови і літератури в середній школі», 

Національна програма «Мови для всіх: мови для життя» (2002), а також 

«Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти» (2003). Реалізація 

змісту базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій 

Британії забезпечується поєднанням чотирьох узаємопов’язаних 

компонентів: базові академічні дисципліни (maincourse), спеціальні 

дисципліни (curricularcourse), психолого-педагогічні дисципліни 

(educationcourse), практика в школі (scoolpractice). Вони слугують базисом 

формування загальних і фахових компетентностеймайбутніх учителів 

англійської мови відповідно до приписів Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти (The frame work of qualifications for the European 

Higher Education Area (QF-EHEA)), як-от: у царині навчання – розуміння 

основ навчання мовам та загальної теорії навчання; викладання та 

оцінювання – уміння планувати процес навчання, використовувати навчальні 

матеріали, ресурси, стратегії, керувати процесом вивчення англійської мови, 

формувати мовленнєві навички учнів, оцінювати результати навчання; у 

сфері мовленнєвих здібностей – набуття лінгвістичних навичок та відчуття 

мови; професійного розвитку та цінностей – рефлексія, уміння працювати в 

команді, узаємодіяти із колегами, беручи на себе різні функції та 

зобов’язання. 

Освітніми програми базової підготовки майбутніх учителів англійської 

мови на кшталт «Педагогічні науки. Англійська мова» (Кембриджський 

університет), «Англійська мова в освіті» (Йоркський університет) 

передбачено не тільки освітні компоненти (педагогіка, мовна підготовка 

(аудіювання, говоріння, читання, письмо), література й культура Великої 
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Британії, лінгвістична теорія (компаративна лінгвістика, соціолінгвістика, 

психолінгвістика), методика викладання англійської мови, традиційна та 

серійна практики тощо)), які забезпечують гнучкість і варіативність 

навчальних планів щодо формування зазначених компетентностей, але й 

механізм вибору здобувачами  індивідуальної освітньої траєкторії (час, місце, 

темп, стиль, зміст, оцінювання, режим навчання). Такий підхід вимагає з 

одного боку належної організації самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів для набуття навичок отримання, оброблення, 

презентації навчальної інформації, пошуку шляхів розв’язання визначених 

проблем і прийняття виважених рішень, а з іншого – їхньої дієвої участі в 

плануванні й організації освітнього процесу, вияву автономності й 

відповідальності за своє навчання, що слугують базисом розвитку 

самоосвітньої компетентності.  

У дисертації доведено, що розвиток самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти зумовлений імплементацією в 

освітній процес ЗВО Великої Британії Європейської рамки кваліфікацій для 

навчання впродовж життя (European. Qualifications Frame work for life long 

learning (EQFLLL / EQF). У цьому документі самоосвітня компетентність 

позиціонується як наскрізна, як така, що не тільки забезпечує викладання на 

рефлексивній основі в умовах здобуття особою фахової освіти, але слугує 

основою для подальшої неперервної освіти, самоосвіти, кар’єрного 

зростання. Зважаючи на це, європейські дослідники (R. Caffarella, 

T. Dinkelman, N. Eliason, C. Hayes, M. Knowles, S. Merriam, К. Zeichner) 

характеризують самоосвітню компетентність як обов’язкову мету й 

невід’ємний компонент професійної підготовки майбутнього вчителя-

філолога (ціннісна компонента), що передбачає здатність формулювати 

особисті цілі й оцінювати прогрес у їх досягненні, планувати власний 

розвиток і здійснювати саморефлексію досягнутого, набувати знань 

автономно й брати відповідальність за їхні результати, оперувати 
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загальнонавчальними вміннями й навичками наукової організації праці й 

визначати напрями удосконалення самоосвітньої діяльності, задовольняти 

власні пізнавальні потреби й здійснювати безперевне професійне 

самовдосконалення, будувати персональну життєву стратегію й долати 

протиріччя власного життєвого досвіду з метою управління кар’єрою й 

досягнення високого рівня особистісного розвитку впродовж життя. 

Водночас вітчизняні вчені (Н. Брюханова, О. Герасимова, І. Зимня, 

О. Овчарук, О. Смольнікова, Н. Чернігівська та ін.) самоосвітню 

компетентність зараховують до переліку загальних компетентностей у 

системі вимог до фахівця й визначають її як готовність, зокрема майбутнього 

вчителя англійської мови, до самонавчання, самоосвіти, самовдосконалення, 

самовибору, самореалізації протягом життя з усвідомленням суспільних та 

особистих потреб. У структурі самоосвітньої компетентності виокремлюють 

такі компоненти: мотиваційно-ціннісний (усвідомлення необхідності 

здійснювати самоосвітню діяльність; потреба в систематичному 

самовдосконаленні інтелектуальних та професійних знань, умінь та навичок; 

наявність мотивів та ціннісних орієнтацій щодо здійснення самоосвітньої 

діяльності), когнітивно-операціональний (наявність базових знань, умінь та 

навичок необхідних для успішного здійснення самоосвітньої діяльності; 

уміння та навички використання інноваційних технологій у самоосвітній 

діяльності; уміння розв’язувати професійні проблеми на основі здобутих 

самостійно знань), організаційний (здатність до цілепокладання; 

цілеспрямованість; уміння щодо самоорганізації та самокерування) та 

контрольно-рефлексивний (уміння здійснювати контроль власної 

самоосвітньої діяльністі; здатність до самоаналізу та самооцінки; уміння 

щодо рефлексії самоосвітньої діяльності). 

У роботі на основі аналізу наукових праць європейських (M. Gershon, 

J. Johnson, Ch. Mullings) і вітчизняних (Л. Білоусова, О. Кисельова, 

Н. Попова, А. Трофимова, Н. Чернігівська та ін.) учених обґрунтовано низку 

педагогічних умов, за яких розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх 
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учителів англійської мови на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

буде дієвим, як-от: стимулювання здобувачів до постановки власних 

навчальних цілей, усвідомлення необхідності додаткових знань і надання їм 

особистісного сенсу; орієнтування на саморозвиток і професійне 

самовдосконалення впродовж життя; тьюторська допомога в розробленні 

індивідуальної освітньої траєкторії; оволодіння технологією 

«самокерованого навчання» («autonomouslearning»); здійснення 

саморефлексії, самооцінки й самоконтролю власної навчальної діяльності, 

що передбачає співвіднесення цілей і результатів з боку інших студентів, 

викладачів, самого себе; забезпечення відповідними навчально-

інформаційними ресурсами, зокрема створення належної інфрастуркури 

закладу вищої освіти для здійснення самоосвітньої діяльності.  

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора: [47], [48], 

[49], [126]. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПРАКТИКА РОЗВИТКУ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

ПРОЦЕСІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

 

3.1. Зміст, форми, методи розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки 

 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти Великої Британії 

пріоритетного значення набуває особистісний підхід у вихованні та освіті, 

що ставить здобувачів, їхню свободу, розвиток, активність, осмислення й 

утвердження власного «Я» у центр освітнього процесу [32]. За такого підходу 

студент розглядається як унікальна, неповторна, активна і творча 

особистість, яка може впливати на своє життя та розвиток. Відповідно  одним 

із завдань вищої освіти є пізнання особою своєї суті, створення сприятливих 

умов для самовираження, організація гуманістичного освітнього процесу, 

який сприяє саморозвитку майбутнього фахівця [32, с. 128]. 

У контексті зазначеного наголосимо, що в Резолюції Ради Європи 

(1993) [170] акцентується увага на тому, що функцією викладача є сприяння 

ефективному навчанню з поступовим спрямуванням студентів до 

самостійного учіння, за якого освіта стає постійним процесом, а студенти 

вчаться розуміти одне одного, спілкуватися в різний спосіб, із різною метою 

в багатокультурному та багатомовному світі. У цьому сенсі іноземні мови 

виступають своєрідним засобом самоосвіти, самоствердження, самореалізації 

майбутніх фахівців, а відтак вимагають розробки нових програм професійної 

підготовки вчителів іноземних мов, зокрема англійської. 

Зауважимо, що мета і завдання в галузі навчання мов, що були 

визначені Радою Європи як основоположні, склали основу базової підготовки 

учителів-філологів у Великій Британії, як-от: потреба в інтенсифікації 
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міжнародного співробітництва, підтримка спілкування й особистісної 

мобільності, повага до прав людини, що передбачає розуміння та толерантне 

ставлення до лінгвістичного й культурного розмаїття як джерела взаємного 

збагачення. Саме ці приписи сприяли демократизації педагогічної освіти, 

фокусуванню її на особистості майбутнього вчителя, формуванні 

самостійності й активності в процесі оволодіння мовами [32; 170]. 

В умовах становлення сучасної компетентнісної парадигми вищої 

освіти особливої значущості набувають практико-орієнтовані програми 

професійної підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій 

Британії, що спрямовані на підготовку фахівців, які володіють інноваційним 

стилем мислення, готові до ухвалення нестандартних рішень, здатні до 

рефлексії, виявляють потребу в постійній самоосвіті та готовність 

самовдосконалюватися [44]. Їх самоосвітня компетентність формується на 

основі досвіду самостійних дій та досягнень у самоосвітній діяльності, 

вироблення індивідуальної стратегії навчання, переходу від репродуктивної 

діяльності, копіювання зразків самоосвіти до створення її власної моделі та 

включення самоосвіти в спосіб життя [23, с. 104].  

Зважаючи на це, основними принципами організації навчання 

майбутніх учителів мов на основі компетентнісного підходу, визначено такі: 

системна організація освітнього процесу; індивідуальний підхід; взаємний 

обмін знаннями та результатами навчання; свобода дій, ставлення до 

труднощів і помилок як до можливостей професійного зростання; рефлексія 

як інструмент для осмислення досвіду діяльності для подальшого 

особистісного і професійного розвитку; формування сміливості, 

наполегливості, творчості і професійної гнучкості як рушійних сил 

особистісного зростання [95]. 

Організація освітнього процесу на основі цих принципів передбачає 

його переорієнтацію на активне й самостійне оволодіння теоретичними і 

прикладними знаннями, що не лише сприяє посиленню автономії майбутніх 

учителів-філологів, а й робить освіту особистісно значущою. Окрім того, за 
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рахунок визначення індивідуальної траєкторії розвитку кожного студента й 

максимального врахування його індивідуальних можливостей та 

пізнавальних здібностей створюється сприятливе освітнє середовище, яке 

сприяє зростанню позитивної мотивації до самоосвіти. Важливо зазначити, 

що акцент на набутті досвіду діяльності та розвиток здатності на практиці 

реалізувати знання не лише посилює практичну спрямованість освіти, а й 

створює необхідні передумови для безперервного професійного зростання, 

самореалізації та самовдосконалення майбутніх учителів [44]. 

В аспекті досліджуваного питання наголосимо, що професійні 

стандарти, які визначають підготовку висококваліфікованих учителів у 

Великій Британії (Professional Standards for Teachers. Qualified Teacher Status, 

2007; Teachers' Standards. Guidance for School Leaders, School Staffand 

Governing Bodies, 2011) [167; 175], охоплюють розділ, присвячений 

професійному розвитку вчителя, що передбачає формування таких умінь, як-

от: аналізувати і вдосконалювати власну практичну педагогічну діяльність, 

самостійно визначати цілі та напрями свого подальшого зростання та 

самовдосконалення; критично, творчо й конструктивно ставитися до 

інновацій і бути готовим упроваджувати найбільш практично корисні з них у 

власну практику тощо [167]. Це свідчить про усвідомлення важливості 

розвитку самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки 

майбутніх учителів, зокрема англійської мови, у Великій Британії.  

Непересічне значення в розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії відводиться 

укладанню плану особистісного розвитку, визначенню індивідуальної 

освітньої траєкторії в процесі базової підготовки у ЗВО, що сприяє 

підвищенню упевненості в собі та зростанню самооцінки, усвідомленому 

керуванню самоосвітньою діяльністю, визначенню професійних та 

особистісних потреб, покращенню взаємодії з суб’єктами освітнього процесу, 

здійсненню рефлексії навчально-пізнавальної діяльності та збалансованості 

наявних можливостей професійного зростання [105]. План особистісного 
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розвитку здобувача включає такий перелік документів: програму навчання зі 

змістом матеріалу, який необхідно засвоїти; пояснювальну записку; 

підручники та робочі зошити; різні друковані матеріали до навчальних 

модулів  (ілюстрації, таблиці, схеми); відеозаписи та аудіозаписи, програмне 

забезпечення; розклад освітніх телепрограм і радіопередач на національних 

мережах; матеріали для самоперевірки здобутих знань та самооцінювання; 

навчальний план курсу з датами початку й закінчення вивчення компонентів 

курсу, терміну виконання домашніх завдань, іспитів після завершення курсу, 

консультацій, підготовки та захисту портфоліо тощо [24]. Викладачі 

допомагають здобувачам планувати свою діяльність, розробляють практичні 

завдання для формування окремих компетентностей, консультують та 

координують роботу протягом усього періоду навчання.  

Аналіз освітніх програм, навчальних планів, навчально-методичної 

літератури базової підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

Великобританії (Aberystwyth University, Aston University, Newcastle 

University, University of Aberdeen, University of Cambridge, University of York) 

дозволяє виокремити види, технології, організаційні форми та методи 

навчання, які забезпечують розвиток самоосвітньої компетентності 

здобувачів бакалаврського ступеня. 

Так, основними видами навчання, що спрямовані на розвиток 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов, є: програмоване 

(є одним із перспективних напрямів оптимізації навчання, посилює роль 

самостійної діяльності [89, с. 12-24], дозволяє значною мірою 

індивідуалізувати навчання залежно від потреб і можливостей студентів) і 

електронне навчання (e-learning, передбачає широке застосування 

комп’ютерних засобів для навчання та перевірки рівня засвоєного 

навчального матеріалу [112; 113], містить навчання з технологічною 

підтримкою базове (e-supported basic), навчання з технологічною підтримкою 

розширене (e-supported extended) та онлайн-навчання з окремими очними 

сесіями).  
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Серед освітніх технологій, які широко застосовуються в закладах вищої 

освіти Великої Британії для розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови, є такі:  

● інформаційні освітні технології. З огляду на те, що важливими 

компонентами самоосвіти є пошук та безпосередня робота з різними 

джерелами інформації, особливого значення набуває застосування нових 

інформаційних освітніх технологій з метою задоволення самоосвітніх потреб 

майбутніх учителів, критичне ставлення до отриманої інформації, 

формування особистої позиції в процесі здобуття знань, визначення 

головного й суттєвого, порівняння різних поглядів на розв’язання проблем 

тощо.  

В умовах інформаційного суспільства самоосвіта вимагає, щоб кожен 

студент мав доступ до баз даних і засобів інформаційного обслуговування, 

розумів різні форми і засоби представлення даних у вербальній, графічній і 

числовій формах, знав про існування загальнодоступних джерел отримання 

інформації та вмів ними користуватися, був здатний оцінювати й робити 

висновки стосовно отриманих даних, аналізувати й обробляти статистичну 

інформацію, використовувати наявні дані при розв’язанні завдань, що 

постають перед студентами [23, с. 62]. 

Інформаційні освітні технології спрямовані на те, аби зробити навчання 

персоналізованим, компенсуючи ефект знеособлення великих класів, 

розширити доступ до мобільного контенту та взаємодіяти з пристроями, що 

знаходяться в межах та поза межами навчального корпусу університету, 

забезпечити доступ до онлайн та інтерактивних курсів, що доступні в закладі 

освіти, для підвищення гнучкості й широти досвіду навчання; 

● дистанційне навчання, зокрема й спільне дистанційне електронне 

навчання (distance e-learning collaborative) й індивідуальне дистанційне 

електронне навчання (distance e-learning individual). Широке застосування 

дистанційного навчання спрямоване на впровадження, розвиток і підтримку 

освіти протягом життя (lifelong learning). Загалом, дистанційна освіта має 
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значний потенціал для самовдосконалення і самоосвіти особистості. Вона 

забезпечується Інтернет-ресурсами та комп’ютерними програмами, в 

основному передбачає індивідуальне навчання й базується на поєднанні 

заочного та самостійного навчання [10; 24; 26; 60; 63; 83; 87; 118; 128]. 

За дистанційної організації освітнього процесу центр тяжіння 

переноситься на самостійну роботу студентів, а основним принципом 

навчання стає самостійність у систематичному, послідовному й 

усвідомленому набутті знань. Глибина й міцність засвоєння знань у цьому 

разі залежить від того, наскільки активною та якісною є самостійна робота 

студента, наскільки розвинений його рівень самосвідомості й прагнення до 

самоосвіти та самовдосконалення. Кожен студент може сам планувати й 

визначати темп навчання та обсяг навчального матеріалу [83]. Важливу роль 

у здійсненні дистанційної освіти відіграє здатність викладачів організувати 

та дидактично й методично забезпечити самостійну роботу студентів. Це 

вимагає наявності великої кількості методичних розробок для організації 

самостійної роботи, пошуку та оброблення навчального матеріалу, 

організації закріплення набутих знань та розвитку навичок творчого їхнього 

використання на практиці, здійснення контролю й самоконтролю за якістю 

засвоєння навчального матеріалу [173] (див. Додаток А, с. 246). 

Варто зазначити, що близько 25 % програм дистанційного навчання в 

закладах вищої освіти Великої Британії спрямовані на здобуття майбутніми 

вчителями сертифіката про  вищу освіту, а 60 % таких програм – на здобуття 

кваліфікації магістра. Значний відсоток дистанційних курсів магістерського 

рівня пояснюється тим, що курси магістерського рівня (на відміну від курсів 

бакалаврського рівня), більш професійно спрямовані, а електронно-

дистанційна форма навчання дає здобувачам змогу опановувати суміжну чи 

іншу професію, підвищувати кваліфікацію без відриву від місця роботи [26]; 

● технологія змішаного навчання (blended learning), зокрема 

інтегроване змішане електронне навчання (blended e-learning integrated); 

концентроване змішане електронне навчання (blended e-
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learning concentrated) – поєднання очного, дистанційного та Інтернет-

навчання за допомогою внутрішньоінституціонального віртуального 

освітнього середовища, створеного на одній із платформ для організації 

електронного навчання. Це не лише цілодобовий безперервний доступ до 

закритих електронних ресурсів закладу вищої освіти (бази даних, наукові 

бібліотеки, курси дистанційної підтримки навчальних модулів тощо), але й 

використання сучасних інтернет-технологій навчання (блоги, форуми, 

соціальні мережі, он-лайн завдання і тести). Таке навчання враховує переваги 

он-лайн навчання, яке забезпечує легкий і гнучкий доступ у будь-який час і в 

будь-якому місці. Віртуальна реальність, навчальні експертні системи та 

мобільні технології забезпечують студентам легкий і зручний доступ, 

дозволяють використовувати бездротові й мобільні пристрої [199]. 

Технологія змішаного навчання є особливим організаційно-методичним 

середовищем інформаційного обміну, що дозволяє систематизувати, 

структурувати й активізувати аудиторну й самостійну практичну роботу 

студентів-філологів, сприяє оптимізації та підвищенню ефективності 

освітнього процесу, загалом, забезпечуючи його доступність, гнучкість, 

неперервність, наступність і цілісність [44; 122; 159]. 

Важливо відзначити, що розумна інтеграція традиційного навчання 

(спонтанний вербальний дискурс) і навчання через Інтернет (рефлективний 

текстовий дискурс) – це не доповнення до традиційної лекції й не он-лайн 

курс, а фундаментальна й оптимальна (ре)конструкція для поліпшення й 

розширення можливостей навчання через переосмислення й 

реструктуризацію учіння і навчання [96]; 

● модульне навчання [24; 44; 112; 113; 156]. Модуль – завершена з 

точки зору результатів навчання частина програми, яка має чітко 

сформульовані результати та критерії оцінки. Як відносно самостійна 

одиниця освітньої програми, модуль інтегрує в собі дидактичні цілі, логічно 

завершену одиницю навчального матеріалу (складену з урахуванням 

міждисциплінарних і внутрішньопредметних зв’язків), методичне 
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керівництво, що б дидактичні матеріали й систему контролю. Модулі можуть 

бути індивідуалізовані, що дозволяє студенту обрати рівень складності 

навчання, при цьому гарантуючи обов’язкове отримання мінімального обсягу 

знань із навчального предмету. 

Особливостями й водночас перевагами модульного навчання є те, що в 

ньому робиться акцент на активну самостійну навчальну діяльність студента 

з навчальним матеріалом, індивідуалізоване навчання з обов’язковим 

результатом – досягнення поставлених цілей, а викладач виконує роль 

консультанта, фасилітатора, мотиватора й діагноста, який надає джерела 

інформації.  

Окрім того, студентам у межах модульного навчання (у межах 

основного або додаткового профілю) пропонуються різні факультативні 

модулі, які забезпечують не лише гнучкість і варіативність навчальних 

планів, але й побудову індивідуальних освітніх траєкторій. Відсутність 

єдиних державних освітніх програм дозволяє британським закладам вищої 

освіти самостійно визначати зміст підготовки студентів-філологів 

бакалаврського рівня, тому навіть у межах однієї моделі навчальні плани 

можуть відрізнятися один від одного, при цьому, відмінності збільшуються із 

кожним курсом навчання [44]. 

Важливо зазначити, що зміст варіативних модулів має переважно 

теоретичний характер і містить не лише вивчення актуальних проблем 

фундаментальних наук (зокрема, філософії, історії, психології та соціології 

освіти), але й стосується ширшого кола питань сучасної освіти (наприклад, 

модуль «Новий час, глобалізація і освіта» («Modernity, Globalization and 

Education»), Кембридж, 2 курс) [111]. 

Водночас, як і в обов’язкових, так і у вибіркових модулях 

спостерігається схожа тенденція: після вивчення основ предмета на першому 

курсі студенти-філологи отримують поглиблені знання в різних прикладних 

галузях цієї предметної області на другому курсі з можливістю подальшої 

предметної спеціалізації на третьому [44, с. 112]. Наприклад, у Йоркському 
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університеті в межах предметного блоку за профілем «Англійська мова в 

освіті» («English in Education») студенти на першому курсі вивчають основи 

викладання англійської мови та літератури в школі («Introduction to Language 

and Literature in Education»). На другому курсі вони можуть не лише 

продовжити вивчення цього навчального предмета, але й обрати модулі з 

культури мовлення і літератури («Teaching and Learning Language Literacy», 

«Education in Literature»). На третьому курсі у студентів є змога 

познайомитися з британською поезією та літературними стилями 

(«Landmarks in British Poetry», «Models of Writing»), особливостями 

використання драми в освіті («Drama in Education») й основами 

психолінгвістики («Language and Psychology») [197; 198]. 

З огляду на це, можна зробити висновок, що модульне навчання 

спирається на самостійну пошукову роботу студента, а результат навчання 

залежить не від майстерності викладача, а від якості роботи самих студентів-

філологів, які отримали можливість вибору шляхів засвоєння матеріалу;  

● технологія коучингу, що спрямовується на розкриття потенціалу 

особистості для максимальної успішності в навчанні, розвитку та 

формування у студентів відповідальності за власне навчання та досягнення 

своїх цілей, надання допомоги майбутнім учителям удосконалювати свої 

знання та вміння, а також надавати зворотній зв’язок та спрямовувати 

подальші дії колегіальним способом. В основі коучингу наявне полегшення 

навчання за допомогою активного слухання та надання відповідної 

підтримки студентам. Коучинг має на меті забезпечити розвиток усіх 

учасників освітнього процесу. Технологія коучингу сприяє покращенню 

навичок розв’язання проблем і досягнення цілей навчання, стійкості й  

самопочуття студентів, зменшенню депресії [133; 149; 159; 201]. 

Отже, інформаційні освітні технології, дистанційне навчання, 

технологія змішаного навчання, коучингу та модульного навчання 

спрямовані на поступове (у межах кожного наступного року навчання) 

підвищення частки самостійної діяльності студентів, зокрема майбутніх 
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учителів мов, в освітньому процесі, індивідуалізацію навчання, широке 

використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для 

засвоєння навчального матеріалу. Завдяки цьому в майбутніх учителів 

розвиваються навички самоосвітньої діяльності, виховуються 

відповідальність, організованість, дисциплінованість і наполегливість.  

З метою розвитку самоосвітньої компетентності у процесі базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії 

впроваджуються й різні форми та методи навчання, зокрема: 

- проблемні лекції, побудовані на розв’язанні практичних питань із 

певною часткою самостійної роботи студентів (залежно від ступеня важкості 

теми) [112; 113; 114];  

- семінари, які присвячені детальному вивченню найбільш складних і 

актуальних наукових проблем навчальної дисципліни. Семінари зазвичай 

носять проблемний характер і проходять у формі групової дискусії із 

застосуванням нетрадиційних методів навчання («Roundtable», 

Scientific debate, «Brainstorm», «Debriefing», «Six Thinking Hats»). Семінари 

формують у студентів уміння й навички активної самостійної розумової 

діяльності, самостійного пошуку й аналізу інформації, аргументовано 

висловлювати власну думку й робити висновки, забезпечують здатність 

аналізувати й приймати оптимальні рішення, розвиток культури наукового 

мислення [4; 44]; 

- самостійна робота з метою розвитку критичного мислення майбутніх 

учителів мов. У Великій Британії самостійна робота – чітко спланований 

процес, який організовує ЗВО, відбувається під керівництвом викладача, 

повністю забезпечується методично й індивідуалізується залежно від 

підготовки та здібностей студентів. Самостійна робота розглядається як 

дидактично доцільний і обґрунтований комплекс методів, засобів та 

інструментів навчання [17; 32; 44; 51; 102; 117; 168]. Зважаючи на те, що 

серед завдань базової підготовки майбутніх учителів, зокрема англійської 

мови, у Великій Британії визначено завдання навчити їх самостійно 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
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здобувати знання та застосовувати для розв’язання професійних завдань, 

самостійна робота визнається важливою формою організації освітнього 

процесу. Саме самоосвіта і саморозвиток забезпечують безперервне 

професійне вдосконалення педагогічних кадрів, яке починається з базової 

підготовки в університетах. Безперервна самостійна робота спрямовується та 

контролюється викладачами за допомогою індивідуальних і групових занять, 

має практичну спрямованість і передбачає розв’язання актуальних 

практично-значущих проблем різного рівня складності [43; 44; 72]. 

Особливого значення самостійна робота набуває в тому разі, коли виявлено 

значні прогалини в знаннях, навичках та ступені розуміння студентами 

навчального матеріалу [27], оскільки оволодіння не вивченою раніше 

інформацією відбувається переважно шляхом самоосвіти. Основна функція 

викладачів полягає в тому, щоб розробити завдання із навчального предмета, 

забезпечувати реалізацію індивідуально-орієнтованого підходу при складанні 

завдань для різних типологічних груп, створити позитивне емоційне 

середовище на занятті, надавати консультативну допомогу студентам із 

урахуванням їхніх індивідуальних особливостей та ступеня складності 

завдання, застосовувати методи і засоби контролю за результативністю 

виконання самостійної роботи. Саме за таких умов можливе здійснення 

переходу від управління самостійною роботою студентів до самоуправління, 

набуття майбутніми вчителями досвіду самостійної творчої діяльності [83]. 

У процесі наукового пошуку виявлено, що в системі базової підготовки 

майбутніх учителів англійської мови Великої Британії самостійна робота 

займає практично 60% від обсягу навчального часу [76]. У британських 

університетах на педагогічних факультетах використовуються різні види 

аудиторної та позааудиторної самостійної роботи. Так, аудиторна самостійна 

робота (конспектування лекцій, постановка та розв’язання ситуативних і 

проблемних завдань, рольові ігри тощо) носить навчальний характер і 

виступає своєрідною підготовкою до позааудиторної самостійної роботи 

студентів, що вирізняється своєю науковою і практичною спрямованістю 
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[44]. Загалом, основними видами самостійної роботи є опрацювання 

наукових джерел в бібліотеках закладів освіти, де знаходиться оригінальна 

література, що дозволяє їм розширити та поповнити знання, отримані під час 

лекцій і практичних занять [4; 21; 24; 25; 31; 63; 74; 104]. Окрім того, 

студенти виконують навчально-творчі завдання, формують індивідуальне 

портфоліо, працюють у групах над різними практичними проєктами, 

розробляють навчальні матеріали, виконують завдання науково-

дослідницького характеру (готують огляди наукової літератури, пишуть 

реферати, виконують контрольні письмові завдання, пишуть есе, проводять 

зйомку відео репортажу, складають колаж, упорядковують глосарій, 

коментують події, факти, аргументують власне ставлення до них, 

висловлюють свій погляд щодо наведених у текстах тверджень тощо). 

Окрім того, у британських університетах, що забезпечують підготовку 

майбутніх учителів англійської мови, на кожному році навчання є вибіркові 

модулі, які складають від 20 до 50 % від загальної кількості кредитів (ця 

цифра відрізняється залежно від року навчання студентів  і закладу вищої 

освіти), що дозволяє враховувати індивідуальні потреби майбутніх фахівців 

та формувати самостійність у навчанні. Особлива увага акцентується на 

таких організаційних формах, за яких актуалізується самомотивація 

майбутніх учителів до особистісного розвитку. Це виявляється в тому, що 

студенти більше читають, користуються словниками, повертаються до 

раніше вивченого матеріалу, активно засвоюють додаткові навчальні курси (з 

граматики, інформаційно-комунікаційних технологій тощо). 

До того ж викладачі британських університетів у процесі організації 

самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови роблять акцент на 

практичній спрямованості навчальних завдань, зокрема на вивченні різних 

аспектів функціонування британських шкіл. Студенти виконують завдання 

такого характеру під час одноденних візитів до шкіл, що залучені до 

програми педагогічної практики молодших курсів, спостерігають, аналізують 

та поціновують різні явища шкільного життя, здійснюють рефлексію власної 
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навчальної і викладацької діяльності. Це сприяє формуванню 

загальнокультурних та фахових компетентностей майбутніх учителів 

англійської мови, забезпечує цілісність процесу їхньої підготовки й 

стимулює процеси самовдосконалення, саморозвитку, самонавчання [44]. 

Отже, роль викладача в організації ефективної самостійної роботи 

майбутніх учителів англійської мови в процесі їх базової підготовки у 

Великій Британії полягає у встановленні суб’єкт-суб’єктних стосунків в 

освітньому процесі, упровадженні індивідуально-орієнтованого підходу, 

налагодженні оперативного зворотного зв’язку, що вимагає від викладача 

володіння високим рівнем педагогічної майстерності та професіоналізму 

педагогічної діяльності. 

До дієвих методів, які сприяють розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі їх базової 

підготовки у ЗВО Великої Британії, належить складання портфоліо – 

зібрання навчальних матеріалів, яке дає змогу зафіксувати й самостійно 

проаналізувати власні досягнення та труднощі в навчанні під час вивчення 

мови, розвивати здатність до саморефлексії майбутнього вчителя, формувати 

й підтримувати мотивацію, готовність до свідомої ефективної 

цілеспрямованої самоосвіти [24; 105; 136; 159]. 

Вивчення досвіду роботи британських університетів, зокрема 

педагогічних факультетів (Кембриджського (University of Cambridge), 

Бернльського (University courses Burnley), Йоркського (University of York), 

що забезпечують базову підготовку майбутніх учителів англійської мови, 

дозволило виявити такі різновиди портфоліо: administrative language portfolio 

(мовне портфоліо, що виступає як інструмент демонстрації результату 

оволодіння англійською мовою); showcase, feedback language portfolio (мовне 

портфоліо, що є інструментом зворотного зв’язку в процесі вивчення мови); 

comprehensive language portfolio (багатоцільове мовне портфоліо, що 

відображає різні цілі в оволодінні мовою); language learning portfolio (мовне 

портфоліо, що виступає як інструмент автономного вивчення мови); 
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assessment language portfolio (мовне портфоліо, що нагадує план самоосвіти, 

де студент самостійно обирає тематику чи спрямування, за яким бажає 

формувати знання мови).  

У мовному портфоліо, як правило, міститься різноманітна інформація 

(біографії відомих людей, кулінарні рецепти, музичні вподобання, улюблені 

книги, описи різних країн світу, сучасні пісні – усе, що може цікавити 

студента). Студент самостійно обирає форму його ведення. Портфоліо 

містить сторінку власних досягнень студента, де фіксуються особисті 

досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, визначається рівень 

оволодіння мовою. Це допомагає здійснювати ефективну самооцінку набутих 

компетнтностей, стимулює саморозвиток, наголошує на слабких боках 

навчання, допомагає розвивати здатність до самооцінки, сприяє поступовому 

зростанню відповідальності за власне навчання. Важливо відзначити, що 

результати самооцінювання враховуються викладачами при визначенні 

загального рівня успішності студента [15]. 

Таким чином, навчально-професійне портфоліо не тільки дозволяє 

планувати й коригувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку 

майбутнього вчителя англійської мови, а й забезпечує систематичний 

самоаналіз і самооцінку студентом цього процесу. Усе це дозволяє майбутнім 

учителям заздалегідь спланувати своє навчання з метою його оптимізації та 

досягнення програмних результатів з урахуванням індивідуальних 

особливостей [7; 24; 44; 72; 76; 176]. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити 

аргументований висновок, що розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії в процесі їхньої 

базової підготовки сприяє виконання дослідницьких проєктів з обраної 

спеціальності [3, с. 217] (написання наукових есе, статей, доповідей, 

дипломної роботи) [44], проходження практики у школах, де активно 

реалізуються дослідницькі проєкти, залучення практикантів до дослідницької 

діяльності в закладах загальної середньої освіти (вивчення причин 
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незадовільної поведінки та низької успішності учнів, шляхи формування 

позитивного мікроклімату в учнівському колективі, ефективність окремих 

методик викладання мов тощо) [26]. Це сприяє не лише підвищенню рівня 

теоретичних знань і практичної підготовки майбутніх учителів мов, але й 

слугує базисом їх саморозвитку у сфері професійної діяльності й модернізації 

системи освіти Великої Британії загалом.  

Підкреслимо, що дослідницька діяльність майбутніх учителів у 

Великій Британії у якості обов’язкового компонента передбачає формування 

готовності до професійної самоосвіти [21; 26; 31; 61; 174; 203]. Зважаючи на 

це, будь-яке дослідження вимагає від майбутніх учителів наявності 

особистого досвіду, а учіння в цьому разі розглядається не як процес 

підпорядкування вимогам трансляції знань, що контролюється викладачем, а 

як самокерований процес з боку студентів [32]. 

Завдяки викладанню фундаментальних навчальних дисциплін та 

широкому діапазону інтелектуальних ресурсів заклади вищої освіти Великої 

Британії забезпечують майбутніх учителів широкими і збалансованими 

знаннями особливостей чинної системи освіти, основних принципів її 

функціонування. Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів 

англійської мови спроєктована на дослідження таких питань у галузі освіти: 

завдання і цінності освіти та її зв’язок із суспільством; природа освітньої 

теорії, політики і практики; особливості побудови освітнього процесу в 

школі тощо. 

Однак у британських закладах вищої освіти немає єдності в підходах 

до організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів [45]. Так, 

у Кембриджі лише на третьому курсі навчання набуває дослідницького 

характеру: студенти вивчають методологію педагогічних досліджень 

(«Research and Investigation in Education») і готують теоретичну дипломну 

роботу за основним профілем підготовки [111]. В університеті Йорку, 

навпаки, науково-дослідницька робота майбутніх учителів розпочинається з 

першого курсу  при вивченні модуля «Основи навчально-дослідницької 
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роботи» («Skills for Studying»), продовжується на другому курсі вжю процесі 

опанування теоретичного модуля «Методологія педагогічних досліджень» 

(«Educational Research Methods») і завершується написанням дипломної 

роботи прикладного характеру на третьому році навчання [197; 198]. При 

цьому в усіх закладах вищої освіти Великої Британії, які забезпечують базову 

підготовку майбутніх учителів, зокрема англійської мови, дипломна робота є 

повноцінним модулем (обсягом 30-40 кредитів), що передбачає проведення 

індивідуальних консультацій із науковим керівником, самостійну роботу 

студента, а також організацію лекцій і семінарських (групових) занять із 

проблеми дослідження. Така науково-дослідницька робота в закладах вищої 

освіти Великої Британії забезпечує єдність вимог до дипломних робіт 

випускників і дозволяє сконцентруватися на їхньому змісті й обґрунтуванні 

власних експериментальних досліджень [44]. 

Водночас розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у процесі базової підготовки у ЗВО Великої Британії  

сприяє широке застосування в освітньому процесі активних методів навчання 

(групові і масові дискусії та диспути, проблемно-пошукові методи, ділові й 

рольові ігри, «кейс-метод» (метод розв’язання ситуаційних завдань), тренінги 

тощо). Вони дозволяють не лише розвивати теоретичне і практичне мислення 

майбутніх учителів англійської мови, уміння і навички соціальної взаємодії, 

але й покликані допомогти самостійно відкривати для себе нові знання та 

способи діяльності, творчо осмислити й застосовувати їх у відповідних 

ситуаціях, що відтворюють професійну діяльність учителя, а  згодом – на 

робочому місці під час практики [26; 44; 73], зокрема: 

- «кейс-метод» передбачає проведення якісного, описового 

дослідження з метою визначення взаємопов’язаних чинників, що пояснюють, 

як і чому відбуваються певні речі в об’єкті чи процесі, що досліджуються, 

задля їх цілісного розуміння [133, с. 7]. Завдяки широкому застосуванню 

«кейс-методу» студенти в невеликих групах обговорюють і розв’язують 

певні навчальні завдання й обмінюються досвідом, що дозволяє 
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індивідуалізувати процес навчання (кожен студент групи представляє на 

спільний розгляд і обговорення свої ідеї, думки та результати самостійної 

науково-дослідницької  роботи), сприяє соціалізації, формуванню загальної, 

професійної та наукової культури студентів, розвитку навичок активного 

слухання, публічного виступу та роботи в команді. Така публічна апробація й 

обговорення результатів самостійної практичної роботи студентів дозволяє 

внести в неї корективи та намітити подальший напрям пошукової діяльності 

[44]; 

- консультації більш досвідчених педагогів і провідних викладачів 

закладів вищої освіти Великої Британії [31; 74]. Так, при вивченні 

англійської мови в Aston University проводяться консультації для здобувачів, 

які працюють над конкретним завданням, проєктом чи презентацією або 

визначили конкретну галузь, що потребує вдосконалення (наприклад, 

використання граматичних конструкцій). Індивідуальні заняття-консультації 

тривають одну годину і починаються із початкової зустрічі-консультації, під 

час якої студент і педагог приймають рішення щодо плану навчання та 

кількості додаткових годин на консультації [114]. Окрім того, у цьому ж 

університеті консультації проводяться з метою надання рекомендацій щодо 

працевлаштування або подальших наукових досліджень [115; 116]; 

- самостійне вивчення досягнень педагогічної науки й передового 

педагогічного досвіду на відкритих уроках і заходах досвідчених учителів, 

творче навчання в школах молодого вчителя [31]. Так, у процесі підготовки 

майбутніх учителів англійської мови на педагогічних факультетах 

британських університетів передбачені зустрічі з досвідченими вчителями з 

метою обміну досвідом, роздумами, підтримки та заохочення молодих колег 

[140];  

- участь із виступами та доповідями на конференціях, методичних і 

практичних семінарах, обмін думками й новітніми методиками та 

досягненнями у педагогічній науці [31; 74]; 

- рефлексія під час занять (майбутній учитель має постійно 
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здійснювати рефлексію тієї проблеми (ситуації), яка створюється на занятті 

[26]) й рефлексивна практика – самоаналіз уже виконаної практичної 

діяльності з метою фіксації її результатів та підвищення її ефективності 

надалі. Рефлексія виступає допоміжним методом навчання, оскільки 

супроводжує весь процес професійної підготовки майбутнього вчителя-

філолога, сприяючи розвитку навичок критичного мислення та раннього 

залучення останніх до професійно-орієнтованої діяльності. Цей метод 

реалізується переважно як рефлексивний діалог із тьютором або письмовий 

аналіз своєї діяльності (у формі портфоліо, навчального блогу, 

рефлексивного щоденника педагогічної практики, форуму тощо) [44; 121]. 

Зауважимо, що, незважаючи на схожість організаційних форм і методів 

розвитку самоосвітньої компетентності в майбутніх учителів, способи їх 

реалізації у ЗВО Великої Британії значно відрізняються один від одного, 

адже методи навчання предметно специфічні і їхній вибір залежить 

безпосередньо від профільних навчальних дисциплін та обраної моделі 

базової професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема англійської мови 

[44].  

Водночас, підкреслимо, що вищезазначені форми та методи навчання 

не діють ізольовано, а забезпечують академічні досягнення й рівень розвитку 

студентами самоосвітньої компетентності у взаємозв’язку. Наприклад, в 

University of Aberdeen при вивченні англійської мови з першого по третій рік 

навчання студенти педагогічного факультету зазвичай вивчають один 

літературний текст на тиждень (їм пропонується прочитати відповідні 

критичні та контекстуальні матеріали стосовно текстів, які вивчаються, а 

також ознайомитися з важливими теоретичними підходами до літератури). 

Самостійна робота супроводжується щотижневим консультаціями або 

семінарами для невеликих груп студентів [117]. Водночас деякі університети 

запроваджують навіть серединні канікули (до 8 тижнів) як час для самоосвіти 

[24]. 

Усе це сприяє ефективній організації самостійної навчальної діяльності 
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студентів – майбутніх учителів мов, розвитку їхньої самостійності, 

активності, здатності до об’єктивної самооцінки та формуванню вміння 

робити виважені висновки щодо самовдосконалення у процесі вивчення мови 

[143]. Університетська базова підготовка майбутніх учителів англійської 

мови позиціонується як така, що формує в студентів навички самостійного 

здобуття знань, роботи з інформаційними ресурсами, розвиває розумові 

здібності та пізнавальні процеси [100].  

Водночас, проведений науковий пошук (І. Козубовська, І. Попович, 

Н. Рокосовик, Є. Танько, Ю. Чіміріс, О. Чубукіна, M. Hunter) [26; 83; 135] 

дозволив виокремити труднощі у використанні форм і методів розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови у 

Великобританії, зокрема: недостатня наукова кваліфікація викладачів і 

тьюторів (ці функції подекуди виконують аспіранти, педагогічні працівники 

або фахівці-практики, які не належать до штату закладу вищої освіти); значне 

перенавантаження викладачів навчальною та іншими видами роботи; 

необґрунтований обсяг часу, виділений на самостійну роботу студентів; 

надання здобувачам значної самостійності при обранні навчальних предметів 

для вивчення, що дещо «розмиває» структуру освітньої програми на 

базовому рівні підготовки; значна залежність успіху навчально-

дослідницької діяльності від наукового керівника, його вміння зацікавити 

студента науковою діяльністю; подекуди перебільшення ролі самостійної 

роботи студентів, що призводить до труднощів в оцінюванні програмних 

результатів навчання, неможливості отримати повну інформацію про 

фактичний рівень кваліфікації студента; відсутність діагностики рівня 

підготовленості студентів до виконання самостійної роботи, що 

унеможливлює дієвість окремих методів та прийомів викладання, а отже, не 

всі студенти можуть на основі знань, здобутих під час лекцій, набути 

практичні вміння та навички; відсутність у Великобританії розроблених 

критеріїв та єдиної системи оцінювання ефективності самостійної роботи 

студентів; складність здійснення контролю успішності засвоєння 
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навчального матеріалу студентами (з огляду на самостійну роботу), що 

призводить до довільного опанування ними інформацією; не завжди 

відповідальне та зацікавлене ставлення студентів до виконання самостійної 

роботи та її контролю (водночас, навчальна автономія не передбачає зняття 

відповідальності викладача за результати освітнього процесу [26]); 

складність отримання інформації про курси дистанційного навчання на 

офіційних сайтах закладів вищої освіти Великої Британії, відсутність у 

Великій Британії надійної уніфікованої інформаційної бази про курси 

дистанційного навчання в закладах вищої освіти, що надавала б студентам та 

іншим зацікавленим особам повну й достовірну інформацію про дистанційні 

курси; фінансові труднощі впровадження інформаційних освітніх технологій 

та дистанційного навчання тощо.  

Отже, загальноєвропейські принципи забезпечення якості вищої 

педагогічної освіти, національні стандарти підготовки британських учителів, 

зокрема англійської мови, роблять акцент на прикладні професійні 

дисципліни, ранню професіоналізацію та формування «рефлексуючого 

вчителя-практика». Однією з важливих інтегративних характеристик 

особистості такого фахівця є систематична педагогічна рефлексія, що 

супроводжує всю його професійну діяльність [44]. Використання новітніх 

освітніх технологій, активних методів навчання зумовлює трансформацію 

традиційних організаційних форм, що спрямовані на створення умов для 

формування у студентів – майбутніх учителів досвіду самостійного 

розв’язання організаційних, пізнавальних, комунікативних та інших проблем, 

що передбачені змістом освіти. З огляду на це, практико-орієнтований підхід 

в університетській освіті Великої Британії дозволяє розглядати інтереси 

особистості як пріоритетні. Відтак базова педагогічна освіта має на меті не 

лише розвиток загальних і фахових компетентностей, але й наскрізних, на 

кшталт самоосвітньої, яка є підґрунтям професійного й особистісного 

розвитку вчителя впродовж життя й досягти якісно нового рівня освіченості 

особистості й суспільства загалом.  
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Для розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у Великій Британії у процесі організації їх базової 

підготовки пріоритет надається вдосконаленню організаційних форм, методів 

навчання, урізноманітненню видів самостійної роботи, застосуванню 

сучасних освітніх технологій (дистанційної, змішаної, модульної, технології 

коучинга та інформаційно-комунікаційної), таких видів навчання, як 

програмоване, комп’ютерне. Більшість із них базується на широкому 

залученні можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у процес 

навчання англійської мови, що пов’язане з інтенсифікацією та модернізацією 

навчання, а також наявністю у вільному доступі різноманітних ресурсів для 

вивчення й удосконалення мови. Застосування системи дидактичних форм, 

методів і засобів, спрямованих на розвиток самоосвітньої компетентності, дає 

можливість не лише формувати в майбутніх учителів прагнення та навички 

самоосвітньої діяльності, значною мірою індивідуалізувати навчання 

(зокрема, завдяки складанню мовних портфоліо, виконанню дослідницьких 

завдань і проєктів), але й моделювати соціальний і предметний зміст 

майбутньої професійної діяльності, формувати у здобувачів уявлення про 

творчий характер майбутньої педагогічної професії, потребу в особистісному 

й професійному розвитку.  

 

 

3.2. Ресурсне забезпечення розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки 

 

Низка соціально-економічних чинників (зростання рівня престижності 

педагогічної професії, збільшення кількості студентів, що навчаються на 

освітньо-професійних програмах педагогічного спрямування, поширення 

дистанційної освіти, інформаційних технологій тощо) послугували 

каталізаторами активізації проблеми розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів, зокрема англійської мови, у Великій Британії. 
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Зумовлений часом інтенсивний розвиток самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови розпочався у Великій Британії 

наприкінці XX сторіччя. У цей час процес зростання кількості студентів у 

закладах вищої освіти не супроводжувався достатнім збільшенням 

викладацького складу, що призвело до кількісного зростання груп і 

зменшення особистісного контактування між викладачами та студентами. За 

таких обставин як доречні й плідні у вищій освіті стали інтенсивно 

впроваджуватися в освітній процес ідеї індивідуалізації навчання, зокрема з 

використанням комп’ютера в навчанні англійської мови. Вони 

зарекомендували себе як дієвий інструмент під час організації самостійного 

навчання, хоча і недостатній з огляду на специфіку навчання мови як 

навчальної дисципліни. Учений Д. Нотт із цього приводу писав: «Ми 

перебуваємо під значним тиском зверху, від нас вимагають менше навчати 

студентів і більше використовувати «самонавчання», але багато хто зі 

студентів присвячують свій час «самонавчанню» лише за умови перевірки 

фактично вивченого ними матеріалу» [160, с.69]. 

Сьогодні заклади вищої освіти Великої Британії, які здійснюють 

підготовку майбутніх учителів англійської мови, забезпечені достатньою 

кількістю якісного професорсько-викладацького складу, але затребуваність 

належної організації самостійної роботи студентів невпинно зростає, 

оскільки самоосвітня компетентність має стати для майбутніх учителів мов 

базисом для професійної кар’єри й навчання впродовж життя. Такий підхід 

до організації освітнього процесу на педагогічних факультетах закладів 

вищої освіти Великої Британії потребує належного ресурсного забезпечення 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської на 

етапі їхньої базової підготовки. 

Наголосимо, що в сучасному науковому дискурсі звернення до 

характеристики поняття «ресурси» стає більш затребуваним і набуває статусу 

міждисциплінарного пояснювального принципу взаємодії систем об’єктів. 

Широке розповсюдження ресурсного підходу при дослідженні характеру 
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взаємодії об’єктів, різних за походженням, пов’язане з тим, що він дає змогу 

ураховувати вимоги, які висуває зовнішнє середовище, а також внутрішні 

можливості підвищення ефективності в усіх сферах життєдіяльності 

особистості, зокрема і в освіті.  

Ресурсний підхід у педагогічній науці позиціонується як сукупність 

технологій, способів, прийомів забезпечення виявлення та використання 

ресурсів і розвитку потенціалу особистості з метою підвищення ефективності 

різних видів її діяльності, організації спілкування та готовності й прагнення 

суб’єкта до самореалізації. 

Педагогічна наука зосереджує свою увагу на розвитку людини, яка як 

фізична істота є одночасно й істотою соціальною. Вона не лише вступає в 

політичні, організаційні, економічні відносини, а й водночас 

самовизначається як особистість, стає суб’єктом свого розвитку, що вимагає 

врахування в освітньому процесі ресурсів, тобто сукупності об’єктивних 

умов, засобів, необхідних для реалізації конкретних дій, які забезпечують 

ефективність навчання, виховання, саморозвитку особистості.  

Серед видів ресурсів розвитку особистості вітчизняні дослідники 

В. Лозова, С. Микитюк виокремлюють внутрішні та зовнішні. До внутрішніх 

ресурсів належать потенціал, можливості, резерви, сутнісні сили, які 

відображають спрямованість особистості, її здібності, досвід, рівень 

свідомості, інтелектуального, емоційно-вольового розвитку, готовність до 

діяльності, спілкування, прагнення до вдосконалення, стан здоров’я, які є 

основним джерелом розвитку. Водночас серед внутрішніх ресурсів названі 

дослідники виокремлюють створення соціально-психологічного клімату 

колективу; сприяння його згуртованості, демократичний стиль спілкування; 

організаційні умови, які передбачають чіткість управління, послідовність 

вимог до людей; матеріально-технічне забезпечення, що включає розмір і 

регулярність виплати заробітної платні, матеріальне стимулювання, 

оснащення робочих місць тощо [33, с.167]. 

На відміну від зовнішніх ресурсів, внутрішні зумовлюють унікальність 
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людини, вони є джерелом її розвитку, персоналізації. У системі внутрішніх 

(індивідуальних) можливостей особистості виділяються такі підсистеми: 

біогенетичні (пов’язані зі спадковістю); фізіологічні (стан здоров’я, 

особливості будови організму, фізична витривалість, вік, стать та ін.); 

індивідуально-психологічні (рівень інтелектуального розвитку, емоційно-

вольової сфери та ін.) [37]. 

Внутрішні ресурси є індивідуальним надбанням особистості, 

зумовлюючи її унікальність і джерело індивідуального розвитку. Тому в 

науковій літературі, поряд із поняттям «ресурс», вживають як тотожні 

поняття «потенціал», «можливість», «резерв», «людський капітал», 

«потенційні можливості».  

Особистісний потенціал – це узагальнена системна характеристика 

індивідуальних особливостей особистості, її здатності виходити зі стійких 

внутрішніх критеріїв, орієнтирів у своїй життєдіяльності й зберігати 

стабільність діяльності й смислових орієнтацій у різних умовах. Тобто, 

особистісний потенціал – це комплекс духовних властивостей, який дає 

людинізмогу ухвалювати рішення й регулювати свою поведінку, ураховуючи 

й поціновуючи ситуацію, з огляду насамперед на свої внутрішні уявлення й 

критерії [35]. 

Отже, потенціал особистості можна розглядати як сукупність 

природжених і набутих здібностей, можливостей суб’єкта, сутнісних сил, що 

виявляються в різних видах діяльності особистості; він є індивідуальним 

компонентом можливостей людини. 

Здібності – це результат розвитку індивіда в соціумі, вони формуються 

в суспільстві й через суспільство. Здібності складають фундамент 

психологічних і прихованих за ними біо-фізілогічних потенційних 

можливостей людини, які забезпечують успішність діяльності в різних 

сферах життя й виступають важливим джерелом формування і розвитку 

середовища. Структура здібностей визначається видами діяльності, у яких 

бере участь людина. 
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Фундаментальним для розвитку особистості, безумовно, є духовний 

потенціал. Саме духовний потенціал об’єднує трудовий, творчий, 

естетичний, інтелектуально-пізнавальний потенціали, світоглядні установки, 

систему потреб, гуманістичні цінності й ідеали. 

Важливою ланкою розвитку потенціальних можливостей є сам процес 

змін, що відбувається насамперед у процесі самовдосконалення, 

самореалізації, які характеризуються вміннями усвідомлювати самого себе як 

суб’єкта свідомості, спілкування, дії, виділяти себе в довкіллі, критично 

ставитися до особистих дій. Цілеспрямована, усвідомлена реалізація своїх 

можливостей у конкретній діяльності здійснюється шляхом докладання 

адекватних особистих зусиль, якщо спирається на потреби, бажання, 

інтереси, волю, почуття обов’язку суб’єкта. Провідним засобом 

самореалізації є рефлексія. Отже, самореалізація як індивідуальний процес і 

результат цілеспрямованого, усвідомленого здійснення можливостей 

розвитку свого «Я» вимагає рефлексивно-творчих зусиль, а також узаємодії з 

певними зовнішніми ресурсами розвитку особистості. 

Таким резервом може бути стимулювання суб’єкта до відповідної 

діяльності, мислення, спілкування з іншими людьми. Потенціал виявляється 

чи не виявляється, розвивається чи, навпаки, згасає в процесі життєдіяльності 

людини. При цьому змінюється (саморозвивається і саморегулюється) сама 

людина, вона створює матеріальні й духовні цінності, удосконалює 

відносини між людьми. Таким чином, потенціал виявляється, розвивається, 

реалізується в процесі людської діяльності. 

Отже, самореалізація передбачає розкриття в діяльності здібностей, 

обдарувань, індивідуальних сутнісних сил людини. Головними 

регулятивними механізмами при формуванні й розвитку духовних потреб є 

прагнення особистості до самовизначення й самореалізації, що є досить 

важливим  у процесі розіитку самоосвітньої компетентності.  

Зовнішні ресурси – це умови та засоби, що сприяють особистісному 

розвитку людини та її діяльності, зокрема, заходи стосовно надання людині 
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можливості проявити свої досягнення, стимулювання її соціальної та 

професійної активності, морального заохочення за успіхи й досягнення; 

умови забезпечення людини інформацією, доступ до інформаційного 

простору, а також процеси обміну інформацією, досвідом, ціннісними 

орієнтаціями. Серед зовнішніх ресурсів розрізняють матеріально-технічні, 

інформаційні, психологічні, організаційно-управлінські, освітні, які 

відображають переважно умови оточення [67]. 

Реалізація ресурсного підходу досягається:  

- стимулюванням особистості до виявлення її активності як шляху 

самореалізації потенційних можливостей (здібностей, інтересів) за умови 

підтримки соціального оточення людини. Так, саморозвиток суб’єкта 

діяльності пов’язують із процесом, у якому він постійно прагне вийти «за 

власні межі», перевершити себе, розкрити потенціал, але основний потенціал 

саморозвитку особистості закладено передусім в індивідуальності кожного; 

- особистісною орієнтацією освіти як концептуальної моделі, що 

забезпечує розвиток і саморозвиток особистості на основі врахування 

індивідуальних особливостей. Реалізації ресурсного підходу сприяє 

використання прогресивних напрямів педагогіки співробітництва, 

удосконалення форм і методів роботи, розробка питань педагогізації 

оточуючого середовища як зовнішнього ресурсу виховання і навчання, а 

також диференціація в навчанні, педагогічна підтримка як допомога людині в 

її особистісному зростанні.  

Види ресурсів та їх зміст розкрито в таблиці 3.2.1 [33]. 

Таблиця 3.2.1 

Зміст ресурсів 

Види ресурсів Зміст 

ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ – середовище, оточення, об’єктивні форми, що не 

залежать від суб’єкта навчального процесу 

Матеріально-

технічні 

 

Об’єкти навколишнього світу, що певною мірою 

впливають на здійснення розумової праці (робоче місце, 

обладнання), фінансові ресурси (стипендія, наявність 

кишенькових грошей) 
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Продовж. табл. 3.2.1 

 

Часові   Терміни виконання певних завдань,  розподіл часу тощо 

Інформаційні Узагальнений досвід людства в усному й письмовому 

вигляді, віртуальна інформація у вигляді формалізованих 

моделей, символів, комп’ютерних технологій 

(комп’ютерні ресурси), доступ до інформації 

Стимулювальні  Заохочення (моральне и матеріальне), покарання, 

формування позитивної мотивації, зовнішнє оцінювання 

діяльності, самооцінка тощо 

Комунікативні Особливості умов спілкування та організації 

міжособистісної взаємодії тощо 

 

Психологічні 

 

Емоційно-психологічний клімат у колективі, його 

згуртованість, провідний стиль спілкування 

Організаційні 

 

Система управління навчальним процесом, послідовність 

вимог викладачів до студента, якість складеного 

розкладу тощо 

ВНУТРІШНІ РЕСУРСИ – суб’єктивні можливості та фактори (як ті, що є в 

наявності, так і ті, що є потенціалом для розвитку й удосконалення), які, 

завдяки різним зусиллям, можуть стати необхідними й актуалізованими 

Біогенетичні Якості, зумовлені спадковістю особистості 

Фізіологічні Функції нервової системи; стан здоров’я взагалі й органів 

і систем; працездатність; рівень рухової активності, 

біоритми, особливості будови організму, вік, стать                                                    

Індивідуальні 

психолого-

педагогічні 

Характер діяльності, особливості відчуття, сприйняття, 

пам’яті, уявлення, мислення, мови як ресурсу здійснення 

розумової праці; потреби, нахили, сподівання, 

спостережливість, здібності, характер. 

 

До внутрішніх ресурсів майбутнього вчителя англійської мови, 

здатного самостійно оволодівати кваліфікацією, належать фахова 

спрямованість особистості, її свідомість, інтелектуальний, емоційно-

вольовий розвиток, особистісний потенціал, готовність до професійної 

діяльності, прагнення до постійного самовдосконалення. Саме внутрішні 

ресурси демонструють унікальність людини, є джерелом її розвитку та 

становлення як фахівця. 

Зазначимо, що внутрішні ресурси особистості майбутнього вчителя у 

Великій Британії враховуються під час вступних іспитів абітурієнтів на 
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педагогічні спеціальності, а також формуються низкою заходів упродовж 

фахової підготовки.  

У дослідженні вважаємо доцільним розглядати інформаційно-

навчальне середовище та інноваційні електронні технології в освітньому 

середовищі як ресурсне забезпечення розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки Великої 

Британії. 

Наголосимо, що інформаційно-навчальне середовище сприяє 

виникненню та розвитку інформаційної освітньої взаємодії між суб’єктами 

освітнього процесу, під час якої в студентів формуються мотиви, потреби, 

ціннісні орієнтації щодо самостійного збагачення професійних знань, 

самоосвітні вміння і навички, що в сукупності утворюють компетентність 

самоосвіти. Існування інформаційно-навчального середовища вносить 

суттєві зміни в здійснення самоосвітньої діяльності майбутніх учителів 

англійської мови, підтримує її та надає творчого, дослідницького 

спрямування завдяки наявності потужних інструментів пошуку та 

опрацювання інформації, які позбавляють людину від рутинних технічних 

операцій. Це природньо приваблює студента і стимулює бажання працювати, 

примножувати нові знання. 

Потенціал інформаційно-навчального середовища для розвитку 

самоосвітньої компетентності полягає в певних позитивних особливостях 

здійснення самоосвіти за таких умов, коли: 

- стає можливою оптимально зручна й ефективна її організація; 

- активізується процес отримання знань; 

- посилюється мотивація до самонавчання; 

- з’являється можливість побудови індивідуальної траєкторії навчання, 

створення особистої електронної колекції знань; 

- зменшується час на пошук потрібної інформації, її опрацювання, 

зберігання та перетворення у власні знання; 

- підвищується рівень розуміння та емоційного сприйняття інформації; 
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- здійснюється самоконтроль завдяки зворотному зв’язку [6, с.14]. 

Розглядаючи структуру інформаційно-навчального середовища з 

позиції підтримки самоосвітньої діяльності, дослідники Л.І. Білоусова, 

О.Б. Кисельова [6, с. 14] виокремлюють такі його складники:  

 інформаційний (електронні довідники, енциклопедії, словники, 

підручники, навчальні курси, каталоги навчальної літератури та освітніх 

ресурсів мережі Інтернет тощо);  

 організаційний (програми навчальних дисциплін, комплекти 

індивідуальних завдань, тематика науково-дослідних, курсових робіт тощо, 

графіки навчального процесу тощо);  

 програмно-методичний (електронні практикуми, навчально-

методичні посібники, інструктивні матеріали та рекомендації; предметно та 

професійно-орієнтовані програмні середовища, засоби універсальних 

офісних технології тощо);  

 комунікативний (засоби комп’ютерних комунікацій тощо); 

 контрольно-оцінювальний (автоматизовані засоби контролю 

знань і рейтингового оцінювання поточних результатів навчальної діяльності 

тощо).  

Інформаційно-навчальне середовище є чинником підтримки та 

стимулювання самоосвітньої діяльності, тому, на думку дослідників, між 

його складниками й компонентами компетентності самоосвіти існують 

суттєві зв’язки.  

Так, організаційний складник сприяє формуванню мотиваційно-

ціннісного й організаційного компонентів компетентності самоосвіти. 

Інформаційний, як і програмно-методичний, – позитивно впливають на 

процесуально-інформаційний компонент компетентності самоосвіти, а 

контрольно-оцінювальний – на розвиток мотиваційно-ціннісного і 

контрольно-рефлексивного компонентів. Важливого значення для розвитку 

самоосвітньої компетентності набуває комунікативний складник 

інформаційно-навчального середовища. Зауважимо, що використання 
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відповідної сукупності засобів інформаційних технологій, підвищує 

активність і самостійність студентів у навчанні, розвиває здатність 

комбінувати придбані знання, уміння і навички в різному їх сполученні, 

формуючи професійні вміння і навички [6, с. 14]. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що в освітньому середовищі 

британських університетів приділяють особливу увагу створенню 

педагогічного забезпечення самостійної роботи студента, яке представляє 

собою дидактично доцільний і ґрунтовний комплекс необхідних ресурсів. 

Розвиток інформаційних технологій і необхідність майбутніх учителів мов  

самотужки, на відстані здобувати освіту сприяли організації безперервної 

самостійної роботи здобувачів, яка найчастіше здійснюється у формі 

індивідуальних або групових занять. Така робота має практичну 

спрямованість і передбачає вирішення низки ситуацій практичного 

характеру.  

Вирішенню означених завдань організації самостійної роботи 

майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії сприяють 

університетські кампуси. Вони забезпечують якість інформаційно-

навчального середовища, мають переконливе оснащення і кожен заклад 

освіти пишається своїм обладнанням, залучаючи в такий спосіб потенційних 

студентів. Найчастіше вони спрямовані на галузевого фахівця та академічний 

складник підготовки й містять бібліотеку з передовими технологіями, де 

можна знайти журнали і тематичні online-ресурси, використовувати 

ноутбуки та iPad, а також отримувати допомогу й поради від співробітників 

бібліотеки, наприклад, як використовувати Гарвардські посилання на 

завдання (Бернльський університет); ансамбль лекцій – широкий спектр 

педагогічного досвіду 100 освітян, серії «гостьових» лекцій, можливість для 

студентів університетів почути думку експертів у своїй галузі і націлитися на 

розвиток своєї майбутньої кар’єри. До того ж кампуси університетів 

Великобританії пропонують широкий спектр пропозицій щодо фізичної 

культури майбутніх учителів [177]. 
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Важливими елементами самоосвіти є пошук та безпосередня робота з 

джерелами інформації, використання нових інформаційно-комунікаційних 

технологій для задоволення самоосвітніх потреб майбутніх учителів мов, 

критичне ставлення до будь-якої отриманої інформації, вироблення особистої 

позиції в процесі набуття певних знань, визначення головного, порівняння 

різних поглядів на розв’язання проблеми тощо.  

Самоосвіта в умовах інформаційного суспільства припускає, що кожен 

студент повинен мати можливість доступу до баз даних і засобів 

інформаційного обслуговування; розуміти різні форми і способи 

представлення даних у вербальній, графічній і числовій формах; знати про 

існування загальнодоступних джерел інформації та вміти ними 

користуватися; уміти оцінювати й обробляти дані, які в нього є, з різних 

поглядів; уміти аналізувати й обробляти статистичну інформацію; уміти 

використовувати наявні дані при вирішенні завдань, що поставленіб перед 

ним. 

Важливим елементом, що забезпечує якість і ефективність освітніх 

послуг, які надають заклади освіти, є наявний у ньому бібліотечно-

інформаційний ресурс, що складає основу розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови в інформаційно-

навчальному середовищі закладів вищої освіти Великої Британії. 

Бібліотечно-інформаційний ресурс – це системно-структурована сукупність 

бібліотечних фондів ЗВО в традиційному вигляді (на паперових носіях) і в 

електронному вигляді (на електронних носіях), а також апаратно-програмний 

комплекс, який гарантує доступ до цих ресурсів [58]. До бібліотечних 

ресурсів підготовки вчителя-філолога належать підручники, робочі зошити, 

дидактичний матеріал, тексти, відеозаписи та аудіозаписи лекцій, відкритих 

уроків, програмне забезпечення, розклад освітніх телепрограм і радіопередач 

на національних мережах тощо.  

Оскільки освіта стала об’єктом реалізації освітніх послуг, особистість, 

що бажає здобути освіту, отримує право на замовлення і має право вибору, а 
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відповідно й підстави вимагати підвищення їх ефективності та якості. Таке 

становище відображає економічну сутність освітніх послуг. Методологічні 

основи формування та використання ресурсного потенціалу бібліотечно-

інформаційного середовища в системі освітніх послуг ЗВО містить: 

 удосконалення освітніх послуг і ресурсного потенціалу 

бібліотечно-інформаційного середовища ЗВО; 

 розроблений методологічний підхід до врахування основних 

аспектів формування та використання ресурсного потенціалу бібліотечно-

інформаційного середовища в системі освітніх послуг ЗВО; 

 удосконалені принципи формування та використання ресурсного 

потенціалу бібліотечно-інформаційного середовища в системі освітніх 

послуг ЗВО. 

Використання бібліотечно-інформаційного середовища ЗВО Великої 

Британії покликане задовольняти інтереси підвищення якості освітніх 

послуг. З метою розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови в інформаційно-бібліотечному середовищі британських 

вишів здійснюються такі заходи:  

 працівники бібліотеки обґрунтовано підходять до формування 

ресурсного потенціалу бібліотечно-інформаційного середовища ЗВО; 

 попередньо поціновується вплив розподілу ресурсів бібліотечно-

інформаційного середовища на якість освітніх послуг ЗВО; 

 здійснюється моніторинг наявного у ЗВО бібліотечно-

інформаційного ресурсу на предмет відповідності показникам, наведеним у 

нормативних документах Великобританії; 

 проводиться моніторинг попиту на елементи бібліотечно-

інформаційного ресурсу учасниками навчального процесу й наукової 

діяльності; 

 організовано моніторинг пропозицій на дослідження елементів 

бібліотечно-інформаційного ресурсу (дослідження зовнішнього ринку 
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єдиного бібліотечного середовища, видавництв тощо); 

 організовано проводиться закупівля елементів бібліотечно-

інформаційного ресурсу; 

 організувано документообіг на основі сучасних інформаційних 

технологій; 

 здійснюється безперервний бібліотечний облік бібліотечно-

інформаційних ресурсів [59].  

Окрім зазначеного, бібліотеки закладів вищої освіти Великої Британії 

мають високого рівня online-базу. Так, у зв’язку з розпорядженням канцлера 

Великобританії від 18 березня 2020 року, що пов’язано з поширенням 

COVID-19, усі університетські бібліотеки було переведено в електронний 

режим роботи. У ЗВО робота почала здійснюватися через цифрову 

бібліотеку. Студенти отримали електронні адреси, набули можливості 

звертатися з текстовими повідомленнями до бібліотек, а також через 

соціальні мережі Twitter та Instagram. Крім того, студенти отримали 

можливість користуватися бібліотекою на сайті Moodle для віддалених 

ресурсів і гідів. Сайт постійно оновлюється, є доступним і відповідає 

потребам і запитам здобувачів освіти. Однак, якщо ж студенту потрібна якась 

книга, йому варто лише заповнити форму «Відгук книги» («Recallabook») на 

сайті бібліотеки Moodle, і бібліотека розглядає змогу придбання студентом 

цієї  книги в електронному вигляді [182]. 

Загалом бібліотечні ресурси ЗВО Великої Британії перебувають на 

високому рівні рейтингу бібліотек світу. Наприклад, в університеті 

Хаддерсфілда (University of Huddersfield) вони мають найвищу доступність, а 

комп’ютерні та бібліотечні служби носять звання «Відмінного 

обслуговування клієнтів» через відкритий доступ здобувачів освіти до книг, 

журнальних статей, баз даних і засобів масової інформації, що складає 

підґрунтя для розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови. Фонд бібліотеки в університеті, наприклад, Хаддерсфілда 

нараховує понад 400 000 книг. Наявність забезпечення TalkStations дозволяє 
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здійснювати безкоштовні дзвінки через Інтернет. Крім фондів бібліотек, 

прогресивністю вирізняються їхні приміщення як для самостійної 

індивідуальної роботи студентів наодинці, так і спільної колективної 

діяльності [189]. 

В університеті Сандерленду (University of Sunderland) є тисячі 

друкованих, електронних книг, багато інших видань, доступних через 

міжбібліотечну службу. Бібліотека має широку підписку як друкованих, так і 

електронних журналів, щоб кожен міг отримати доступ до актуальних 

академічних галузевих статей. Бібліотечні ресурси містять: 

 англійські книги online раннього періоду в цифровому вигляді, 

надруковані в Англії, Уельсі, Шотландії, Ірландії і Британську Північну 

Америку протягом 1473-1800 рр.; 

 архів періодичних видань online, який надає оцифровані 

літературні журнали; 

 архівні звукозаписи з понад 12 000 годин записів; 

 JSTOR (скорочення від «Storage Journal»), яке забезпечує доступ 

до важливих журналів із гуманітарних, суспільних і природничих наук; 

 колекцію видань професійного розвитку, у якій представлено 

сотні освітніх журналів і звітів; 

 Community Care Inform, яка допомагає професіоналам, що 

працюють з дітьми та молоддю, ухвалювати й обґрунтовувати свої рішення; 

 EBSCO Professional Development Collection – спеціалізовану 

колекцію з понад 500 навчальних журналів [195]. 

Належній організації самостійної роботи, а відтак і розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови на 

педагогічних факультетах університетів Великої Британії сприяє досить 

широке ресурсне забезпечення інформаційно-навчального середовища, яке 

утворюють сервіси ITService, AVSupportService, Booker-Bookaroom, 

MoodleVLE, Office 365, GoogleApps@Cambridge, ExternalBooking тощо [182], 
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DerbyLibraryServices [185], онлайн-системи LearningHubLibguide [193] 

UniLearn [187] тощо, які дають 24-годинний доступ до занять, прочитання 

текстів і виконання завдань.  

Високий рівень вищої педагогічної освіти у Великій Британії 

забезпечують безкоштовні сервіси WiFi. До таких, наприклад, належить 

безкоштовний бездротовий WiFi-сервіс «Еduroam», який доступний на 

педагогічному факультеті Кембриджу і його закладах-філіях. Еduroam 

володіє додатковим бонусом, який полягає в тому, що він не вимагає від 

користувача проходити послідовність входу в систему на основі браузера й 

ідеально підходить для частого використання на факультеті, а також в інших 

закладах освіти [183]. 

Функціонування віртуального освітнього середовища забезпечують 

спеціальні центри інформаційної та технічної підтримки, які не тільки 

навчають (як правило, безкоштовно) роботі з різними додатками, але й 

надають необхідну допомогу у вирішенні різних технічних проблем. 

На переконання британських учених П. Дилленбург, Д. Шнайдер, 

П. Сінтета, віртуальне освітнє середовище інтегрує неоднорідні технології та 

численні педагогічні підходи. Фізичне середовище навчання об’єднує курси, 

ресурси (бібліотеки), формальні комунікації (дошки) та неформальне 

спілкування, адміністрацію. Крім того, віртуальне середовище навчання 

інтегрує різноманітні інструменти, що підтримують декілька функцій: 

інформація, спілкування, співпраця, навчання та управління. Сама ідея 

оточення містить поняття інтеграції. Це зосереджено у віртуальному кампусі. 

Через широкий спектр діяльності вони виконують адміністративні функції: 

управління (реєстрація на курси, підрахунок балів), допомога, організація 

дозвілля та розваги. Розрізняють технічну й педагогічну інтеграції. 

Технологія WEB  сприяла розвиткові технічної інтеграції. При найнижчому 

ступені інтеграції різні компоненти програмного забезпечення можуть 

розміщуватися на веб-сторінці [108]. 

Ефективними інструментами віртуального освітнього середовища для  
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розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов у 

британських ЗВО слугують вибіркові електронні модулі, які створюються за 

тематичними напрямами вивчення англійської мови. Кожен навчальний 

модуль автономний і є завершеним інтерактивним мультимедіапродуктом, 

націлений на вирішення конкретного освітнього завдання. При розробці 

електронного модуля варто враховувати національну ідентичність особи, що 

вивчає англійську мову; загальнопредметні навички майбутніх учителів 

англійської мови, їхню здатність визначати власну позицію та ставлення до 

освіти, цілісне уявлення про сутність, характерні особливості сфери 

предметного вивчення, уміння й навички самостійного пошуку, 

систематизації та комплексного аналізу предметної інформації. 

Електронні освітні ресурси дають змогу активізувати емоційну 

пізнавальну діяльність студентів, здійснювати їхнє навчання за 

індивідуальною освітньою траєкторією з урахуванням особистісних нахилів і 

рівнів інтелектуального розвитку, вирішувати проблеми використання 

наочності у вивченні англійської мови, дають змогу майбутнім учителям 

самостійного визначати рівень своєї предметної підготовки, відкривати нові 

можливості для використання перевірки знань, моніторингу освітніх 

процесів тощо. 

Одним із віртуальних ресурсів навчання англійської мови у ЗВО 

Великої Британії є великий і досить потужний ринок оnline-платформ, які 

сприяють не тільки опануванню мовами, а й розвитку в студентів-філологів 

самоосвітньої компетентності. Серед них варто зазначити LinguaLeo як один 

із найпопулярніших онлайн-ресурсів серед молоді для вивчення англійської 

мови. Платформа використовує ігрову механіку (гейміфікацію), завдяки якій 

процес навчання протікає швидше та цікавіше. Користувач може не лише 

виконувати вправи з граматики або читати тексти, але й переглядати 

відеокліпи та слухати аудіокниги. 

Ще одним досить поширеним ігровим сайтом для вивчення іноземної 

мови є  Duolingo. Кожен урок складається із завдань з аудіювання, перекладу 
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та розмовної лексики. За один курс можна вивчити близько 2000 слів. 

TeachingEnglish – платформа, представлена Британською Радою, 

всесвітньовідомими експертами у сфері викладання англійської мови. На 

платформі можна знайти рекомендації з планування кроків, методики їх 

проведення. Статті, відеоматеріали, публікації та курси, представлені на цій 

платформі, допомагають самостійно опановувати матеріал не лише 

майбутнім учителям-філологам, але й уже педагогам-практикам із досвідом 

роботи в закладах освіти. 

Ще однією платформою для опанування англійської мови є 

LearnEnglish ві BritishCouncil. Майбутні вчителі англійської мови на цій 

платформі можуть самостійно пройти онлайн-тест для визначення рівня 

мови, обрати для себе відповідні курси, наявні в країні – від повсякденної 

англійської до підготовки до складення іспиту IELTS. Платформа дає змогу 

займатись он-лайн і з викладачем англійської мови. 

У практиці підготовки майбутніх учителів англійської мови на 

педагогічних факультетах британських університетів активно 

використовують три найсучасніших безкоштовних веб-сайти Британського 

Собору з сотнями високих наукових та електронних ресурсів, які 

допомагають вдосконалити набуті знання англійської мови. Це LearnEnglish 

[145], LearnEnglishTeens [147] та LearnEnglishKids [146]. 

Водночас інформаційно-навчальне середовище британських вишів 

неможливо уявити без засобів електронного зв’язку, що забезпечують 

ефективність вивчення англійської мови. Найпоширенішими серед них, крім 

телефону, є електронна пошта як асинхронний засіб зв’язку, перевагами 

якого є швидкість передачі й низька собівартість навіть на міжнародному 

рівні. Електронна пошта використовується учасниками освітнього процесу як 

засіб зворотного зв’язку, а також спосіб мотивації студентів до самонавчання 

на відстані [91] у вигляді коротких, своєчасних повідомлень викладача, що 

позитивно впливають на успішність. Крім того, при вивченні мови 

електронна пошта застосовується з практичною метою, наприклад, для 
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асинхронної письмової діяльності з метою удосконалення в студентів умінь і 

навичок письма. Для цього студентам пропонують такі види завдань: 

поставити запитання, написати коментарі, переказати, доповнити текст, 

виконати творчі роботи (твори, проєктні завдання, листівки, листи, анкети).  

Крім електронної пошти, застосовують й інші навчальні засоби 

електронного зв’язку. До них належать месенджери (ICQ, Skype, AOL, 

Google Talk та інші). Ефективними ресурсами, що використовують у 

навчанні для проведення лекцій, семінарів, конференцій та інших форм он-

лайн взаємодії між суб’єктами навчання (групових та індивідуальних), є 

віртуальний клас, Whiteboard («біла дошка»), спільна робота з додатками, 

MUO (Multi User Object), MUD (Multi User Domain), навчальне середовище 

Moodle [9, с. 382; 129]. 

Окрім цього, дієвим ресурсом навчання англійської мови, як і будь якої 

іншої мови, слугує мультимедіа. Поняття «мультимедіа» означає 

інформаційні технології освітнього середовища, що передбачають різні 

засоби відображення інформації, а саме: текст, звук, нерухомі зображення, 

«живе» відео, анімацію, тривимірне стереоскопічне зображення.  

Як свідчить аналіз зарубіжного [103, с. 115] і вітчизняного [11; 20] 

досвіду, використання мультимедійного програмного забезпечення під час 

навчання мов збільшує можливості викладачів ЗВО, додатково мотивує 

студентів у вивченні матеріалу, тобто значною мірою покращує освітній 

процес, робить його більш наочним. Так, один із дослідників цього питання 

J. Daniel стверджує, що курси або програми, які використовують різноманітні 

медіазасоби послідовно, окремо або разом (комбіновано), є мультимедійними 

(«multi-media») і підвищують якість навчання [103, с. 115]. Наразі 

мультимедіа розглядають як різноманітні комп’ютерні програми із здатністю 

використовувати всі можливості комп’ютера (текст, графіка, малюнки, звук, 

відео, анімація, скрайбінг тощо). 

Окремим складником ресурсного забезпечення розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської у процесі базової підготовки 
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Великої Британії є інноваційні технології, які об’єктивно сформувалися в 

інформаційно-навчальному освітньому середовищі.  

Аналіз науково-педагогічної літератури [3; 9; 20; 59] дає підстави як  

методологічні основи розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови розглядати саме технологічний підхід як ресурсне 

забезпечення такої підготовки. Цей підхід є процесуально-діяльнісною 

основою вивчення англійської мови як «науково і практично обґрунтована 

система діяльності, яка застосовується людиною в цілях перетворення 

навколишнього середовища, виробництва матеріальних або духовних 

цінностей» [29, с. 8]. 

Технологічний процес в інформаційно-навчальному середовищі завжди 

передбачає певну послідовність операцій із використанням відповідного 

ресурсного забезпечення, оптимальних способів організації діяльності й умов 

її здійснення. Він передбачає не тільки проєктування та застосування 

технологій для вирішення різних освітніх практичних завдань, а й управління 

процесом навчання відповідно до тієї чи тієї педагогічної технології. 

Технологічний підхід дозволяє комплексно вирішувати освітні та соціально-

виховні проблеми, передбачати результати та керувати педагогічними 

процесами, оптимально використовувати наявні ресурси, аналізувати та 

систематизувати практичний досвід і його використання, вибирати 

найефективніші та розробляти нові технології й моделі вирішення різних 

соціально-педагогічних проблем [73, с. 87]. 

Аналіз дослідження Ю. Новікової дозволив виділити такі напрями 

реалізації технологічного підходу в британській вищій педагогічній освіті, 

які, на наш погляд, активно використовуються й сприяють розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі 

базової підготовки: 

 технологічне вдосконалення та оптимізація організації спільної 

діяльності викладачів і студентів; 

 широке використання нових інформаційних технологій та 



163 

 

можливостей глобальної інформатизації в професійній підготовці вчителів; 

 створення віртуального розвивального освітнього середовища, 

що забезпечує розвиток студентів як суб’єктів навчання і спілкування, 

пізнання і саморозвитку; 

 розробка методів індивідуального навчання й розвитку 

критичного мислення; 

 розробка та модернізація контрольно-оцінювального складника 

освіти [44, с. 74]. 

Підкреслимо, що поняття «технологія», загальноприйняте у вітчизняній 

педагогічній літературі, у Великобританії вживається тільки стосовно нових 

інформаційних технологій і технологій дистанційного навчання, що є 

основою організації освітнього процесу в закладах вищої професійної освіти 

й активно використовуються в практиці очного навчання. Хоча у всіх 

випадках мова йде про «нові інформаційні технології», в англомовній 

науковій літературі немає єдиного терміна для цієї категорії, яка 

позначається як «teaching and learning technologies» («освітні технології (для 

викладачів і студентів)»), «online learning technologies» («мережеві освітні 

технології») і навіть «interactive teaching strategies» («стратегії інтерактивного 

викладання»). 

Активне використання сучасних технологій електронного навчання у 

британських закладах вищої освіти й освітніх організаціях сприяло розвитку 

технології змішаного навчання (blended learning). Вона є поєднанням 

очного, дистанційного та Інтернет-навчання за допомогою 

внутрішньоінституційного віртуального освітнього середовища (virtual 

learning environment), створеного на одній із платформ для організації 

електронного навчання (Blackbird, Moodle, WOLF, PepplePad тощо). Як 

особливе організаційно методичне середовище інформаційного обміну, воно 

не тільки дозволяє структурувати, систематизувати й активізувати аудиторну 

й самостійну практичну роботу студентів, а й сприяє оптимізації та високій 

ефективності всього процесу навчання, забезпечуючи його неперервність і 
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цілісність.  

Ця технологія не тільки стимулювала модернізацію традиційних форм 

організації освітнього процесу у вищій школі, а й зумовила появу нових 

засобів і методів навчання, контролю та оцінювання навчальних досягнень. 

Показово, що це не тільки безперервний цілодобовий доступ до закритих 

електронних ресурсів університету (наукові бібліотеки, бази даних, курси 

дистанційної підтримки навчальних модулів тощо), але й сучасні інтернет-

технології навчання (форуми, блоги, віки, соціальні мережі, он-лайн завдання 

і тести), що мають практичний вихід. Сама можливість реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій у вищій школі багато в чому 

забезпечується через нові педагогічні засоби (електронні підручники, 

цифрові портфоліо, додатки для мобільних телефонів і планшетів, курси 

дистанційного навчання (MOOC – massive open online courses) тощо). 

Інтенсивне впровадження технологій електронного навчання для 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської у 

процесі базової підготовки сприяє ефективності засвоєння предмету. 

Швидкий темп сучасного життя та інформатизація суспільства зумовлюють 

безпосереднє використання мобільних пристроїв на заняттях з вивчення мови 

з метою формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів. Тому 

одним із пріоритетних напрямів інформаційно-навчального середовища 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у ЗВО Великобританії стали 

технології мобільного навчання, що забезпечують динамічність та 

ефективність освітнього процесу.  

За невеличкий проміжок часу мобільні пристрої стали невід’ємним 

навчальним інструментом, величезний потенціал якого успішно реалізується 

як у навчальному середовищі (class learning), так і поза ним (out-of-class 

learning). У загальному тлумаченні поняття «мобільне навчання» (m-

learning) – одна із форм навчального процесу, що спирається на використання 

різних мобільних засобів, серед них такі: мобільні телефони, смартфони, 

планшетні ПК, портативні аудіопристрої тощо.  
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Зокрема, британські науковці A. Kukulska-Hulme та L. Shield 

інтерпретують мобільне навчання як формальне або неформальне навчання, 

опосередковане через портативні пристрої й потенційно доступне будь-де та 

будь-коли [144]. Британський лінгводидакт M. Sharpie зазначає, що мобільне 

навчання – це складний процес, який представлений мобільністю у 

фізичному просторі, мобільністю технологій, мобільністю в 

концептуальному просторі, мобільністю в соціальному просторі та ін. [172, 

с. 244]. Серед найважливіших характеристик мобільного навчання 

виокремлюються гнучкість і доступність, автономність, індивідуальний 

підхід, різноплановість освітнього процесу [30, с. 18]. 

Технологія мобільного навчання передбачає встановлення програм 

мобільного навчання або мобільних додатків (Blackboard’s Mobile Central, 

Mobile Learn, M. Ox – Мобільний Оксфорд та ін.). Така технологія дає 

студентам змогу отримувати доступ як до центрального віртуального 

навчального середовища, так і до змісту курсів на смартфонах та мобільних 

пристроях з підтримкою Інтернету, а також знаходити навчальну інформацію 

та виконувати певні щоденні завдання [155]. Характеристика мобільного 

навчання у вищій освіті Великої Британії представлена в Додатку Б, с. 252 

[155]. 

В аспекті досліджуваної проблеми варто наголосити на відмінностях 

мобільного й електронного навчання (e-learning). Електронне навчання, на 

відміну від мобільного, передбачає обов’язкову наявність класу, 

комп’ютерної лабораторії або місця для комп’ютера з можливістю виходу в 

мережу Інтернет для проведення заняття та оцінювання студентів. Зокрема, 

технології комп’ютерного навчання для вивчення англійської мови (computer 

assisted language learning) безпосередньо пов’язані з електронним навчанням. 

Натомість портативність мобільних засобів навчання дозволяє студентам 

виконувати завдання в будь-якому місці (вдома, під час подорожі, в кав’ярні 

тощо), що є досить ефективним для розвитку самоосвітньої компетентності. 

Зокрема, використання мобільних пристроїв в інформаційно-навчальному 
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середовищі надає більшої автономії студентам у плануванні навчального 

процесу, сприяє формуванню навичок саморегуляції, необхідних для 

вивчення мови. Крім того, швидкий доступ до навчальних ресурсів робить 

вивчення англійської мови більш умотивованим, а динамізація освітнього 

процесу, зумовлена перевагами використання мобільних пристроїв, 

модифікує форми подачі інформації, доступу до нього, сприяє створенню 

нових форм пізнання. До того ж, мобільне навчання сприяє постійній 

підтримці зв’язку студента з викладачем і є необмеженим у часі. 

У процесі наукового пошуку з’ясовано й внутрішні ресурси, які 

використовують британські виші у процесі базової підготовки майбутніх 

учителів англійської мови. Передусім це коучингові технології. Поняття 

«коучинг» сягає корінням діяльності комерційних установ. Сьогодні коучинг 

займає лідерські позиції в освіті Великої Британії, зокрема вищій, що 

зумовлено її адаптацією до вимог соціуму [68; 171; 176; 202]. 

Важливими умовами розвитку самоосвітньої компетентності в процесі 

застосування технології коучингу є усвідомлене ставлення до студентів як до 

відповідальних творців і менеджерів своєї навчально-пізнавальної діяльності, 

які успішно інтегрують самоуправління (вибір змісту, форм, методів і засобів 

навчання) із самоконтролем (оцінюванням і моніторингом власної 

когнітивної діяльності); залучення студентів до формулювання навчальних 

цілей та вибору стратегій для їх досягнення; забезпечення співробітництва і 

кооперації в освітньому процесі; використання групових форм і методів 

навчання; формування потреби в самопізнанні, саморозвитку, постійному 

самовдосконаленні та пізнанні своїх можливостей; залучення студентів до 

прийняття рішень у навчальному процесі; діагностика й підтримка 

індивідуальних пізнавальних інтересів, надання можливостей вибору, 

індивідуалізація та диференціація навчання; застосування аналізу та 

критичних рефлексій; ведення студентами щоденників своєї навчально-

пізнавальної діяльності та залучення до її оцінювання [12, с. 104]. 

Розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської 
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мови Великої Британії у процесі базової підготовки сприяють тьюторські 

програми. На початку XXI сторіччя впровадження загальноінститутських 

мовних програм (Institution Wide Language Programmes) не змогло 

забезпечити необхідної координації, заручитися адміністративною 

підтримкою, суттєво вплинути на забезпечення підготовки й перепідготовки 

викладачів мови. Викладачі, які працювали в межах загальноінститутських 

мовних програм, у більшості, виконували свої функції не на постійній основі, 

а як тимчасові працівники, їх часто об’єднували в кафедри, незважаючи на 

те, що вони хоча й займались мовною освітою, але в різних галузях, 

включаючи тих, хто навчав студентів, які вивчали англійську мову з 

академічною метою, перекладацькі служби, тих, хто займався комерційним 

навчанням мови, часто англійської як іноземної. Зазначені чинники стали 

певною перешкодою розвитку галузі, негативно відбивалися на якості й 

ефективності навчання англійської мови у вищій освіті [32, с. 275]. 

Апробація удосконалених інститутських програм навчання англійської 

мови, значна кількість публікацій із проблеми та певний практичний досвід, 

існування мережі професійних організацій та об’єднань (спілка директорів 

університетських мовних центрів; постійна конференція голів відділень 

сучасних мов у політехнічних інститутах та інших коледжах вищої освіти) 

відіграли помітну роль у підвищенні статусу навчання англійської мови в 

закладах вищої освіти.  

У дослідженні з’ясовано, що формуванню внутрішнього ресурсу 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської 

мови у Великій Британії сприяє саме робота тьюторів, яка вибудувана на 

основі широкого впровадження в освітній процес інформаційно-навчальних 

ресурсів. Це послугувало підставою для використання цілком нових підходів 

до організації навчання майбутніх учителів англійської мови, розробки нових 

методів і форм, визначення їх педагогічних можливостей, умов ефективного 

використання. Широке впровадження технічних засобів навчання заклало 

міцні підвалини для розвитку самоосвітньої компетентності. Набула 
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визнання й поширення ідея щодо необхідності розробки й дотримання 

узгоджених послідовних навчальних програм з лінгвістичної освіти, що 

вимагало залучення до їхньої реалізації кваліфікованих тьюторів [130, с. 32]. 

Тьюторінг (пробний рік) – період адаптації і становлення професійної 

діяльності молодого вчителя під керівництвом більш досвідчених учителів 

школи. Наприклад, в університеті Дербі, наразі з кожним студентом-

філологом працює особистий академічний тьютор, щоб допомогти 

максимально використовувати свої внутрішні ресурси під час навчання. 

Наявність тьютора, з яким можна поговорити про особистий академічний 

прогрес, його практичний досвід і професійні досягнення, є надзвичайно 

цінним. Робота з тьютором покликана попереджати труднощі в навчанні, 

сприяти розкутості майбутніх учителів, їхній упевненості в досягненні 

академічних і професійних цілей [185]. 

На основі вивчення педагогічної літератури [87; 90; 92; 93; 106; 118; 

120; 124; 126; 127] з’ясовано, що в Англії проводяться численні наукові 

дослідження, у результаті яких з’являються різного роду методичні 

рекомендації як для науковців та тьюторів, так і практичні завдання, 

найчастіше дослідницького характеру, для студентів-практиків. Їхня мета 

полягає в активізації якісної «мисленевої практики» майбутнього вчителя. 

Так, наприклад методичний посібник для тьюторів «Ресурсний пакет для 

тьютора» було розроблено ще в 1991 р. Сьогодні ж це питання перебуває на 

стадії бурхливого розвитку. Тут варто звернути увагу на відділ освіти 

Йоркського університету, який пропонує для тьюторів спеціально 

розроблений web-сайт, де розміщені необхідні для роботи з майбутніми 

вчителями англійської мови бюлетені, курси, довідники й інші навчальні 

документи, які, за необхідності, можна завантажувати та роздруковувати. До 

змісту web-сайту для тьюторів майбутніх учителів англійської мови 

належать, наприклад, керівництво для тьюторів (580 kb), довідник 

англійського стажера (708 kb), довідник стажера з науки (670 kb), довідник із 

завданнями (396 kb), оцінювальна таблиця (545 kb), форма спостереження за 
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щоденним уроком 2019/2020 (53 kb), запис шкільного навчання (2,413 kb), 

план підтримки 2019/2020 (2462 kb), щотижневі збори тьюторів 2019/2020 

(40 kb), стандарти для вчителів 2019/2020 (191 kb) тощо. Пакет документів 

для тьюторів створений, щоб доповнювати й полегшувати керівництво 

наставників PGCE. Він призначений для демонстрації окремих частин 

процесу тьюторства й надання підтримки й керівництва при оцінюванні 

практики майбутніх учителів англійської мови в школах на різних етапах 

навчання [197; 198]. 

Пакет навчальних ресурсів для студентів-філологів містить програму 

навчання, пояснювальну записку, підручники та робочі зошити, таблиці, 

ілюстрації, схеми, аудіо- та відеозаписи, комп’ютерно-програмне 

забезпечення, розклад телепрограм, радіопередач, занять та термінів 

виконання домашніх завдань, консультацій, іспитів, підготовки та захисту 

портфоліо тощо [10, с. 7]. 

Крім того, на сторінці web-сайту розміщено теки для кожної сфери 

навчальної програми PGCE, зокрема програми підготовки майбутніх 

учителів англійської мови. Зміст теки містить типові документи (загальні для 

кожної сфери навчального плану), як-от: контрольний список для самооцінки 

стандартів ITE Mentor, орієнтовний розклад для кожного етапу курсу, 

актуальні питання для вчителів і загальні сценарії для студентів; документи, 

пов’язані з навчальною програмою (форми й огляди, опис роботи тьютора зі 

школами-партнерами, навчально-методичні розробки). Кожен тьютор і кожен 

студент має змогу вносити свої зауваження та корективи для оновлення й 

покращення змісту теки тьютора. Окрім цього, сайт щороку пропонує 

різноманітні тренінги як для тьюторів-початківців, так і для досвідчених 

наставників. Двічі на рік організовуються зустрічі тьюторів, на яких 

обговорюється  виконання студентами навчального плану [197; 198]. 

Розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської 

мови у Великій Британії сприяє також наявність у них можливості брати 

участь у громадських проєктах, працюючи з дітьми та персоналом у школах, 
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благодійних організаціях, музеях і галереях. Так, лише в університеті Дербі 

нараховується понад 400 шкіл партнерів, де студенти-філологи мають змогу 

проходити практику [185]. 

Через тісну співпрацю педагогічних відділень і факультетів 

університетів Великої Британії зі школами робота тьюторів насамперед 

забезпечує здійснення дуальної освіти, яка базується на практико-

орієнтованому підході, що сприяє оволодінню майбутніми вчителями 

англійської мови самоосвітньою компетентністю поряд із фаховими 

компетентностями на базі закладів освіти, тобто фактично на робочому місці. 

Дуальне навчання відбувається на підставі реального партнерства між 

стейкголдером (роботодавцем), університетом і студентом. Усі три сторони 

беруть участь у складанні та реалізації навчального плану.  

Щодо реалізації дуальних програм навчання в британських 

університетах слід зазначити, що ця форма здобуття вищої освіти 

практикується в більшості класичних університетів. Аналізуючи навчальні 

плани Честерського університету (University of Chester), Міддлсекського 

університету (Middlesex University), університету Дербі (University of Derbi) 

та Нотамбрійського університету (Northumbria University), нами виокремлено 

такі моделі дуального навчання майбутніх учителів англійської мови: 

індивідуальна (individual), дистанційна (distance learning), на підприємстві 

(in-house), інтегрована (integrated) і спільна (co-delivery). Індивідуальна 

модель вважається базовою в організації дуального навчання. За цією 

моделлю навчальний план узгоджується з кожним студентом-філологом 

окремо, зважаючи на його попередній досвід, місце роботи, потреби його 

роботодавця тощо. Кожен студент-філолог просувається до бажаного 

результату за індивідуальним навчальним планом за підтримки тьютора.  

Якщо за індивідуальною моделлю студент відвідує заняття в 

університеті, то дистанційна форма дуального навчання дає змогу 

отримувати навчальні матеріали через електронну пошту, он-лайн 

консультації, тобто університет надає навчальні послуги за допомогою 
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інформаційно-комунікаційних технологій. Це так само розширює географію 

проживання й роботи студентів. За формою in-house навчання відбувається 

на робочому місці в школі, тому університет пропонує послуги тьютора, який 

працює зі студентом у межах робочого середовища, тобто за цією моделлю 

університет організує навчання студента за індивідуальним планом у закладі 

освіти.  

Інтегрована модель дуального навчання передбачає розподілення 

зобов’язань щодо дизайну навчального плану студента-філолога, його 

забезпечення й оцінювання між університетом і школою.  

У спільній моделі навчання освітня програма ініціюється 

стейкголдером, узгоджується з університетом і студентом-філологом. За 

умовами цієї моделі студентів-філологів навчають учителі разом із 

викладачами університету. Кожному студенту допомагають два тьютори: 

один – з боку університету, другий – з боку школи. Слід зауважити, що за 

цією формою навчання школа бере на себе основну відповідальність за 

організацію навчання й оцінювання [55; 57; 151]. 

З огляду на сказане вище, можна зробити висновок, що тьюторство в 

закладах вищої освіти Великої Британії – технологія педагогічного 

супроводу, що поступово перетворилась на специфічний інструмент 

реалізації інформаційно-навчального середовища [63]. Тьютор добре вивчає 

особистість кожного студента, з яким працює, а отже, здатний забезпечити 

різні можливості для розвитку та підтримки з особистих, академічних і 

практичних питань. Для тьютора важливо, щоб студент при вивченні 

англійської мови самостійно збагнув свою місію, потенціал і призначення в 

житті. 

У закладах вищої освіти Великої Британії тьюторська система охоплює 

кураторство (керівництво заняттями і сприяння студентам у формуванні та 

реалізації індивідуальних освітніх траєкторій) і моральне наставництво 

(супровід життя студентів в університеті), що реалізуються персональними 

тьюторами, а також власне тьюторство (навчання і науково-методичне 
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керівництво дослідницькою діяльністю студентів), що є функцією викладачів 

відповідних дисциплін. Окрім того, тьютори, які керують 

загальнопрофесійними модулями, виступають керівниками педагогічної 

практики в школі: відвідують та обговорюють уроки, допомагають з 

оформленням документації, фіксують динаміку професійного й особистого 

зростання студентів та їхні академічні досягнення і відповідність освітнім 

стандартам [44]. 

Отже, на основі аналізу науково-педагогічної літератури, автентичних 

джерел та сайтів педагогічних відділень і факультетів Великої Британії [14; 

15; 97; 110; 165; 183; 187; 188] з’ясовано, що розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови в процесі базової 

підготовки сприяє внутрішнє та зовнішнє ресурсне забезпечення.  

У дослідженні серед ресурсного забезпечення розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови виокремлено 

інформаційно-навчальне середовище та інноваційні освітні технології. 

Інформаційно-навчальне середовище становлять університетські кампуси, 

бібліотечно-інформаційний ресурс; віртуальне освітнє середовище 

(віртуальні кампуси, класи, Whiteboard («біла дошка»), додатки, MUO (Multi 

User Object), MUD (Multi User Domain), навчальне середовище Moodle, 

вибіркові електронні модулі, on-line платформи для вивчення мови); засоби 

електронного зв’язку (електронна пошта, різні месенджери (ICQ, Skype, 

AOL, Google Talk тощо). 

Об’єктивно розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у Великій Британії сприяють інноваційні електронні 

технології. Серед них найбільш поширеними є технології змішаного 

навчання (поєднання електронних ресурсів університетів із інтернет-

технологіями навчання), технології мобільного навчання (використання 

телефонів, планшетів, гаджетів). Доведено, що саме технологічний підхід у 

вивченні англійської мови сприяє цілісності освітнього процесу, логіці 

пропорційності теоретичного та практичного його складників; забезпечує 
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оптимальне використання наявних ресурсів, вибір найефективніших методів, 

форм, моделей педагогічної освіти для формування в майбутніх учителів 

здатності до навчання впродовж життя. 

У дослідженні з’ясовано, що до переліку внутрішніх ресурсів, які 

активно сприяють розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії, належать коучингові 

технології та тьюторські програми, спрямовані на формування у здобувачів 

освіти усвідомленого ставлення до самостійної роботи, педагогічної 

практики; умінь самоконтролю, самоуправління власним освітнім процесом. 

Це знаходить вияв у виборі змісту освітніх програм, форм, методів навчання; 

формулюванні навчальних цілей і досягненні поставленої освітньої мети.  

 

 

3.3. Організація моніторингу рівнів розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської у процесі базової 

підготовки 

 

У процесі дослідження з’ясовано, що ефективність керівництва 

самоосвітньою діяльністю майбутніх учителів англійської мови, а відтак – і 

рівень розвитку їхньої самоосвітньої компетентності, залежать від отримання 

учасниками освітнього процесу достовірної, своєчасної та об’єктивної 

інформації про особливості перебігу навчання, залучення до нього 

здобувачів, їхній рівень навчальних досягнень, індивідуальний темп 

просування самоосвітньої роботи тощо. 

Важливим у процесі розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови є встановлення зворотного зв’язку між студентами 

і викладачами. Це допомагає учасникам освітнього процесу дізнатися більше 

про навчальні досягнення, виявити чинники, що мають позитивний вплив на 

навчання, труднощі та їхні причини в процесі здійснення самоосвітньої 

діяльності.  
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Аналіз наукових праць вітчизняних (Є. Танько [77], Ю. Чіміріс, 

О. Чубукіна [83]) і британських учених (F. Coffield [99], P. May [153]) 

засвідчив факт важливості організації моніторингу рівня розвитку 

самоосвітньої компетентності, оскільки такі процедури мотивують студентів 

до більш якісного виконання самостійної роботи й самонавчання, надають 

інформацію про рівень сформованості в них навичок самоосвітньої 

діяльності, сприяють вчасному усуненню поточних перешкод у процесі 

навчання. 

Європейські дослідники (S. Cunningham, J. Hull, P. May, P. Moor, 

S. Proctor, J. Richards) зазначають, що важливим елементом моніторингу 

рівня розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців, зокрема 

учителів англійської мови, є збирання, оброблення й зберігання інформації 

про способи й результати оцінювання навчальної діяльності студентів, 

виконання ними самостійної роботи з урахуванням специфіки навчальної 

дисципліни або окремого модуля, обсягу й складності завдань, своєчасності 

виконання. Завдання викладача полягають у наданні здобувачам вищої 

освіти, зокрема майбутнім учителям, результатів моніторингу – вичерпної 

інформації про результати навчальної діяльності, про те, що саме треба 

змінити або доопрацювати [134]. Це сприяє підвищенню пізнавального 

інтересу майбутніх учителів, розвитку їхньої творчості й самостійності, 

формуванню умінь адекватно оцінювати свій потенціал, результати власної 

пізнавальної діяльності та вносити необхідні корективи в навчальний план 

саморозвитку [101].  

Досягненню поставлених завдань сприяє запровадження 

моніторингового контролю результатів навчання [77]. Він не лише надає 

реальну інформацію про успішність студентів у засвоєнні навчального 

матеріалу, але й сприяє формуванню в них уміння адекватно й об’єктивно 

оцінювати власний рівень знань, умінь і навичок, використовувати 

результати оцінювання для подальшого планування навчальної програми й 

застосування стратегій навчання, що дають змогу студентам досягати кращих 
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успіхів у процесі навчання та самоосвіті відповідно до їхніх індивідуальних 

можливостей [32]. 

Важливо відзначити, що в університетах Великої Британії, зокрема на 

педагогічних факультетах, в останні роки простежується зміна підходів до 

організації моніторингового контролю, що передбачає відмову від жорсткого 

контролю за виконанням студентами самостійної роботи, її одноосібного 

оцінювання викладачем з метою встановлення ступеня відповідності рівня 

навчальних досягнень здобувачів визначеним стандартам. Набувають більш 

широкого практичного застосування взаємоконтроль і самоконтроль, а також 

пом’якшений моніторинговий контроль, під час якого відбувається своєчасне 

визначення поточних результатів навчання майбутніх учителів у процесі 

базової підготовки, їхнє коригування на всіх етапах освітнього процесу [153]. 

Така організація моніторингового контролю дозволяє студентам 

максимально доопрацьовувати завдання для самостійної роботи (аудиторної 

й позааудиторної), ліквідовувати прогалини в знаннях, а викладачам – 

варіювати й комбінувати форми і методи контролю навчальних досягнень із 

урахуванням індивідуальних можливостей і потреб майбутніх учителів, 

ступеня докладених ними зусиль (див. Додаток В, с. 256).  

Отже, моніторинговий контроль – це новий підхід в оцінюванні й 

коригуванні освітнього процесу, що передбачає систему контролювальних, 

діагностувальних, прогнозувальних і регулювальних заходів, які обумовлені 

метою освітнього процесу й містять прогнозування динаміки поетапних 

досягнень майбутніми вчителями певних рівнів засвоєння навчального 

матеріалу на основі вчасного поточного коригування освітньої та 

самоосвітньої діяльності. Поява такого комплексного моніторингу зумовлена 

вимогами часу, динамічністю життя і навколишнього середовища, бурхливим 

розвитком науки, інформатизацією та комп’ютеризацією, переходом до 

особистісно-орієнтованої освіти, розвитком менеджменту в освіті [77; 83]. 

Моніторинговий контроль є багатокомпонентним процесом, спеціально 

організованою й постійно дієвою системою, що забезпечує зворотний зв’язок 
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між студентами і викладачами, допомагає безперервно спостерігати, 

оцінювати, регулювати й прогнозувати розвиток діяльності певного суб’єкта 

(зокрема із застосуванням комп’ютерної техніки), збирати, зберігати й 

аналізувати інформацію, приймати управлінські рішення, проводити 

додаткові інформаційно-аналітичні обстеження й оцінки стану, тенденцій, 

прогнозів та ризиків розвитку освіти [19; 34; 77]. 

В аспекті досліджуваної проблеми науковий інтерес викликає позиція 

британських учених (F. Coffield, S. Cunningham, J. Hull, P. May, P. Moor, 

S. Proctor, J. Richards), які доводять, що під час моніторингового контролю 

відбувається виявлення й оцінювання ефективності реалізованих викладачем 

педагогічних дій. При цьому здійснюється зворотний зв’язок між учасниками 

освітнього процесу стосовно установлення відповідності наявних результатів 

діяльності визначеним цілям освіти. До того ж, оперативний зворотний 

зв’язок допомагає студентам швидше дізнаватися про особисті досягнення, 

виокремити складні питання, конкретизувати ті аспекти навчальної 

діяльності, які потребують покращення, доопрацювання або виправлення, 

укласти план самонавчання.  

Зазначене вище сприяє формуванню в студентів, зокрема майбутніх 

учителів, позитивної навчальної мотивації та слугує підваленою для 

переходу на вищий рівень навчальних досягнень [83]. Ці положення 

підтверджуються дослідженнями низки європейських, зокрема британських, 

учених  (M. Frohlich, N. Naiman, H. Stern, A. Todesko), які доводять, що 

усвідомлення особистістю відповідальності за навчання безпосередньо 

впливає на результати освітнього процесу [158, с. 14]. 

Так, організація моніторингового контролю самостійної пізнавальної 

діяльності майбутніх учителів мов у процесі базової підготовки в 

університетах Великої Британії сприяє отриманню повної й достовірної 

інформації про перебіг освітнього процесу. Це допомагає розв’язувати 

складні завдання й долати труднощі, розвивати освітні технології, 

забезпечувати постійний циклічний процес зіставлення, порівняння та 
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оцінювання наявного стану підготовки  майбутніх учителів із запланованим 

результатом, приймати на цій основі управлінські рішення щодо необхідності 

поточного коригування освітнього процесу й професійної підготовки. Окрім 

того, моніторинг сприяє підвищенню відповідальності майбутніх учителів за 

власні досягнення й результати освітньої діяльності, забезпечує виховання 

рефлексивних якостей, адже за допомогою моніторингу можна спостерігати 

за перебігом освітнього процесу й спрямовувати його на досягнення 

бажаного результату [77; 84].  

Особливо важливим моніторинговий контроль є для самих студентів 

[77]. Як стверджує M. Hunter [135], студенти докладають певних зусиль, 

виконуючи освітні завдання, а отже, вони занепокоєні через результат й 

оцінювання їхньої роботи педагогами. Вони мають приємні відчуття, коли 

досягають успіху, бачать небайдуже ставлення до їхньої роботи з боку 

викладачів університету, об’єктивну оцінку власної роботи й оперативне 

інформування про її результати, допомогу викладачів у покращенні якості 

власної роботи, відчувають інтерес, новизну і значущість навчального 

матеріалу для їхнього життя чи професійної діяльності. Унаслідок цього 

зовнішня мотивація студентів перетворюється в позитивну внутрішню 

мотивацію, а отже, вони відчувають радість і задоволення від процесу 

засвоєння нових знань, умінь і навичок, готовність і бажання вчитися далі 

[77; 135]. 

Детальне вивчення досвіду базової підготовки майбутніх учителів 

англійської мови в різних університетах Великої Британії (Aberystwyth 

University, Aston University, Newcastle University, Oxford University, The Higher 

Education Academy in York, University of Aberdeen, University of Cambridge, 

University of  Durham тощо) дає підстави стверджувати, що моніторинг рівня 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови 

в закладах вищої освіти Великої Британії здійснюється на основі 

впровадження індивідуально-орієнтованого підходу й реалізується завдяки: 

● складанню і перевірці завдань різного ступеня складності 
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(індивідуально для кожного студента або для різних груп) з різних 

навчальних дисциплін;  

● урахуванню реальних індивідуальних навчальних можливостей 

студентів та наявного освітньо-розвивального середовища закладу вищої 

освіти;  

● створенню сприятливої емоційної атмосфери занять, налаштуванню 

здобувачів на позитивні результати навчання;  

● поєднанню індивідуальних і групових форм контролю за 

результатами навчальної діяльності здобувачів (відповідно до їхніх 

можливостей та специфіки завдань самостійної роботи); 

● проведенню консультацій для студентів, які потребують окремої 

допомоги з боку викладачів через їхні індивідуальні особливості або рівень 

складності завдань, що виконуються.  

Саме завдяки створенню таким умов для самостійної роботи майбутніх 

учителів мов, а також організації постійного моніторингового контролю за її 

виконанням забезпечується перехід від безпосереднього управління 

викладачами самостійною роботою студентів до самокерованого навчання. 

Це сприяє набуттю майбутніми вчителями практичного досвіду здійснення 

творчої самостійної діяльності. 

Якість і рівень оволодіння майбутніми вчителями англійської мови 

знаннями, уміннями, навичками, іншими загальними і фаховими 

компетентностями у процесі базової підготовки в університетах Великої 

Британії оцінюються відповідно до національних стандартів. Вони 

розроблені Агентством з підготовки вчителів для шкіл (the Training and 

Development Agency for Schools) разом із Департаментом освіти (Department 

of Education). Вивчення національних стандартів дозволяє констатувати, що 

викладені в них приписи дозволяють оцінювати майбутніх учителів за 

трьома критеріями: знання і розуміння предмета; професійні цінності; теорія 

і практика навчання. До того ж, національні стандарти включають вимоги до 

професійної діяльності вчителя базового рівня після пробного року трудової 
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діяльності в закладі загальної середньої освіти (Core Standards); вимоги до 

рівня початкової підготовки кандидатів для отримання статусу 

кваліфікованого вчителя (Qualified Teacher Status); вимоги до професійної 

діяльності вчителя вищого рівня: «учитель-професіонал» (Excellent Teacher), 

«учитель-фахівець» (Post Threshold Teacher), «учитель-експерт вищого рівня» 

(Advanced Skills Teacher). Для вчителів вищого рівня обов’язковим 

компонентом їхньої професійної педагогічної діяльності є дослідницька 

робота [26]. 

Аналіз освітніх програм базової підготовки майбутніх учителів мов в 

університетах Великої Британії (Aberystwyth University, Aston University, 

University of Aberdeen) засвідчив, що моніторинг рівня розвитку їхньої 

самоосвітньої компетентності здійснюється за допомогою таких форм і 

методів моніторингового контролю, як [77; 83; 112; 113; 115; 116; 117; 135; 

156]: курсові роботи, реферати, презентації, плакати, письмові та усні іспити,  

завдання з перекладу, рефлексивний звіт (зокрема, за результатами 

педагогічної практики або самостійної роботи), тести (діагностичні, поточні, 

підсумкові).  

Так, науковці (Є. Танько, D. Allan) стверджують, що тестовий 

моніторинг є важливою та невід’ємною частиною контрольно-оцінної 

діяльності більшості освітніх систем у різних країнах світу, адже він сприяє 

впровадженню диференційованого й індивідуального підходів до організації 

освітнього процесу, формуванню культури розумової праці майбутніх 

учителів [77; 86]. Оцінки, що виставляються викладачами за результатами 

тестування, зазвичай відрізняються більшою об’єктивністю, незалежністю 

від суб’єктивізму викладача, який, наприклад, має місце при усному 

опитуванні. Оцінювання здійснюється на основі визначення коефіцієнта 

засвоєння навчального матеріалу, що передбачає співвідношення кількості 

виконаних правильно завдань до загальної кількості запитань. Тестування 

дозволяє зняти можливий психологічний бар’єр у стосунках «викладач-

студент», а це так само стимулює роботу головного мозку й позитивно 
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впливає на розумову діяльність. Тести також допомагають студентам (при 

достатньому рівні розвитку самосвідомості) формувати об’єктивну оцінку 

власних знань, якості навчально-пізнавальної діяльності та виявляти прогрес 

у процесі самоосвіти, порівнюючи власні навчальні досягнення із взірцем. Це 

зумовлює появу в студентів суперечностей між наявним і бажаним рівнем 

засвоєння знань, дозволяє їм оцінити динаміку своїх досягнень, сприяє 

розвитку їхньої пізнавальної активності, підвищенню мотивації та прагнення 

до самоосвіти й самореалізації [77]. 

Наголосимо, що одним із основних видів тестів у закладах вищої освіти 

Великобританії є «прогрес-тест» (progress-test). Такий тест проводять у 

процесі навчання. Він забезпечує мотивацію студентів до самостійної 

активної участі в освітньому процесі. «Прогрес-тест» є інструментом 

організації моніторингу успішності процесу засвоєння інформаційного блоку 

(певного обсягу навчального матеріалу) й отримання даних про стан 

готовності кожного окремого студента до засвоєння наступного вже 

ускладненого блоку матеріалу. «Прогрес-тести» інформують викладачів не 

лише про якість засвоєння знань майбутніми вчителями-філологами, але й 

про хід освітнього процесу загалом, ефективність обраного курсу і методів 

навчання. Водночас, на відміну від підсумкових тестів, «прогрес-тести» 

дозволяють діагностувати можливі проблеми в навчанні студентів ще до 

того, як вони стануть нездоланими. Окрім того, «прогрес-тести» 

забезпечують студентам можливість краще пізнати себе, виявити сильні і 

слабкі сторони своїх знань і практичних умінь, співвіднести свої досягнення 

в навчанні із взірцем. «Прогрес-тести» виявляють ту частину навчального 

матеріалу, що потребує доопрацювання, а отже, вони супроводжуються 

діями, спрямованими на вербальну оцінку результатів навчання, їхнє 

зіставлення з попередніми досягненнями студентів та взірцем, а також на 

корекцію допущених ними помилок і прогалин у знаннях [134]. Своєчасні 

оцінка та дії викладача мають значний педагогічний вплив, адже відбивають 

зацікавленість в успішності освітньої та самоосвітньої діяльності студентів, 
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сприяють підвищенню їхньої навчальної самостійності, ініціативи та 

пізнавальної активності, стимулюють розвиток навичок самоконтролю, 

самокорекції та самопізнання, що виступає наслідком їх задоволення від 

отриманих результатів та підвищення внутрішньої мотивації до навчання. 

Викладачам «прогрес-тести» демонструють внутрішній бік освітнього 

процесу, надають інформацію про ефективність навчання, якість засвоєння 

навчального матеріалу студентами, сформованість у них навичок 

самоосвітньої діяльності, дієвість обраного стилю спілкування між 

учасниками освітнього процесу. До того ж «прогрес-тести» дозволяють 

адміністрації закладу вищої освіти здійснювати моніторинг якості освітнього 

процесу, ефективності навчальних курсів, що викладаються, стилю роботи 

педагогів задля виділення найбільш ефективних методик навчання [77]. 

Отже, «прогрес-тести» виступають одним із провідних методів 

здійснення моніторингу успішності самостійної роботи та самоосвітньої 

діяльності майбутніх учителів, оскільки ці тести не лише дають викладачам 

інформацію про ступінь засвоєння студентами навчального матеріалу, але й 

загалом забезпечують надання об’єктивної інформації про перебіг освітнього 

процесу.  

Ефективність застосування «прогрес-тестів» з метою моніторингу 

самостійної навчальної діяльності студентів залежить від низки чинників, як-

от: відповідність «прогрес-тестів» вимогам використання тестових 

технологій; правильність обраних викладачами форм і методів навчання, 

стилю педагогічного спілкування (створення дружньої атмосфери навчання, 

позитивне налаштування на спільну діяльність і на досягнення кращих  

академічних результатів); відповідність меті «прогрес-тестів» (виявлення  

поточних труднощів до їх переходу в розряд серйозних і складно 

розв’язуваних); дотримання послідовності дій викладачів при проведенні 

тестування; спрямованість дій педагогів на формування в студентів 

позивного ставлення до освітнього процесу, відповідальності та 

самосвідомості; стимулювання прагнення й бажання знати більше, якісно 
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вчитися та отримувати гарні результати навчання [77]. 

Окрім того, викладачі університетів Великої Британії надають як усні 

відгуки на виконані студентами самостійні роботи під час занять, так і 

письмові відгуки через стандартні аркуші оцінювання [117]. Найчастіше 

майбутніх учителів оцінюють на основі комбінації декількох методів 

оцінювання. Так, при вивченні англійської мови в Aston University 

оцінювання здійснюється за допомогою комбінації курсових робіт, 

рефератів, усних презентацій, плакатів, іспитів та розширеної дисертації 

протягом підсумкового року [112; 113; 114]. При вивченні низки інших 

предметів (зокрема, англійська мова і сучасні мови, англійська література і 

міжнародні зв’язки, англійська література і політика) в цьому ж університеті 

до зазначеного вище переліку додаються завдання з перекладу та можливість 

обрати усну чи письмову форму іспиту [113; 115; 116]. 

Важливо відзначити, що в університетах Великої Британії у процесі 

базової підготовки майбутні учителі англійської мови наділені правом 

обирати не лише вид самостійної роботи, але й комбінацію форм і методів 

контролю. Так, в University of Aberdeen при вивченні англійської мови з 

першого по третій рік навчання студентам пропонують обрати форму і 

методи оцінювання з визначеного переліку: 1) виконання курсової роботи, 

написання есе або доповіді протягом навчального курсу; 2) практична оцінка 

набутих умінь та навичок; 3) письмові іспити наприкінці кожного курсу. 

Поєднання пропонованих методів і форм залежить від змісту навчальних 

дисциплін, року навчання та вибору окремих модулів [117]. 

У процесі наукового пошуку виявлено, що, наприклад, в Aberystwyth 

University після вивчення окремого модуля навчальної дисципліни 

«Англійська мова» проводиться обов’язковий моніторинг навчальних 

досягнень майбутніх учителів. У процесі організації моніторингового 

контролю здобувачі мають [156]: 

1. Довести свою обізнаність в організації роботи з учнями, у 

забезпеченні їхньої підтримки, діагностичного оцінювання, підготовці та 
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проведенні уроку. 

2. Продемонструвати вміння відображати власний життєвий і 

професійний досвід шляхом опису, дослідження та оцінювання. 

3. Продемонструвати гарні аналітичні навички в галузі англійської 

граматики, фонології, лексики тощо. 

4. Застосовувати відповідні знання при описі та обговоренні низки 

підходів до вивчення мови та методів навчання. 

5. Продемонструвати критичне розуміння ключових педагогічних 

концепцій та практик навчання англійської мови. 

Аби оцінити набуті компетентності, підсумкові завдання з англійської 

мови (методики її викладання) майбутнім учителям пропонують виконувати 

у формі звіту, що містить такі елементи: біографія учня, діагностична оцінка 

та аналіз потреб учня, розробка й аналіз індивідуального уроку, що враховує 

потреби учня та рекомендації щодо подальшого навчання. Завдання майбутні 

вчителі виконують у формі рефлексивного звіту (2000 слів) [156]. 

У процесі наукового пошуку виявлено, що оцінювання якості базової 

підготовки майбутніх учителів, зокрема англійської мови,  а відтак і рівня 

розвитку їхньої самоосвітньої компетентності у ЗВО Великої Британії 

здійснюється на підставі укладання рейтингу здобувача. Він формується  на 

основі опитувальників, анкет, письмових звітів самих учасників опитування. 

Проте в окремих випадках такі рейтинги носять суб’єктивний  характер і не 

мають позитивного впливу на організацію та координацію діяльності 

окремих ланок освітнього процесу, покращення якості самостійної роботи 

студентів або стандартизацію навчальних програм та навчального матеріалу 

[83]. 

Проведений  науковий  пошук дозволив виокремити низку труднощів в 

організації моніторингу рівня розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів мов у процесі базової підготовки в університетах Великої 

Британії, а саме [26; 83; 135]: недостатня кваліфікація і підготовленість 

викладачів і тьюторів до здійснення оцінювання навчальних досягнень 
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студентів за індивідуально-особистісним підходом, що унеможливлює 

використання різних форм і методів контролю; відсутність у Великобританії 

розроблених критеріїв та єдиної системи оцінювання ефективності 

самостійної роботи майбутніх учителів-філологів; подекуди безвідповідальне 

ставлення викладачів, тьюторів (через брак професійного досвіду, надмірне 

навантаження педагогічного персоналу навчальною роботою) до якісної 

перевірки й оцінювання самостійних робіт студентів, що знижує їх якість і 

формує безвідповідальне ставлення до виконання; необґрунтоване дозування 

часу на самостійну роботу; складність проведення моніторингових 

досліджень, які б надавали об’єктивну інформацію про фактичний рівень 

розвитку у студентів-філологів визначених компетентностей, зокрема 

самоосвітньої; складність оцінювання програмних результатів навчання 

через перебільшення значення самостійної роботи в освітньому процесі; 

подекуди довільне самостійне планування та безсистемне засвоєння 

навчального матеріалу; низька ефективність застосування окремих форм і 

методів контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів (так, 

згідно із соціологічними опитуваннями, майже 40 % викладачів в 

університетах Великої Британії не використовують тестовий моніторинг, і 

водночас майже 90 % студентів виконують пропоновані викладачами тестові 

завдання без задоволення [135]) тощо. 

Отже, реалізація моніторингового контролю за результативністю    

поточних самостійних навчально-пізнавальних робіт студентів та їхньої 

самоосвітньої діяльності уможливлює отримання викладачами інформації, 

яка повністю відображає перебіг освітнього процесу, що дає змогу 

розв’язувати непередбачені завдання й розвивати освітні технології. Окрім 

того, моніторинговий контроль допомагає виявляти переваги та труднощі в 

організації самоосвітньої діяльності студентів та уможливлює створення 

необхідних умов для її оптимізації.  

Проведене дослідження дає підстави свідчити, що організація 

моніторингу рівня розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 
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учителів англійської мови у процесі базової підготовки в університетах 

Великої Британії здійснюється на основі індивідуально-особистісного 

підходу і з урахуванням вимог, викладених у Національному стандарті 

кваліфікованого вчителя (National Standard of Qualified Teacher), 

Національному курікулумі базової підготовки вчителя (National Teacher 

Training Сurriculum), Національній програмі базової підготовки вчителів 

початкової школи з англійської мови (National Program of Basic Training of 

Primary School Teachers in English), Національній програмі базової підготовки 

вчителів англійської мови та літератури для середньої школи (National 

Program of Basic Training of Teachers of English and Literature for Secondary 

School) і реалізується переважно завдяки моніторинговому контролю. 

Процедура моніторингового контролю передбачає  як збирання, оброблення 

й розповсюдження інформації про оволодіння здобувачами методологією 

самокерованого навчання, так і здійснення постійного контролю за якістю 

підготовки майбутніх учителів мов, забезпечення індивідуалізації та 

диференціації у виборі форм і методів оцінювання їхніх навчальних 

досягнень, можливість їхні комбінації за вибором здобувачів, проведення 

комплексного оцінювання результатів навчання (як теоретичної, так і 

практичної складової) тощо. Утім, у Великій Британії відсутня єдина система 

оцінювання результативності самостійної роботи майбутніх учителів 

англійської мови, що уможливлює низку утруднень в організації моніторингу 

рівня розвитку самоосвітньої компетентності.   

 

 

3.4. Творче використання досвіду Великої Британії з визначеної 

проблеми в закладах педагогічної освіти України 

 

Внутрішні зміни в суспільно-політичному житті, процеси інтеграції 

України у європейський та світовий освітній простір, глобальна потреба в 

підготовці конкурентоспроможного фахівця, здатного адоптуватися до 
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швидких економічних та технологічних змін у світі, стали поштовхом до 

нагально важливого закону «Про вищу освіту» 2014 р. [16], прийнятого на 

основі Національної доктрини розвитку освіти в Україні [40] та Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [41]. Ці засадничі 

документи ставлять за мету реформування організації навчального процесу в 

закладах вищої освіти та створення необхідних юридичних, організаційних, 

педагогічних та науково-методичних умов для формування в майбутніх 

фахівців визначених загальних, професійних та особистісних 

компетентностей у межах компетентністного підходу.   

Інтеграція України у європейський та світовий простір освіти зумовила 

необхідність узгодження навчальних програм, планів, кваліфікаційних меж, 

профілів освіти з європейськими. В укладених методичних рекомендаціях 

для розроблення профілів ступеневих програм проєкту ТЮНІНГ, створених 

для гармонізації освітніх програм в Європі та втілених у Законі України «Про 

вищу освіту» [36], компетентності, на основі яких ґрунтується 

компетентнісний підхід,  визначено як динамічне поєднання когнітивних та 

мета когнітивних навичок, демонстрація знань і розуміння, міжособистісних, 

інтелектуальних та практичних навичок, етичних цінностей [36, c. 13]. На 

розвиток компетентностей студентів мають бути націлені всі освітні 

програми в закладах вищої освіти. Детальний аналіз процесу втілення 

Європейських рекомендацій у систему вищої освіти України представлений, 

зокрема в монографії Ю. Рашкевича [67]. 

При цьому підкреслимо, що компетентності не набуваються одночасно 

й назавжди. Вони формують основу для подальшого розвитку фахових 

здатностей особистості, які вона продовжує розвивати впродовж усього свого 

професійного життя. Такий розвиток зумовив появу концепції, яку 

Європейська Комісія вважає однією з найголовніших – концепцію навчання 

впродовж життя, lifelong learning. «Навчання протягом усього життя 

розглядається як охоплення всієї цілеспрямованої навчальної діяльності, 

формальної чи неформальної, що проводиться на постійній основі з метою 
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вдосконалення знань, умінь та компетентностей». («Lifelong learning is seen 

as encompassing all purposeful learning activity, whether formal or informal, 

undertaken on an ongoing basis with the aim of improving knowledge, skills and 

competence») [119, с. 7]. 

Водночас у нормативних документах і науковій літературі 

акцентується увага на пріоритетах концепції «навчання упродовж життя», 

важливості формування відповідних здатностей на етапі здобуття особою 

фахової освіти у ЗВО України, значному потенціалі в цьому аспекті доцільно 

організованої самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Згідно з Законом 

України «Про вищу освіту», положеннями «Про організацію освітнього 

процесу у ЗВО» у навчальних планах більшої уваги приділяється саме 

організації самостійної роботи студентів. Водночас  зміст, форми та методи її 

організації не завжди «відповідають сучасному рівню європейських та 

світових стандартів та не повною мірою забезпечують необхідні знання, 

уміння, навички, досвід практичної діяльності майбутніх фахівців» 

[64, с. 105]. 

Приєднуємося до думки багатьох учених [2; 5; 62], що необхідна якісна 

трансформація системи вищої освіти: від формування фахівця на основі 

накопичення знань до формування в нього вміння пошуку знань на основі 

набутих компетентностей.  

Цей процес набуває активних обертів в Україні й потребує 

забезпечення низки умов для його реалізації. Як зазначає дослідник 

С. Шаров, «ефективна самостійна навчальна діяльність студентів можлива 

тільки завдяки її чіткої організації, що передбачає врахування зовнішніх та 

внутрішніх факторів, забезпечення відповідних дидактичних та 

організаційно-педагогічних умов. Стосовно внутрішніх факторів 

необхідними є наявність у студентів внутрішньої мотивації на здійснення 

самостійної навчальної діяльності, певного рівня володіння 

загальнонавчальними і спеціальними уміннями та навичками» [84, с. 60]. 

Тобто, вирішення питання організації самостійної роботи студентів – 
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це справа не тільки навчальних закладів, але й внутрішня сформована 

потреба фахової людини. Вважаємо, що саме формування умінь 

організовувати самостійну роботу та набуття навичок її виконання є 

підґрунтям для розвитку самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця, 

зокрема вчителя.  

Для подальшої розробки теми розвитку самоосвітньої компетентності в 

процесі базової підготовки вчителя, зокрема вчителя англійської мови, на 

наш погляд, слід більш детально розглянути два складники – організацію 

самостійної роботи в закладах вищої педагогічної освіти України й ті 

внутрішні процеси, які, зрештою, зумовлюють щоденну потребу особистості 

в самооцінці, самовдосконаленні й самоосвіті.  

Загалом організація освітнього процесу в закладах педагогічної освіти 

України ґрунтується на стандартах вищої освіти з переліком знань, умінь, 

навичок і компетентностей, якими мають володіти майбутні учителі мов, 

зокрема англійської. Також надається обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 

здобуття, наприклад, ступеня бакалавра освіти. У стандарті визначені вимоги 

до закладу вищої освіти, які покликані забезпечити якість підготовки 

учителя-предметника. Як зазначає в дослідженні І. Хомишин, «…сьогодні 

створена нормативна база, сформовані науково-методичні комісії та 

реалізуються заходи із розроблення стандартів вищої освіти. Завершується їх 

громадське обговорення і погодження. За умови правильного та ефективного 

використання ідеологічних підходів до формування стандартів вищої освіти 

результатом стане підвищення рівня якості вітчизняної освіти, наближення її 

до потреб суспільства та ринку праці, успішна інтеграція до європейського 

освітнього простору» [82, с. 209]. 

У 2017 році Міністерство освіти і науки України затвердило Наказ 

№1648 від 21 грудня, у якому сформульовано методичні рекомендації щодо 

розроблення стандартів вищої освіти [38]. Стандарти вищої освіти 

визначають перелік компетентностей відповідного кваліфікаційного рівня, 

серед яких інтегральна, загальні та спеціальні (фахові) компетентності, а 
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також результати навчання. «Документи визначають загальний обсяг 

навчального навантаження та форми державної атестації здобувачів освіти на 

відповідному рівні вищої освіти, характеристики змісту навчання, принципи 

організації освітнього процесу, систему управління змістом освіти, змістові 

лінії та очікувані результати навчання за освітніми галузями» [38]. Також 

вказується, що «Нові стандарти вищої освіти є наступним поколінням 

стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які 

розроблялись у 2002–2014 роках відповідно до законодавства» у зв’язку з 

упровадженням компетентісного підходу, і відповідають філософії 

визначення вимог до фахівця, які покладено в основу Болонського процесу та 

закріплено в міжнародному Проєкті Європейської Комісії «Гармонізація 

освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, 

TUNING) [38]. 

Зокрема, Стандарт підготовки фахівця вищої освіти спеціальності 014 – 

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) (проєкт від 27.04.2017) і 

спеціальністю 014.02 з предметною спеціалізацію «Мова та література (із 

зазначенням мови)» за встановленим зразком надає перелік інтегральних, 

загальних та предметних (спеціальних фахових) компетентностей для 

отримання професійної кваліфікації бакалавра освіти й учителя іноземної 

(зокрема, англійської) мови та зарубіжної літератури. Набуття 

компетентностей відбувається на основі розвитку мовної, лінгвістичної, 

психолого-педагогічної й методичної складових підготовки. 

Схарактеризуємо компетентності, необхідні для здобувача освітнього 

ступеня бакалавр за спеціальністю 014 – Середня освіта та предметною 

спеціалізацією «Мова та література англійська» з метою виявлення місця й 

ролі самоосвітньої компетентності в структурі підготовки вчителя 

англійської мови у ЗВО України.  

Так, серед інтегральних компетентностей здобувачі ступеню 

«бакалавр» мають володіти здатністю розв’язувати складні професійні 

завдання на основі наукових теорій і методів. Основу таких знань студенти 
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отримують під час лекцій, семінарів, практичних занять, виконання 

домашніх завдань. У них формується відповідний фаху професійний погляд і 

термінологічний інструментарій. Подальше розширення наукового 

світогляду студентів можливе за допомогою додаткових завдань пошукового 

характеру, що допоможе задовольнити їх науковий інтерес. За умови 

зменшення академічних аудиторних годин такий вид роботи рекомендовано 

виносити на самостійне опрацювання. Долучаючись до творчого 

самостійного пошуку, студенти одночасно розширюють свій науковий 

світогляд і отримують навички самостійної роботи. 

Для виконання спрямованої самостійної пошукової роботи студенти 

мають набути здатності до аналізу, синтезу матеріалу, і ці здатності 

визначені як ключові загальні компетентності. Водночас здобувачі 

бакалаврського ступеня мають бути обізнаними у своїй предметній області, 

тобто, граматиці, лексиці, теорії та методиці викладання англійської мови.  

Серед визначених стандартом загальних компетентностей провідне 

місце посідає здатність вільно спілкуватися англійською мовою у всіх 

обставинах життя, тобто здатність практичного застосування набутих знань. 

Однак освітня програма не може охопити весь пласт обставин життя, у яких 

необхідно застосувати знання англійської мови, і тому кожного разу, коли 

з’являються нові обставини, фахівець має бути готовим самостійно 

здійснювати пошук нового матеріалу, аналізувати його, оцінювати 

доцільність, зрештою, застосовувати отримані нові знання за призначенням.  

Вважаємо необхідним наголосити, що при укладанні Освітньо-

професійних програм освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 014 – 

Середня освіта, більшість закладів вищої освіти, які готують вчителів 

англійської мови, урахували й передбачили необхідність розвитку 

професійних компетентностей як у теоретичному плані (теорія мови і 

літератури), так і в практичному аспекті (здатність майбутнього бакалавра 

володіти англійською мовою в різних обставинах життя, методикою 

викладання англійської мови та зарубіжної літератури).  
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Зазначимо, що важливим аспектом підготовки майбутнього вчителя 

англійської мови є його методична підготовка. За останні роки заклади вищої 

освіти України стали приділяти цьому аспекту більшої уваги при укладанні й 

реалізації Освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів середньої 

освіти за спеціалізацією «англійська мова». Цьому сприяли й реформаторські 

кроки в галузі вищої освіти України, і спільний проєкт Міністерства освіти і 

науки України та Британської Ради в Україні «Шкільний вчитель нового 

покоління», який стартував у 2013 році, і в якому взяло участь 

13 педагогічних університетів України. Проєкт був спрямований на 

оновлення й осучаснення змісту та підходів до мовної та, як зазначалося, 

насамперед методичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови в 

закладах вищої освіти України [79]. 

За представленою Програмою проєкту «Методика навчання англійської 

мови» освітнього ступеня бакалавра випускник повинен набути здатності 

розуміння учнів, зокрема розуміння їх навчальних потреб, та пропонувати 

навчальні дії для задоволення цих потреб. При цьому наголосимо, що 

випускник бакалаврату із зазначеної спеціальності має демонструвати знання 

концепції автономії учнів та надавати допомогу їм у розвитку власних 

навчальних стратегій. Саме створення індивідуальних освітніх траєкторій 

навчання та реалізація автономії навчальної діяльності  розглядаються як 

одні з важливих передумов формування самоосвітньої компетентності, про 

що детальніше буде йти мова в роботі. Програма також акцентує увагу на 

тому, що і сам вчитель має скеровувати свій власний професійний розвиток у 

напрямі розуміння принципів рефлексії, подальшого продовження своєї 

власної освіти, визначення аспектів власного професійного вдосконалення та 

розвитку власної навчальної автономії, слідкування за останніми подіями в 

галузі методики викладання англійської мови.  Це означає, що під час роботи 

вчитель сам уже володіє самоосвітньою компетентністю, яка дасть йому 

змогу перетворити свій професійний розвиток на процес [79]. 

У переліку інших загальних компетентностей для освітнього ступеня 



192 

 

бакалавра за названою спеціальністю визначено здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, здатність до пошуку, аналізу і оброблення 

інформації з різних джерел, яка так само пов’язана з такими вміннями та 

навичками, як навички використовувати сучасні інформаційні технології, 

уміння мислити критично. Сьогодні жодне наукове джерело, навіть 

усесвітньо відома Енциклопедія Британіка чи Оксфордські та Кембриджські 

словники не претендують на такі, що подають остаточні знання.  Інформація 

досить стрімко поширюється та оновлюється й майбутній учитель має набути 

здатності підбирати її за призначенням, критично аналізуючи. Наприклад, із 

розповсюдженням інформаційних технологій з’явилася так звана мова 

Інтернету – універсальні скорочення, загальноприйняті абревіатури на основі 

англійської мови (IMHO, LOL, OMG, 4u, 2day тощо). Випускник ЗВО зі 

спеціальності 014.02 з предметною спеціалізацію «Мова та література 

англійська», як ніхто, має володіти такими мовними кодами, а це – 

самоосвітні кроки майбутнього фахівця середньої освіти. 

Серед запропонованих Міністерством освіти і науки України загальних 

компетентностей, на розвиток яких мають бути спрямованими освітні 

стандарти та професійні програми, зокрема в аспекті підготовки вчителя 

англійської мови на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, вважаємо 

за потрібне окремо виділити здатність працювати автономно (autonomously). 

Термін з англійської мови autonomously перекладається як «самостійно, 

незалежно, автономно». Автор книги «Higher education in liquid modernity» 

Marvin Oxenham [161] на основі досліджень та опитувань роботодавців 

зазначив, що володіння компетентністю працювати автономно, самостійно 

приймати рішення, – це фактично найголовніша компетентність, яку 

поціновують роботодавці: «autonomous work is one of the most common 

competences being sought today by higher education graduates and employers» 

[161, c. 115].  Працювати автономно – не означає працювати ізольовано від 

суспільства. Навпаки, людина-фахівець має усвідомлювати своє місце як 

члена суспільства, виявляти свою ідентичність, відчувати динаміку оточення 
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й діяти відповідно до обставин, здійснюючи контроль та роблячи вибір. 

Тобто діяти автономно означає вміти робити вибір, нести відповідальність та 

розумно вчиняти. З урахуванням усіх цих положень, ми б запропонували 

переклад словосполучення «autonomous learning» – як самокероване 

навчання. Відповідно, здатність набувати знань автономно тісно пов’язана з 

такими загальними компетентностями, як здатність приймати обґрунтовані 

рішення, адоптуватися в новій ситуації та діяти рішуче та свідомо. 

Очевидним стає взаємозв’язок автономної компетентності з іншими 

загальними компетентностями майбутнього фахівця.  

Особливо оголосимо на важливості навчатися автономно для вчителів 

англійської мови. Дослідниця О. Смольнікова підкреслює: «Концепція 

автономного навчання впроваджена в сучасний загальноєвропейський 

стандарт мовної освіти як обов’язкова мета та невід’ємний компонент 

оволодіння іноземною мовою. Вона розвивалася в контексті особистісно 

орієнтованого навчання на основі принципу гуманістичної педагогіки та 

психології, відповідно до ідеї саморозвитку, самосвідомості та здатності учня 

приймати незалежні рішення» [75, с. 186 – 187]. 

Як бачимо, потреба в автономному навчанні є особистісною. Умовами 

для самостійних дій студента є його бажання і здатність діяти. Бажання діяти 

самостійно й автономно залежать від рівня вмотивованості студента і його 

впевненості в собі. Здатність до таких дій формується під час навчання й 

набуття загальних і професійних компетентностей.  

Наприклад, для підтримки рівня володіння англійською мовою 

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 014.02 «Мова 

та література англійська» повинен не тільки читати літературу англійською 

мовою, переглядати фільми мовою оригіналу, слухати новини, а й знаходити 

однодумців, колег з інших країн і спілкуватися з ними в соціальних мережах, 

яких наразі існує велика кількість (Facebook, Tweeter, Viber, Messenger, 

WhatsApp інші). Показово, що сучасні молоді люди із задоволенням 

знаходять канали для спілкування англійською мовою за допомогою мережі 
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Інтернет, і таке їхнє бажання та вміння треба підтримувати в процесі 

навчання. Мережа Інтернет дає змогу будь-кому приєднуватися до груп за 

інтересами, висловлювати свою думку чи ставлення з приводу інформації, 

вести блог, брати участь у міжнародних молодіжних дослідницьких 

проєктах. Різноманітність форм спілкування англійською мовою (формальне 

спілкування, наприклад, при заповненні анкет, заяв, тощо для участі в 

проєктах; неформальне – при спілкуванні в чатах), по-перше, покращує 

навички спілкування, розширює словниковий запас майбутнього вчителя, 

надає йому впевненості як майбутньому фахівцеві, сприяє активізації його 

пізнавальної діяльності, формує його навички спілкування з представниками 

різних культур та толерантне ставлення до них. Викладачі ЗВО України, які 

здійснюють підготовку майбутніх бакалаврів середньої освіти за напрямом 

«англійська мова», усіляко вітають та впроваджують такі форми роботи зі 

студентами. Процес та результати впровадження таких форм самостійної 

роботи зафіксовані в особистісних мовних портфоліо студентів, 

обговорюються на практичних заняттях з усної та писемної практики 

англійської мови, утілюються в есе студентів, їхніх проєктах та презентаціях. 

Колективна участь в обговоренні результатів такої роботи так само сприяє 

розвитку рефлексії та саморефлексії майбутніх бакалаврів середньої освіти. 

Для майбутніх здобувачів бакалаврського рівня за спеціалізацією 

«Мова та література англійська» мотиваційними заходами сьогодні слугують 

безпосереднє спілкування з носіями мови, які стають можливим за умови 

запрошення викладача, методиста, носія мови для проведення практичних 

занять з практики мовлення зі студентами. Іншими формами спілкування з 

носіями мови слугують лекції, які читають не лише викладачі закладу освіти, 

а й запрошені експерти-лінгвісти чи фахівці в галузі методики викладання 

англійської мови. Наприклад, у Києво-Могилянській академії з майбутніми 

учителями англійської мови бакалаврського рівня постійно працюють 

викладачі з Великої Британії чи США, відбувається співпраця з British 

Council, America House, English Teaching Resource Center, Grant MacEvan 
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University, English Teacher Fellowship, Fullbright Fellowship [42]. Більшість 

університетів, зокрема, Тернопільській національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка регулярно запрошує для викладання 

практики мовлення волонтерів, представників Корпусу Миру. Спілкування з 

носіями мови надихає студентів до саморозвитку й мовного 

самовдосконалення. 

Більшість університетів, які здійснюють підготовку бакалаврів 

середньої освіти за спеціалізацією «англійська мова», сприяють академічним 

обмінам студентів. Утім практика свідчить, що кількість осіб, які пройшли 

мовне стажування в англомовних країнах, залишається незначною. Це 

пояснюється браком коштів, складною процедурою обміну, зокрема 

складнощами отримати візу до Великої Британії чи США. 

В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне акцентувати 

увагу на тому, що спеціальні фахові компетентності, за рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України, визначаються кожним закладом освіти 

окремо (в кількості від 10 до 20) на основі рекомендацій TUNING та з 

урахуванням вимог професійних стандартів, освітніх програм, що 

передбачають надання професійної кваліфікації бакалавра освіти.  

На основі визначених компетентностей для кожного фаху описуються 

очікувані результати навчання, серед яких чільне місце посідає «здатність 

навчатися впродовж життя». Базисом для цього слугує самоосвітня 

компетентність, яка є наскрізною компетентністю майбутнього бакалавра 

освіти. Щоб довести цю тезу,  проаналізуємо освітньо-професійні програми 

закладів вищої освіти України, які готують фахівців базової середньої освіти 

за спеціальністю 014 – Середня освіта за предметною спеціалізацією «Мова 

та література англійська мова». Повний список таких закладів вищої освіти в 

Україні подано на сайті «Вступ. Освіта UA» [8]. 

Так, Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 – Середня освіта і за предметною спеціальністю 014.02 –

Мова і література (англійська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 
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Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, затверджена в 2019 році, ставить за мету «забезпечити 

фундаментальну теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих 

учителів англійської мови та зарубіжної літератури із широким доступом для 

працевлаштування та подальшого навчання» [48], а також формування та 

розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі лінгвістики, 

літературознавства та методики викладання іноземної мови та зарубіжної 

літератури. Серед цілей формування у випускників здатностей до подальшої 

професійної роботи виділимо зазначену в Освітньо-професійній програмі 

очікувану здатність самостійно опановувати нові знання, критично 

поціновувати набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної 

науки та соціальної практики. Для реалізації цілей, освітня програма 

передбачає навчальну та виробничу практики, участь у міжнародних 

програмах з академічного обміну, як-от: Програми стипендій імені 

Фулбрайта та «Еразмус+» з англійської мови, програму академічної 

мобільності. Способами викладання визначені студентоцентроване навчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання.  

Наголосимо, що самонавчання знаходиться в одному переліку з 

іншими видами навчання. Це означає, що такому виду навчання приділяється 

значна увага. Очікуваними здатностями молодого фахівця після закінчення 

курсу, з-поміж інших, виділено здатність до самокритики, здатність 

розвивати й удосконалювати навички навчання, професійні знання та 

навички зберігати стійкий інтерес до професійного самовдосконалення, 

потребу в самореалізації особистості. Одним із результатів навчання за цією 

Програмою визначено саморозвиток, що передбачає активне використання 

сучасних технологій. Університет має необхідне матеріально-технічне 

забезпечення як для здійснення освітньої діяльності, так і для спрямовування 

студентів до самоосвітньої діяльності. Також важливим компонентом 

розвитку самоосвітньої компетентності за цією програмою є наявність у 

навчальному плані дисциплін вільного вибору студентів, коли вони самі 
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можуть приймати рішення щодо вивчення дисципліни. 

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 – Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди розрахована на підготовку вчителів англійської мови та 

зарубіжної літератури [49]. Як зазначається в програмі, вона розроблена для 

підготовки бакалаврів середньої освіти, які володіють знаннями 

інноваційного характеру, уміють їх практично застосовувати й здатні 

вирішувати складні завдання та проблеми в галузі філології, педагогіки і 

психології. 

Зазначимо, що Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів, 

учителів англійської мови та зарубіжної літератури ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди серед загальних компетентностей майбутнього фахівця 

прямо визначає здатність навчатися протягом життя, підвищувати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень, розвивати й удосконалювати 

власну особистість, здатності, які неможливі без іншої набутої під час 

навчання компетентності, зокрема самоосвітньої. Саме ця компетентність 

має такі складники, як здатність молодого фахівця до особистісного та 

професійного самовдосконалення, саморозвитку, саморегулювання, 

самоорганізації. Саморозвиток і самовдосконалення, що є складниками 

самоосвітньої компетентності, в Освітньо-професійній програмі підготовки 

бакалаврів середньої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди виділені й серед 

фахових компетентностей майбутніх учителів англійської мови та зарубіжної 

літератури. У Програмі окремо сформульовано очікувану здатність фахівців 

самостійно опановувати нові знання, критично поціновувати набутий досвід 

із позицій останніх досягнень методичної та філологічної науки та соціальної 

практики. Виділено також здатність самостійно опрацьовувати науково-

методичну літературу, вивчати досвід викладачів і застосовувати на практиці 

досягнення сучасних методик.  

Отже, в Освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів, 
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учителів англійської мови та зарубіжної літератури ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди самоосвітня компетентність представлена в 

діяльнісному аспекті й виявляється здатності фахівця самореалізовуватися. 

Освітньо-професійна програма першого бакалаврського рівня за 

спеціальністю 014 – Середня освіта (Мова і література (англійська) галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка, затверджена в 2019 році [47] додатково 

передбачає отримання майбутніми бакалаврами кваліфікації вчителя 

англійської, німецької та польської мов. Освітньо-професійна програма є 

міждисциплінарною та багатопрофільною програмою підготовки фахівців в 

галузі середньої освіти. Метою програми та інтегральною компетентністю 

майбутніх фахівців визначено здатність розв’язувати спеціалізовані задачі й 

практичні проблеми в галузі середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-

виховного процесу в закладах середньої освіти. Вважаємо, що таке 

формулювання цілі навчання передбачає мобільність майбутнього бакалавра  

його конкурентоздатність, адже молода людина буде здатною адаптуватися 

до нових і незвичних умов у своїй професійній діяльності. Описані загальні 

компетентності, наприклад, здатність до адаптації та дій в новій ситуації, 

здатність до критичного аналізу, корекції власної педагогічної поведінки, 

саморегуляції – усе це, на наш погляд, є складниками самоосвітньої 

компетентності. Тобто, розвиток самоосвітньої компетентності відбувається 

на основі набуття таких здатностей, як самооцінка, самоконтроль, 

саморегуляція, самовдосконалення тощо.  

У Кам’янець-Подільському національному педагогічному університеті 

імені Івана Огієнка, як зазначено в Освітньо-професійній програмі цього 

закладу вищої освіти, достатнім є інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення для розвитку самоосвітньої компетентності. Так, університет 

має свій сайт, наукову бібліотеку, навчально-методичні комплекси, навчальні 

та навчально-методичні посібники, підручники, методичні рекомендації 
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щодо написання курсових робіт, програми практик тощо.  

Аналіз Освітньо-професійних програм підготовки фахівців Середньої 

освіти за спеціальністю 014, предметною спеціалізацією «Англійська мова та 

література» вказаних ЗВО України, а саме, Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди виявив, що національні 

ЗВО упроваджують компетентнісний підхід, у межах якого в переліку 

компетентностей, якими мають володіти бакалаври середньої освіти за 

вказаною спеціальністю  по закінченні навчання, самоосвітня компетентність 

є інтегральною. Вона синтезується із загальними і фаховими 

компетентностями, закладаючи міцні підвалини для професійно-педагогічної 

діяльності фахівця майбутнього, здатного до саморозвитку й 

самовдосконалення впродовж життя. 

Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що загалом 

компетентності, розвиток яких передбачений Освітньо-професійними 

програмами підготовки фахівців спеціальності 014 – Середня освіта за 

спеціалізацією «Мова та література англійська», спрямований не тільки на 

набуття професійних знань і формування необхідних людських якостей під 

час навчання, оволодіння англійською мовою на належному рівні. 

Важливими є вміння критично ставитися до нової інформації, постійно 

оновлювати й поширювати знання й не тільки задля вирішення професійних 

завдань. Учитель англійської мови – це освічена людина зі знанням і 

толерантним ставленням до інших культур, адже англійська мова – це мова 

глобального спілкування. Цілями самоосвітньої діяльності та розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутнього бакалавра освіти за 

спеціалізацією «англійська мова» в національних ЗВО визначено:  

- постійне поширення, поглиблення та осучаснення професійних знань в 

галузі англійської мови: збагачення словникового запасу, удосконалення 

мовної поведінки в різних обставинах спілкування; знання етимології 
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англійських слів та розуміння образності фразових сполучень, використання 

мовних інновацій тощо; 

- удосконалення навичок самоосвіти – пошук і критичне осмислення 

необхідної інформації; 

- удосконалення навичок роботи з інноваційними методами викладання 

англійської мови, упровадження новітніх методик викладання англійської 

мови. Зазначимо, що для сучасних здобувачів бакалаврського ступеню 

комунікативний метод навчання, який застосовується як основний у закладах 

вищої освіти, є базовим, спрямованим на розвиток і вдосконалення основних 

мовленнєвих навичок – читання, говоріння, письмо та аудіювання. 

Концепція безперервної освіти, освіти впродовж життя, з якою тісно 

пов’язана самоосвітня компетентність, виявилася однією з ключових при 

аналізі Освітньо-професійних програм здобувачів бакалаврського рівня 

галузі знань «Освіта/Педагогіка спеціальності 014.02 з предметною 

спеціалізацію «Мова та література англійська». Так, наприклад, після 

отримання ступеню бакалавра здобувач може продовжити навчання на 

здобуття ступеня магістра в тому ж закладі освіти, якщо такий має ліцензію 

на підготовку магістрів за відповідною спеціалізацією. Деякі заклади 

пропонують здобувачам для отримання ступеню магістра скористатися 

програмами студентської мобільності і продовжувати навчання в іншому 

закладі вищої освіти. Популярною серед студентів є програма «Work and 

Travel», яка дає змогу здобувачам  після третього курсу поїхати працювати 

до США й опинитися в мовному середовищі. 

Для реалізації закладами освіти Освітньо-професійних програм базової 

підготовки вчителів англійської мови за спеціальністю 014 – Середня освіта, 

зокрема в напрямі розвитку самоосвітньої компетентності, важливою умовою 

є наявність відповідних матеріально-технічних ресурсів. Зокрема, 

структурний підрозділ університету, який відповідає за організацію 

самостійної роботи студентів (кафедра, бібліотека, секція), має бути 

забезпечений такими ресурсами, як-от: належний бібліотечний фонд, доступ 
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до Інтернету, інформаційно-комунікаційні технології. Погоджуємося з 

дослідницею О. Фоміною, яка зауважує, що «самоосвітня компетентність 

характеризує здатність особистості до пізнавальної діяльності, що 

систематично й самостійно організовується й спрямовується на продовження 

власної освіти у професійному й загальнокультурному аспектах. Вона 

розвивається на основі набуття досвіду самостійних спроб та досягнень у 

самоосвітній діяльності, формування власної індивідуальної системи 

навчання, переходу від копіювання зразків самоосвіти до становлення її 

власної моделі, залучення самоосвіти в спосіб життя студентів» [80]. 

Важливим чинником ефективного розвитку самоосвітньої 

компетентності здобувачів (майбутніх учителів англійської мови) вважаємо 

постійну, цілеспрямовану і творчу роботу студентів з використанням усіх 

матеріально-технічних засобів  освітнього закладу. Зазначимо, що при аналізі 

можливостей реалізації Освітньо-професійних програм, виявилося, що 

значну увагу в них приділено саме матеріально-технічним можливостям 

закладу освіти. Так, наприклад, як зазначено в Освітньо-професійній 

програмі Ужгородського національного університету здобувачі 

бакалаврського ступеню за спеціальністю 014 – Середня освіта і фаховою 

спеціалізацією «Мова та література англійська» мають можливість 

користуватися наявними комп’ютерними місцями, науковою бібліотекою, 

спеціалізованими комп’ютерними класами з необхідним програмним 

забезпеченням [49]. 

Іншими передумовами розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови з огляду на навчально-методичне 

забезпечення вважаємо, по-перше, наявність плану самостійної роботи 

здобувачів, а також конспектів лекцій, методичних указівок, рекомендацій, 

інформаційних ресурсів (посилання на бази даних, власний контент, науково-

методичну літературу). Ці передумови також ураховані освітніми закладами, 

які вказують на можливості здобувачів користуватися ними під час навчання.  

Важливим ресурсом розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 
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учителів англійської мови у ЗВО України є доступ до мережі Інтернет, 

оскільки в такий спосіб якнайшвидше можна знайти потрібну інформацію 

навіть під час практичного заняття чи лекції. З огляду на методику миттєвий 

пошук інформації повинен закріплюватись у студентів, за керівництва 

викладача, який акцентує увагу на інформації, робить її проблемною, таким 

чином викликає інтерес до отримання подальшого знання в студентів, 

стимулюючи їх до  самостійного пошуку.  

Ще однією важливою умовою розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови є забезпечення контролю за виконанням 

самостійної роботи – спочатку детальний та ретельний, оскільки на перших 

етапах навчання студенти лише формують навички самостійної роботи. На 

цьому етапі можливе виконання завдань, визначених для самостійного 

опрацювання студентами, за зразком. Тобто, викладач розробляє алгоритм 

виконання завдання, пошуку інформації, оформлення виконаного завдання 

тощо, а студент виконує таку роботу, привчаючись до порядку виконання дій 

і дотримуючись строків виконання завдань. Важливим є усвідомлення 

студентами мети, завдань, змісту самостійної роботи та термінів її 

виконання. Як доводить аналіз Освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів бакалаврського рівня за спеціальністю 014 – Середня освіта і 

фаховою спеціалізацією «Мова та література англійська» закладів вищої 

освіти України, усі установи мають методичні розробки й рекомендації для 

виконання студентами самостійної роботи. Формою контролю зазвичай 

слугує накопичувальна бальна система. 

Видами такої керованої викладачами студентської самостійної роботи 

слугують складання словника, підготовка до семінарського або практичного 

заняття за запропонованою темою, написання документів (CV, Cover Letter, 

Application Form). Зазначимо, що в цьому аспекті ЗВО України 

використовують досвід Великої Британії. Зокрема, сучасні британські 

підручники відомих видавництв Oxford University Press, Cambridge,  Express 

Publishing, Longman Pearson Education та інші практикують роботу за 
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зразком, наприклад, у написанні оповідання, репортажу, опису, есе, творів 

інших жанрів. У підручниках цих видавництв спочатку надається приклад 

тексту відповідного жанру або стилю, подається його характеристика загалом 

і в деталях, описується структура тексту і, після опрацювання такого 

матеріалу, користувачам підручників пропонується самостійно написати 

текст за зразком чи творчу роботу з урахуванням її стилістичних 

особливостей. Таким чином у студентів формуються культура виконання 

роботи та навички самостійного виконання тотожних робіт.  

Тобто, викладачі, які забезпечують підготовку бакалаврів освіти в 

Україні за спеціальністю 014 – Середня освіта і фаховою спеціалізацією 

«Мова та література англійська», з метою формування у них навичок 

самостійної роботи спочатку скеровують самостійну роботу студентів: 

складають завдання, ставлять мету, пояснюють перебіг і прийоми виконання 

завдання, ознайомлюють зі зразком, потім студенти самостійно 

опрацьовують це завдання. Формами і методами такої роботи слугують як 

традиційні для всіх спеціальностей, так і більш специфічні саме для фахівця з 

мови, зокрема англійської. 

- підготовка до виступу на практичному чи семінарському занятті; 

- підготовка презентації чи повідомлення за визначеною темою; 

- підготовка та участь у рольових чи ділових іграх; 

- написання есе чи твору; 

- підготовка до виконання індивідуальної роботи,  

- виконання індивідуальної роботи; 

- підготовка до виконання контрольної роботи, 

- виконання контрольної роботи; 

- підготовка до виконання залікової роботи; 

- підготовка до написання курсової чи бакалаврської роботи.  

- практика проведення уроків у школі. 

В аспекті досліджуваної проблеми вважаємо за необхідне наголосити, 

що вагоме підґрунтя для розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 
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учителів англійської мови у ЗВО України слугує педагогічна практика. Саме 

під час практики здобувач може поціновувати свої можливості як 

майбутнього вчителя, провести самоаналіз уроку, виховного заходу, виявити 

прогалини у своїй підготовці та бути стимульованим до самовдосконалення. 

З цього приводу дослідниця Н. Громова зазначає: «Правильно організована 

педагогічна практика забезпечує особистісно-орієнтований, комплексний, 

ускладнений, неперервний і творчій характер підготовки студентів» 

[13, с. 215]. 

Зазначимо, що, на відміну від британської системи, де майбутні 

педагоги залучаються до ознайомлювальної практики, Україна не має такого 

досвіду підготовки майбутніх вчителів англійської мови. 

Натомість, організована практика в закладах вищої освіти України, які 

здійснюють підготовку фахівців середньої освіти, майбутніх учителів 

англійської мови, відбувається поетапно. На першому етапі студенти 

відвідують уроки вчителів, знайомляться з особливостями уроків англійської 

мови, залученням учнів у комунікативний процес. Далі слідує етап, коли 

майбутній бакалавр виконує функції асистента вчителя – допомагає йому в 

підборі матеріалів, оформленні наочності, доборі вправ, які відповідають 

цілям і завданням уроку. На останньому етапі практичної підготовки 

студенти самі проводять уроки, а вчитель стає наставником, радником. Така 

проєктована Освітньо-професійними програмами закладів вищої освіти 

України етапність практики відображує процес набуття майбутнім 

бакалавром освіти досвіду професійного вдосконалення та 

самовдосконалення. Зазначимо при цьому, що проведення педагогічної 

практики в національних закладах вищої освіти є традиційною й добре 

налагодженою роботою студентів-здобувачів бакалаврського ступеню. Під 

час практики студенти укладають «Щоденник практиканта», до якого 

записують не тільки події, а й аналізують їх, дають психолого-педагогічну 

характеристику учням, собі, іншим практикантам, тобто, учаться оцінювати 

не лише інших, а й здійснювати самооцінювання. Самооцінка під час 
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педагогічної практики здобувача бакалаврського рівня вищої освіти за 

спеціальністю «мова та література (англійська)» є частиною його загальної 

саморефлексії, одного з найважливіших компонентів самоосвітньої 

компетенції. 

Отже, з метою розвитку в майбутніх учителів англійської мови  

самоосвітньої компетентності у ЗВО України створюються такі умови:  

- навчальні заклади забезпечені висококваліфікованими педагогічними 

працівниками – викладачами, методистами; 

- укладено програми й плани виконання студентами самостійних робіт; 

- у вільному доступі перебувають розроблені викладачами навчальні і 

методичні посібники, рекомендації, схеми; 

- виконання самостійної роботи організовано систематично; 

- наявні технологічні й інформаційні ресурси для забезпечення якісного 

виконання студентами самостійної роботи; 

- налагоджено систематичний контроль за виконанням самостійної 

роботи. 

Заклади вищої освіти створюють також сприятливе психолого-

педагогічне середовище й умови для розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови на бакалаврському рівні здобуття вищої 

освіти. Важливими чинниками при цьому слугують умотивованість 

студентів, їхнє ціннісне ставлення до самостійної роботи.  

Водночас мотиваційними чинниками  виступають конкурси на звання 

«Студент року», «Найкращій молодий дослідник року», рейтинги кращих 

студентів, участь у грантовій діяльності, які набувають поширення у ЗВО 

України. Так, наприклад, ХНПУ імені Г.С. Сковороди вже декілька років 

поспіль оголошує грант на навчання для здобувачів вищої освіти в розмірі 

15 000 грн. [81]. У цьому заході можуть брати участь студенти усіх 

спеціальностей, зокрема бакалаври за спеціальністю 014 – Середня освіта і 

фаховою спеціалізацією «Мова та література (англійська)». 

Проаналізувавши Освітньо-професійні програми декількох українських 
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закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 

014 – Середня освіта за предметною спеціалізацією «Мова та література 

англійська», вважаємо за доцільне більш детально схарактеризувати окремі 

методи, прийоми, технології, які забезпечують розвиток самоосвітньої 

компетентності майбутніх фахівців середньої освіти, учителів англійської 

мови як-от: 

- створення індивідуальних освітніх маршрутів. Індивідуально-освітній 

маршрут – це цілеспрямована індивідуальна освітня програма, яка дає 

студенту змогу стати суб’єктом навчально-професйної діяльності [69]; 

- підготовка мовного портфоліо. Мовний портфоліо – це набір 

матеріалів, які відображують індивідуальну роботу студента. Такий 

портфоліо розробляється спочатку з викладачем із зазначенням вимог до 

матеріалів. Усі зібрані матеріали ретельно оцінюються в спільній бесіді з 

викладачем на основі розмірковувань, аргументів, самоаналізу й 

самокритики студента. Портфоліо можуть бути демонстративні (перелік 

досягнень), звітні, рефлексивні, на розробку певної тематики. У будь-якому 

разі студент має можливість для самостійної роботи і самооцінки [71]; 

- застосування інтерактивних технологій (зокрема, методу проєктів).  

Застосування методу проєктів в освіті було запропоновано Джоном Дьюі. 

Метод проєктів – це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча 

діяльність студентів-партнерів із метою вирішення поставленої проблеми із 

залученням погоджених спільних методів і способів діяльності. Наприклад, 

студенти розподіляються за групами. Кожна група отримує певне завдання, 

серед членів групи відбувається розподіл індивідуальних завдань у межах 

групи. Студенти збирають потрібну інформацію, обговорюють її, аналізують, 

обирають оптимальний варіант, готують спільну презентацію. Після 

презентацій кожна група, яка виконувала різні завдання, аналізує проєкт 

загалом, коментує його й поціновує. Така робота, хоч і виконується в межах 

групи, характеризується значним ступенем самостійності кожного студента, 

умінням працювати з літературою, робити вибір джерел, виявляти навички 
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критичного мислення, аналізу, узагальнення тощо [70]. 

Наголосимо, що на важливості широкого практикування 

інтерактивного навчання (навчальних проєктів) у процесі розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх педагогів, зокрема вчителів 

англійської мови, акцентується увага в праці Є. Злотникової та Г. Чижакової 

[18]. 

Водночас формами і методами розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів середньої освіти за спеціалізацією 014 – Середня освіта 

і фаховою спеціалізацією «Мова та література англійська», слугують і такі 

традиційні, як підготовка домашньої роботи, виконання ІНДЗ, укладання 

презентації, написання курсової роботи тощо.  

На сучасному етапі розвитку національної системи вищої педагогічної 

освіти особливого значення в аспекті розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови набуває вміння вільно користуватися 

технологічними й інформаційними ресурсами – комп’ютерними програмами, 

додатками, соціальними мережами. Науковці відзначають перспективність 

такого виду вмінь та навичок фахівців, але водночас вказують на недостатній 

рівень теоретико-практичних обґрунтувань використання інформаційно-

комунікативних технологій для розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх бакалаврів [1]. 

Утім інформаційно-комунікативні технології дозволяють не лише 

забезпечувати текстове спілкування онлайн та в чатах Viber, Messenger, 

Tweeter, WhatsApp, а й ефективне використання можливостей, наприклад, 

додатку Kahoot, спеціально розробленого для освітніх проєктів, що дозволяє 

створювати тексти, опитування в ігровій формі. Зручними і корисними також 

є платформа Moodle, додатки на кшталт Zoom для організації відео 

конференцій і занять одночасно з групою учнів та студентів, розміщення та 

перевірки завдань; Google classroom – для перевірки виконаних студентами 

завдань, отримання коментарів від викладача, формування відповідальності 

студентів, оскільки програми можуть задавати час виконання завдань. При 
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цьому завдання можуть супроводжуватися зображеннями, відео, 

додатковими схемами тощо, що вимагає від викладача неабиякої 

інтелектуальної, творчої та пошукової роботи, і водночас, самостійної 

роботи. Додамо, що процес освоєння майбутніми вчителями англійської 

мови нових технологічних можливостей несе не тільки виклики, а й 

захопленість. Сучасні учні вже звикли до постійного розвитку й оновлення 

технологічних можливостей, тому складають для вчителя найголовнішу 

мотивацію до самовдосконалення й саморозвитку. До того ж, такі навчальні 

додатки та платформи є незамінними в організації дистанційного, змішаного 

навчання, яке, як і у Великій Британії, набуває розповсюдження в Україні. 

Зауважимо, що заклади вищої педагогічної освіти, які активно 

впроваджують дистанційне навчання, повинні мати відповідні технічні 

ресурси, методичні розробки, графіки проведення занять через наявні 

технологічні можливості й пристрої. Робота ж студентів, у більшості своїй, 

має носити самостійний, дослідницький характер. При цьому в студентів 

формуються навички самоорганізації та самоконтролю. Студенти, що 

навчаються дистанційно, більш адаптовані до зовнішніх умов, вони більш 

самостійні, товариські, комунікабельні, не бояться приймати важливі 

рішення [46]. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати, що запровадження 

дистанційного навчання в практику підготовки майбутніх учителів 

англійської мови в Україні має потужні важелі для розвитку самоосвітньої 

компетентності фахівців галузі знань Освіта/Педагогіка. Як свідчить 

практика, іноді дистанційне навчання стає єдиною альтернативою навчанню 

в аудиторії (умови пандемії 2020 року).  

Такий вид навчання має й низку недоліків. Найголовніший убачається 

у відсутності постійного, регулярного, спрямованого й керованого 

спілкування між викладачем-екстпертом і студентом; міжособистісного 

спілкування між студентами, оскільки саме в процесі спілкування 

реалізується комунікативна компетентність майбутнього вчителя, що має 
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першочергове значення для вчителя англійської мови. 

Іншими недоліками як в умовах організації дистанційного навчання, 

так і в процесі реалізації традиційних форм навчання для розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців середньої освіти за 

спеціальністю 014 – Середня освіта і фаховою спеціалізацією «Мова та 

література англійська», є недостатній рівень мотивації до професійного 

розвитку в умовах стагнації економіки країни, а також створення умов для 

реалізації професійної мобільності фахівців. 

Одним із шляхів розв’язання цієї проблеми стало залучення до 

навчальних планів підготовки бакалаврів із зазначеної спеціальності 

дисциплін вільного вибору. У переважній більшості закладів вищої освіти 

України, зокрема педагогічного спрямування, які здійснюють підготовку 

бакалаврів за спеціальністю 014 – Середня освіта, «Мова та література 

англійська» дисципліни вільного вибору складають 60 кредитів, близько 

25 % навчального навантаження студента. Наприклад, у Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 

здобувачі названої спеціальності на бакалаврському рівні можуть обирати з-

поміж загальноосвітніх дисциплін, таких, як економіка, основи 

правознавства, етика та естетика, основи релігієзнавства, спеціалізовані 

дисципліни майбутнього фаху: англійська мова та література, історія Англії, 

ділова англійська мова, основи англійської пунктуації. Пропонуються також 

загальнофілологічні курси: країнознавство, основи соціолінгвістики тощо 

[79]. 

Дисципліни вільного вибору в закладах вищої освіти України 

передбачають, що студент може сам обрати й ті курси, які його цікавлять, чи 

ті, які, на його переконання, послугують базисом його особистісного і 

професійного розвитку. Зазвичай вибір студента здійснюється з-поміж 

декількох запропонованих навчальним закладом курсів. Уже на цьому етапі 

студент приймає самостійне рішення, здійснюючи перші кроки для набуття 

самоосвітньої компетентності. 



210 

 

У процесі проходження курсу на вибір, отримання досвіду навчання й 

життєвого досвіду студент набуває здатності оцінювати доцільність свого 

першого вибору, у подальшому змінюючи його. Таким чином формується 

його здатність до певної рефлексії, самооцінювання власних дій і побудови 

індивідуальної траєкторії навчання, тобто створюється підґрунтя для 

формування й розвитку самоосвітньої компетентності. 

Зауважимо, що в цьому процесі важливу роль відіграють наставники, 

викладачі, куратори. В Україні саме ці педагогічні працівники складають 

найближче оточення студента, здатні допомогти йому порадами щодо 

розвитку майбутньої кар’єри. Особливо такі поради стають цінними під час 

підготовки студентами ІНДЗ та курсових робіт. У такому разі науковий 

керівник виступає і супервайзером, і тьютором, і просто досвідченою 

людиною, яка надає професійно й життєво важливі поради. 

Зауважимо, що в провідних університетах світу, зокрема Великій 

Британії, таку функцію щодо проєктування майбутньої кар’єри, формування 

особистої траєкторії навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 

молодої людини, її психологічного типу виконують кар’єрні центри, які 

функціонують при університетах. Кар’єрні центри здійснюють так званий 

кар’єрний коучинг для осіб, виокремлюючи цілі майбутньої кар’єри, 

проєктуючи освіту, базові знання, уміння та навички, психологічні 

особливості людини. Для з’ясування психологічних особливостей 

майбутнього фахівця кар’єрні консультанти успішно застосовують 

Опитувальник Майєрс-Бріггс (МБТІ) для визначення психологічного типу 

особистості, її лідерських якостей [45]. 

Отже, попри значну роботу, яку здійснюють ЗВО України, що 

забезпечують підготовку майбутніх учителів англійської мови на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти у напрямі розвитку самоосвітньої 

компетентності, має місце низка недоліків, як-от: 

- на відміну від Великої Британії, яка активно практикує тестування 

майбутніх учителів, зокрема англійської мови, на етапі вступу на педагогічні 
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факультети, Україна не має подібної практики. А втім, попередній 

психолого-педагогічний аналіз придатності молодої людини до вчительства, 

роботи з дітьми, уміння вчитися впродовж життя, самовдосконалюватися ще 

до початку кар’єри, на наш погляд, є ефективним і дієвим засобом не тільки 

профвідбору, але й розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів, зокрема англійської мови;  

- має місце недостатня вмотивованість майбутніх учителів англійської 

мови до підвищення свого загальнокультурного рівня, рівня спілкування з 

носіями мови як під час професійної підготовки, так і подальшої професійної 

кар’єри. Це пов’язано передусім з соціально-економічною ситуацією в 

Україні, нерозвиненістю системи академічної мобільності студентів; 

- обмеженість заходів, спрямованих на розвиток у майбутніх учителів 

ціннісного ставлення до самоосвіти, оскільки самоосвітня компетентність 

ґрунтується насамперед на емоційно-цінносному ставленні до саморозвитку. 

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня, зокрема за названою 

спеціальністю здебільшого недооцінюють значення самостійної роботи в 

освітньому процесі, надаючи перевагу виконанню репродуктивних завдань. 

Подолання визначеного недоліку вбачається в  організації чіткого контролю з 

боку викладачів на перших курсах навчання, а також застосуванні інших 

мотиваційних заходів, наприклад, додаткових балів за самостійні розробки, 

оприлюднення рейтингів успішності здобувачів тощо. На жаль, у результаті 

неналежного рівня сформованості ціннісного ставлення до самоосвіти під час 

фахової підготовки, серед учителів англійської мови є частка тих, хто 

продукує винятково знання, отримані під час навчання у ЗВО, не приділяючи 

уваги професійному саморозвитку. Недостатньо вмотивованими 

залишаються й викладачі, на яких покладено обов’язки тьюторів, кураторів, 

оскільки зазвичай ці обов’язки вони виконують на громадських засадах. 

Отже, зазначений процес має бути двобічним – держава дбає про престиж 

професії вчителя, а сам учитель відповідає за свій соціальний і професійний 

статус; 
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- недостатній рівень академічної мобільності, який, у більшості своїй, 

лише декларується ЗВО. Як результат, майбутні вчителі англійської мови 

після здобуття освіти на першому (бакалаврському) рівні не мають досвіду 

спілкування з носіями мови, не можуть оцінити, порівняти, адаптувати до 

національної системи освіти прогресивні методи, прийоми навчання 

англійської мови;  

- відсутність спеціальної мовної практики. Майбутні вчителі 

англійської мови під час навчання фактично не комунікують із носіями мови; 

- повільні темпи впровадження дистанційної освіти, електронного 

навчання, інформаційно-комунікаційних технологій і засобів їхньої реалізації 

за умови суттєвого скорочення аудиторних занять і збільшення частки 

самостійної роботи студентів; 

- недостатнє усвідомлення з боку викладачів і студентів значущості 

розвитку самоосвітньої компетентності під час набуття фаху й відсутність 

напрацьованих механізмів оцінювання рівнів її сформованості; 

- не розробленість чітких, обґрунтованих і схожих критеріїв 

оцінювання самостійної роботи студентів у різних університетах за однією 

спеціальністю, що зумовлює подекуди безвідповідальне ставлення й неякісне 

її виконання з боку здобувачів;  

- слабка орієнтація ОП на формування здатності майбутніх учителів 

англійської мови вчитися впродовж життя тощо. 

Задля усунення виявлених недоліків вважаємо доцільним творчо 

використовувати позитивний британський досвід щодо розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови в 

практиці професійної підготовки ЗВО України за такими напрямами: 

1. Первинне оцінювання схильностей молодої людини до 

педагогічної діяльності, її здатності формувати себе в цьому напрямі. На наш 

погляд, закладам педагогічної освіти доцільно надати право попереднього 

тестування абітурієнтів з метою виявлення в них схильності до педагогічної 
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діяльності. 

2. Розроблення гнучких освітньо-професійних програм, які можуть 

обирати здобувачі бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – 

Середня освіта (мова та література англійська) з огляду на свою зайнятість і 

плани професійного розвитку. 

3. Упровадження технологій розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови, зокрема в напрямі 

формування навчальної автономії в опануванні освітньо-професійних  

програм, набуття інтегральних, загальних, фахових компетентностей, а також 

взяття на себе відповідальності за результати навчання. 

4. Створення відповідного освітнього середовища  й інфраструктури 

ЗВО, розширення переліку й обсягів самоосвітніх навчально-інформаційних 

ресурсів, спрямованих на перетворення навчання на процес самоосвіти, 

формування в майбутніх учителів-філологів ціннісного ставлення до 

самоосвітньої діяльності, розвиток навичок цілепокладання, планування, 

рефлексії, аналізу, самооцінки, корегування й удосконалення результатів 

самоосвітньої діяльності. 

5. Стимулювання викладачів, які виконують роль тьюторів, кураторів, 

менторів до двосторонньої взаємодії зі студентами, активного впровадження 

індивідуального підходу й коучингових технологій з метою реалізації 

індивідуальних освітніх траєкторій останніх, привчання до постановки 

власних навчальних цілей, вибору дієвих методів і прийомів їхнього 

досягнення. 

6. Більш широке практикування дистанційного, електронного, 

змішаного навчання (дистанційне електронне навчання сумісне (distance e-

learning collaborative); дистанційне електронне навчання індивідуальне 

(distance e-learning individual); змішане електронне навчання інтегроване 

(blended e-learning integrated); змішане електронне навчання концентроване 

(blended e-learning concentrated); базове навчання з технологічною 

підтримкою (e-supported basic); розширене навчання з технологічною 
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підтримкою (e-supported extended); активних методів і форм проведення 

аудиторних занять («гостьові» лекції, наукові семінари, кейс-метод, 

тьюторство, ділова гра, мовне портфоліо, навчальний проєкт, репортаж), 

продуктивних видів самостійної роботи, що ґрунтуються на навчанні через 

дослідження (research-informed). 

7. Подовження термінів і урізноманітнення видів педагогічної 

практики, надання їй експериментально-аналітичного характеру. 

8. Урахування під час оцінювання результатів навчання рівня 

докладених здобувачами зусиль, ведення ними спеціальних «щоденників 

навчання» («learning diary»), які допомагають усвідомлювати й контролювати 

перебіг і результати освітнього процесу, відчувати впевненість у собі, 

аналізуючи свій шлях у навчанні.   

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Вивчення навчально-програмової документації британських закладів 

вищої освіти, автентичних джерел, а також узагальнень вітчизняних 

дослідників-компаративістів дозволило дійти таких висновків: 

З’ясовано, що розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови у Великій Британії сприяє укладання на період 

базової підготовки в ЗВО плану особистісного розвитку, до якого додаються 

програма навчання за профілем підготовки; навчальний план з датами 

початку й закінчення вивчення освітніх компонентів курсу, термінами 

виконання самостійних робіт, складання іспитів, проведення консультацій, 

підготовки та захисту портфоліо; підручники, методичні рекомендації, робочі 

зошити базових, спеціальних і вибіркових дисциплін за обраним профілем; 

друковані матеріали до навчальних модулів (ілюстрації, таблиці, схеми), 

відеозаписи, аудіозаписи, програмне забезпечення; розклад перегляду 

освітніх телепрограм і радіопередач на національних мережах; матеріали для 
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самоконтролю, самоперевірки та самооцінювання набутих знань, умінь, 

навичок інших здатностей тощо. Такий план слугує орієнтиром реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії майбутніх учителів мов у процесі базової 

підготовки у ЗВО, сприяє підвищенню впевненості в собі, усвідомленому 

керуванню самоосвітньою діяльністю, визначенню професійних та 

особистісних потреб, налагодженню взаємодії з суб’єктами освітнього 

процесу, здійсненню рефлексії навчально-пізнавальної діяльності та 

збалансованості можливостей професійного зростання.  

Аналіз досвіду організації освітнього процесу британських 

університетів (UniversityofCambridge (Кембрідж, Англія), University of York 

(Йорк, Англія), Edge Hill University (Ормскірк, Англія), Goldsmiths University 

of London (Лондон, Англія), Aston University (Бірмінгем, Англія) Aberystwyth 

University (Пенглай, Уельс), University of St. Andrews (Сент-Ендрюс, 

Шотландія), University of Aberdeen (Абердін, Шотландія) засвідчив, що 

розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов, зокрема 

англійської, базується на широкому застосуванні: 

- дистанційного, електронного, змішаного навчання (дистанційне 

електронне навчання сумісне (distance e-learning collaborative); дистанційне 

електронне навчання індивідуальне (distance e-learning individual); 

комбіноване електронне навчання інтегроване (blended e-learning integrated); 

комбіноване електронне навчання концентроване (blended                                                       

e-learning concentrated); базове навчання з технологічною підтримкою                 

(e-supported basic); розширене навчання з технологічною підтримкою             

(e-supported extended) тощо. Інтеграція традиційного (спонтанний вербальний 

дискурс) і он-лайн навчання (рефлективний текстовий дискурс) дозволяє 

розширити можливості освітнього процесу в напрямі розвитку самоосвітньої 

компетентності через осмислення й реструктуризацію процесів учіння й 

викладання; 

- технології модульного навчання (уможливлює  в межах 

основного й додаткового профілю базової підготовки вибір окремих модулів, 
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зважаючи на особисті запити й план особистісного і професійного розвитку), 

інтернет-технології (надає легкий і гнучкий доступ у будь-який час і у будь-

якому місці до навчальних ресурсів: блоги, форуми, соціальні мережі, он-

лайн завдання, тести тощо), коучинг-технології (забезпечує підтримку 

студентів, дозволяє повірити в себе і свої можливості, сприяє формуванню 

умінь ставити й досягати цілі навчання, заохочує саморозвиток), веб-квест 

технології (дозволяє активізувати самостійну навчально-пізнавальну 

діяльність студентів (індивідуальну, парну, групову) через виконання завдань 

пошукового характеру з елементами рольової гри й використанням Інтернет-

ресурсів), технології ігрового проєктування/гейміфікації (підвищує 

мотивацію до навчання, створює відчуття прогресу й задоволення від 

витрачених зусиль і отриманого за підсумками навчання результату завдяки 

створенню ігрового контенту й використанню таких он-лайн сервісів для 

навчання мов, як Lingvaleo, TeachingEnglish, EnglishLioDuo, Lingvist, 

EnglishDom, Ewa тощо); 

- активних методів і форм проведення аудиторних 

занять (проблемні, «гостьові» лекції, семінари-дискусії («Roundtable», 

Scientific debate, «Brainstorm», «Debriefing», «Six Thinking Hats»), 

індивідуальні консультації, рольові й ділові ігри («Interview», «Round Table», 

«Reflexive Circle», «Hotsummary», «Project», «ExpertGroups», «Dozens of 

questions», «Excursion»), кейс-метод, рефлексивний діалог із тьютором, 

ведення рефлексивного щоденника педагогічної практики), продуктивних 

видів організації самостійної роботи, що ґрунтуються на навчанні через 

дослідження (research-informed) (виконання навчального проєкту, укладання 

портфоліо (administrative language portfolio, showcase, feedback language 

portfolio, language learning portfolio, assessment language portfolio), написання 

есе, зйомка відеорепортажу, підготовка колажу, складання глосарію, 

коментування подій і фактів, висловлювання власного ставлення до них, 

аргументування свого погляду щодо наведених у текстах тверджень тощо), 

які не тільки сприяють мовленнєвій активності майбутніх учителів мов, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats
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зокрема англійської, але й забезпечують внутрішню мотивацію до 

самостійного її опанування, підвищують автономію навчання в процесі 

базової професійної підготовки, закладають міцні підвалини для переходу від 

репродуктивної навчальної діяльності до створення власної моделі 

самоосвіти впродовж життя. 

Виявлено, що розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх 

учителів англійської мови в процесі базової у ЗВО Великої Британії 

здійснюється на засадах ресурсного підходу. Цьому сприяє реалізація як 

зовнішніх (матеріально-технічні, часові, інформаційні, стимулювальні, 

комунікативні, психологічні, організаційні), так і внутрішніх (біогенетичні, 

фізіологічні, індивідуально-психологічні) ресурсів. Використання зовнішніх 

ресурсів дозволяє британським вишам створювати продуктивне 

інформаційно-навчальне середовище, як-от: 

- університетські кампуси, що є своєріднимим бізнес-селища з 

повністю мебльованими аудиторіями, гуртожитком, бібліотекою й повним 

доступом до мережі Інтернет; 

- бібліотечні фонди на паперових і електронних носіях (книги, 

архіви періодичних видань, звукозаписи, оцифровані літературні журнали 

тощо), а також апаратно-програмне забезпечення (сервіси ITService, 

AVSupportService, Booker-Bookaroom, MoodleVLE, Office 365, 

GoogleApps@Cambridge, ExternalBooking тощо); 

- центри інформатизації та технічної підтримки, які здійснюють 

реєстрацію здобувачів на курси дистанційної підтримки навчальних 

модулів, розміщують інформацію для самоосвіти на web-сторінці, формують 

вибіркові електронні модулі за тематичними напрямами вивчення 

англійської мови, розробляють програмне забезпечення моніторингу й 

контролю якості знань англійської мови як іноземної й рідної); 

- навчальні засоби електронного зв’язку, зокрема електронна пошта, 

месенджери (ICQ, Skype, AOL, Google Talk), віртуальні класи, електронні 

додатки для мобільних телефонів і планшетів (Multi User Object, Multi User 
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Domain), мультимедійне програмне забезпечення, навчальні платформи 

(Blackbird, Moodle, WOLF, PepplePad тощо). 

Таке ресурсне забезпечення не тільки дозволяє структурувати, 

систематизувати й активізувати аудиторну й самостійну роботу майбутніх 

учителів мов, а й сприяє оптимізації та високій ефективності всього процесу 

учіння, забезпечує його неперервність і цілісність, зменшує час на пошук 

потрібної інформації, її опрацювання, зберігання та перетворення у власні 

знання, забезпечує самоконтроль завдяки зворотному зв’язку. 

Активізації внутрішніх ресурсів розвитку самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови у процесі базової 

підготовки в британській вищій школі сприяє реалізація коучингових і 

тьюторських програм, розроблення й використання web-сайтів й 

інформаційних пакетів для тьюторів («Ресурсний пакет для тьюторів», 

«Керівництво для тьюторів», «Довідник англійського стажера» тощо), 

практикування менторства в умовах дуальної освіти (індивідуальна 

(individual), дистанційна (distance learning), інтегрована (integrated), спільна 

(co-delivery) форми). Це дозволяє ставитися до майбутніх учителів 

англійської мови як до відповідальних творців і менеджерів власної 

навчально-пізнавальної діяльності, допомагати їм успішно інтегрувати 

самоуправління (вибір змісту, форм, методів, засобів навчання) і 

самоконтроль (оцінювання і моніторинг власної когнітивної діяльності), 

самостійно формулювати цілі навчання й обирати стратегії їх досягнення. 

У процесі дослідження з’ясовано, що для діагностування рівня 

розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови 

в університетах Великої Британії широко застосовують моніторинговий 

контроль, що передбачає систему контролювальних, діагностувальних, 

прогнозувальних і регулювальних заходів, які обумовлені метою освітнього 

процесу й містять прогнозування динаміки поетапних досягнень здобувачами 

певних рівнів засвоєння навчального матеріалу на основі вчасного поточного 

коригування освітньої та самоосвітньої діяльності. Інструментами 
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моніторингового контролю слугують курсові роботи, реферати, презентації, 

завдання з перекладу, письмові та усні іспити (на вибір здобувача), 

рефлексивні звіти, тести (діагностичні, поточні, підсумкові), «прогрес-тести», 

письмові відгуки викладачів, рейтинги, укладені на основі анкетувань, 

опитувань, спостережень. Такі моніторингові процедури дозволяють 

майбутнім учителям мов, зокрема англійської, бути обізнаними в особистих 

досягненнях, виділяти утруднення, конкретизувати ті аспекти навчальної 

діяльності, які потребують покращення, укладати план саморозвитку, 

формувати навички рефлексії; адміністрації ЗВО – отримувати повну й 

достовірну інформацію про перебіг освітнього процесу, порівнювати стан 

підготовки здобувачів із результатми навчання, ухвалювати на цій основі 

управлінські рішення щодо коригування професійної підготовки за 

визначеною спеціальністю. 

У роботі на основі аналізу нормативних документів, змісту ОПП ЗВО 

України визначено місце й роль самоосвітньої компетентності в системі 

вимог до здобувачів бакалаврського рівня за спеціальністю 014 – Середня 

освіта та предметною спеціалізацією «Мова та література англійська», 

узагальнено чинну практику розвитку названої компетентностів національній 

вищій школі й виявлено низку бар’єрів, які спричиняють гальмування цього 

процесу. Накреслено перспективи актуалізації педагогічно поцінованого 

досвіду розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів 

англійської мови у процесі базової підготовки у ЗВО Великої Британії в 

національній освітній практиці: організація первинного оцінювання 

схильностей абітурієнтів до педагогічної діяльності, формування ціннісного 

ставлення до самоосвітньої діяльності; запровадження гнучких освітньо-

професійних програм, що узгоджуються з планами особистісного і 

професійного розвитку, забезпечення навчальної автономії в їхньому 

опануванні; більш широке практикування дистанційного, електронного, 

змішаного навчання, активних методів і форм проведення аудиторних занять, 

продуктивних видів самостійної роботи, що ґрунтуються на навчанні через 
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дослідження; подовження термінів і урізноманітнення видів педагогічної 

практики, надання їй експериментально-аналітичного характеру; реалізація в 

процесі фахової підготовки коучингових, тьюторських програм; створення 

відповідного освітнього середовища й інфраструктури ЗВО, розширення 

переліку й обсягів самоосвітніх навчально-інформаційних ресурсів. 

Матеріали розділу відображено в таких публікаціях автора: [52], [53], 

[54], [55], [56], [57], [164], [165]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів наукового пошуку, аналіз джерельної бази й 

особистих спостережень дали підстави для нової інтерпретації визначеної 

проблеми: 

1. З’ясовано, що питання розвитку самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у процесі базової підготовки у ЗВО 

Великої Британії як окрема наукова проблема комплексно й системно не 

досліджувалася. Окремі її аспекти знайшли часткове висвітлення в працях 

вітчизняних учених, які розкривають досвід фахової підготовки майбутніх 

учителів, зокрема вчителів-філологів, у Великій Британії. 

2. У дисертації схарактеризовано особливості організації базової 

підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії, як-от: 

диференціація і гнучкість моделей (академічна університетська, шкільна, 

комплексна); підпорядкування змісту таким засадничим документам, як 

Національна програма «Мови для всіх: мови для життя», 

«Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти», «Рамка кваліфікацій 

європейського простору вищої освіти», «Національний стандарт 

кваліфікованого вчителя», «Національний курікулум підготовки вчителя до 

викладання англійської мови і літератури в середній школі»; варіативність 

навчальних планів; орієнтування на формування загальних і фахових 

компетентностей завдяки вільному вибору освітніх компонентів; 

розроблення й реалізація здобувачем індивідуальної освітньої траєкторії; 

проєктування особистісного і професійного розвитку як на період здобуття 

фахової підготовки, так і впродовж життя. 

Установлено, що самоосвітня компетентність майбутніх учителів мов, 

зокрема англійської, у Великій Британії розглядається як обов’язкова мета й 

невід’ємний компонент базової підготовки, що забезпечує набуття ними 

загальних і фахових компетентостей, проєктує викладання на рефлексивній 

основі й слугує основою для подальшої неперервної освіти й кар’єрного 
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зростання. 

3. Виявлено й проаналізовано підходи британських і вітчизняних 

науковців до визначення суті самоосвітньої компетентності (здатність 

особистості формулювати цілі й поціновувати прогрес у їх досягненні, 

планувати власний розвиток і здійснювати саморефлексію досягнутого, 

набувати знання автономно й брати відповідальність за їхні результати, 

оперувати загальнонавчальними вміннями й навичками наукової організації 

праці й визначати напрями удосконалення самоосвітньої діяльності, 

задовольняти власні пізнавальні потреби й здійснювати безперервне 

професійне самовдосконалення, будувати персональну життєву стратегію й 

долати протиріччя власного життєвого досвіду) та педагогічних умов її 

розвитку в процесі базової підготовки майбутніх учителів (стимулювання до 

постановки власних навчальних цілей; орієнтування на саморозвиток і 

професійне самовдосконалення впродовж життя; тьюторська допомога в 

розробленні індивідуальної освітньої траєкторії; оволодіння технологією 

«самокерованого навчання» («autonomouslearning»); здійснення 

саморефлексії, самооцінки й самоконтролю власної навчальної діяльності; 

забезпечення відповідними навчально-інформаційними ресурсами тощо).  

4. У дисертації узагальнено зміст, форми, методи розвитку 

самоосвітньої компетентності майбутніх учителів англійської мови у ЗВО 

Великої Британії в процесі базової підготовки (укладання плану 

особистісного розвитку, активне запровадження в освітній процес 

дистанційного, електронного, змішаного навчання, модульної, коучингової, 

веб-квест технологій, технології ігрового проєктування, проблемних і 

«гостьових» лекцій, семінарів-дискусій, методу кейсів, продуктивних видів 

самостійної роботи); презентовано ресурсне забезпечення цього процесу 

педагогічними відділеннями й факультетами провідних університетів 

Великобританії (облаштування кампусів, наповнюваність бібліотечних 

фондів, забезпечення електронними засобами навчання й доступом до 

мережі Інтернет, організація технічної підтримки самокерованого навчання, 
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реалізація коучингових і тьюторських програм); визначено способи 

діагностування рівня сформованості самоосвітньої компетентності завдяки 

проведенню моніторингового контролю (курсові роботи, реферати, презентації, 

завдання з перекладу, письмові та усні іспити, рефлексивні звіти, тести, 

«прогрес-тести», письмові відгуки викладачів, рейтинги здобувачів). 

На основі порівняльного аналізу окреслено перспективи творчого 

використання досвіду Великої Британії щодо розвитку самоосвітньої 

компетентності в процесі базової підготовки майбутніх учителів мов, 

зокрема англійської, у процесі реалізації ОПП підготовки здобувачів 

бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 – Середня освіта 

(«Мова та література англійська») в закладах вищої педагогічної освіти 

України. 

Серед перспективної тематики подальшого науково-педагогічного 

дослідження проблеми визначено: порівняльний аналіз методів, форм, 

технологій розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх учителів мов у 

Великій Британії на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) 

рівнях; узагальнення досвіду реалізації Концепції навчання впродовж життя 

(life-longlearning) у системі педагогічної освіти Великої Британії. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Методичні рекомендації до самостійної (позааудиторної) роботи з мов, 

розроблені мовним центром 

Саусхемптонського університету  

[University of Southampton. Centre for Language Study. URL : 

https://www.southampton.ac.uk/ml/cls/index.page (дата звернення: 01.05.2020)] 

 

Аудіювання 

Використання аудіозаписів Є оптимальним для практикування й 

розвитку навичок слухання. Необхідно слухати 

аудіозапис декілька разів і короткими 

відрізками. Наприклад, для розуміння загального 

змісту або головної ідеї тексту допомагає 

слухання ключових слів. Необхідно вимикати 

запис через певний проміжок часу й намагатися 

спрогнозувати, що буде далі в тексті. Повторне 

слухання можна використовувати для отримання 

необхідної детальної інформації, або тренування 

в конспектуванні. Загалом варто спробувати 

зрозуміти прослухане шляхом кількаразового 

повторення. 

Необхідно фокусувати увагу на вимові й 

особливо зосереджувати увагу на тому, як 

вимовляння попередніх слів впливає на 

вимовляння наступних. Необхідно 

практикуватися в слуханні інтонаційних 

https://www.southampton.ac.uk/ml/cls/index.page
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моделей і визначенні відмінностей у різних 

типах речень, а також особливу вагу звертати на 

наголоси в словах. Прослуховування 

аудиозаписів є також корисним у парі з іншими 

студентами, оскільки після кожного 

прослуховування це дає змогу обмінятися 

інформацією й поцінувати ступінь розуміння 

тексту. Результатом цього обміну може бути 

складання списку запитань, на які можна 

відповісти під час подальших прослуховувань. 

Короткі відрізки запису можна 

використовувати для диктантів. 

Слухання можна використовувати для 

розвитку інших видів умінь і навичок. 

Наприклад, тренування в складанні конспектів і 

написанні коротких анотацій або слухання з 

метою збільшення словникового запасу. 

Використання відеозаписів Доцільно використовувати для тренування 

навичок інтерпретування пара лінгвістичних 

ключів (жести, міміка, рухи очей тощо). 

Необхідно переглянути запис без звуку, 

намагаючись передбачити зміст відеофрагменту. 

Можливим є складання студентом власних 

коментарів або діалогів. Повторний перегляд дає 

змогу порівняти припущення студента із 

оригінальним текстом. 

Можна використовувати відео із 

субтитрами. Їх необхідно закрити, потім 

повторно передивитися і перевірити себе. Варто 
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пам’ятати, що субтитри не завжди повністю 

відображають почуту вами інформацію в записі. 

Читання 

Розвиток навички 

передбачення 

Використовуйте назву, перший і останній 

параграф, абзац, перші декілька рядків, картинки 

або фото, що супроводжують текст. 

Тренування в побіжному 

читанні 

Тренуйтесь у побіжному читанні для 

визначення суті й потім запитайте себе про що 

текст. На його основі визначте, яку специфічну 

інформацію Ви очікуєте знайти в тексті. 

Прогляньте текст, щоб з’ясувати чи є ця 

інформація там. 

Логічні висновки (inferencing 

skills) 

Намагайтеся здогадатися про значення 

незнайомих слів із контексту. 

Спрощення ідей і їх 

перефразування 

Працюйте над спрощенням ідей і їх 

перефразуванням, щоб урізноманітнити мову. 

Збільшення швидкості 

читання 

Збільшуйте швидкість читання так, щоб 

намагатися зрозуміти не кожне слово, а зміст. 

 

Говоріння 

Вимова вголос Вимовляйте нові слова і фрази вголос для 

кращого їх запам’ятовування й тренування 

вимови. 

Групування корисних 

елементів 

Групуйте корисні елементи мови разом і 

запам’ятовуйте ситуаційні вирази. Знайдіть 

можливість використати їх. 

Використовування носіїв 

мови 

Використовуйте носіїв мови з метою 

перевірки правильності вимови. 

Практика говоріння Знаходьте можливість практикуватися в 
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говорінні й розвивати швидкість мовлення так 

само, як і правильність. 

Аналіз помилок Запишіть своє мовлення на касету, щоб 

розвивати швидкість, потім програйте й 

практично проаналізуйте, зверніть увагу на 

помилки у вимові, граматиці, лексиці. З’ясуйте 

як правильно було сказати те, де у вас є сумніви. 

Копіювання інтонації та 

варіювання наголосів у 

реченні 

Практикуйте копіювання інтонаційних 

зразків і варіювання  наголосів у реченнях, щоб 

ознайомитись із цим складником говоріння й 

розвинути свою впевненість. 

Використання фонетичних 

транскрипцій 

Використовуйте фонетичні транскрипції з 

друкованих або електронних словників, щоб 

потренуватися в точності вимови нових слів або 

фраз. Потім порівняйте власну вимову зі 

зразками, представленими в електронному 

словнику або відповідному програмному 

комп’ютерному забезпеченні. 

 

Письмо 

- Намагайтеся думати мовою, яка вивчається, під час письма й 

відповідно не перекладати з рідної мови. 

- Докладайте зусиль, щоб навчатися на власних помилках і 

намагайтеся брати до уваги виправлення й коментарі викладача або тьютора. 

Детально перевіряйте граматичні й лексичні помилки. Використовуйте 

словники для запобігання орфографічних помилок, а також інші матеріали, 

які можуть стати корисними. 

- Практикуйтеся в письмі максимально багато. Навіть ведення 

особистих записів мовою, що вивчається, або листування із носієм мови 
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допоможе покращити письмо. Ви можете знайти партнера для листування за 

допомогою Міжнародної мережі електронного листування в тандемі 

(InternationalEmailTandemNetwork). 

- Намагайтеся поставити себе на місце читача, щоб перевірити 

чіткість і логічність матеріалу, викладеного Вами в письмовій формі. 

Перегляньте те , що Ви написали (особливо якщо це есе), аналізуючи, чи воно 

логічно структуроване, чи є в ньому вступ, основні частина й висновки, чи 

чітко викладені основні ідеї тощо. 

- Перегляньте зразки писемного мовлення носіїв мови. Спробуєте 

проаналізувати як вони викладають свої думки на письмі, звертаючи увагу на 

важливі з’єднувальні вирази тощо. Проаналізуйте чи є кардинальна 

відмінність між однаковими за змістом текстами, написаними рідною та 

іноземною мовами. Корисно було б обговорити ці відмінності із викладачем, 

тьютором або носієм мови. 

- Використовуйте програми перевірки правопису або програми з 

обробки текстів як дидактичні засоби. Здійснюйте моніторинг власних 

орфографічних помилок. Також звертайте увагу на слова, які програми 

перевірки правопису групують разом, наприклад, лексичні одиниці, які 

мають схожу орфографію, але різне значення. Тезаурус є корисним 

електронним навчальним засобом. 

Вивчення нової лексики 

1. Ідентифікуйте та складіть список споріднених слів у вашій рідній та 

іноземній мовах. Це слова, що мають спільне походження й можуть мати 

однаковий вигляд або незначні відмінності в правописі. 

2. Ознайомтесь із псевдоспорідненими словами, які схожі 

орфографічно, але мають різні значення (наприклад, sympathique- фр., 

sympathetic- англ.). 

3. Створіть власний словник-довідник. Упорядкуйте слова відповідно 

до частин мови й додавайте слова, які мають зв’язок (синоніми, антоніми 

тощо). 
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4. Під час запису нових лексичних одиниць обов’язково додавайте 

таку корисну інформацію, як фонетична транскрипція, наголос, запишіть 

приклади використання слова в реченні тощо. 

5. Групуйте слова за темами (наприклад, у межах тексту, у якому Ви 

їх знайшли) для кращого згадування або винаходьте власні категорії для 

групування нових лексичних одиниць. 

6. Учіться визначати основні морфеми в словах: спільні закінчення 

(суфікси) для іменників, префікси, які зазвичай використовуються для 

утворення антонімів прикметників тощо. 

7. Вивчіть абревіатури та терміни, які трапляються в словниках. 

Вивчення грамматики 

Намагайтеся активно тренуватися у використанні нових граматичних 

конструкцій в усному і писемному мовленні.  

Вивчайте нові граматичні правила в контексті. 
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Додаток Б 

 

Мобільне навчання у вищій освіті Великої Британії  

[Mobile Education in the United Kingdom. URL : 

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2012/03/uk110811interactive1.pdf 

(дата звернення: 28.04.2020)] 

  

Мобільні телефони використовуються в університетах з метою 

отримання доступу до віртуального навчального середовища та організації 

адміністративного спілкування. Оскільки плата за навчання зростає й 

студенти багато працюють, аби підтримати себе, мобільне навчальне 

обладнання стає все більш значущим чинником у прийнятті рішення про те, у 

якому закладі вищої освіти навчатися.  

Дослідження, проведене компанією Blackboard, показало, що більшість 

студентів хотіли б отримувати оновлену інформацію від свого закладу за 

допомогою текстового чи голосового повідомлення. Окрім того, оскільки 

студенти стають все більш мобільними, зрозуміло, що заклади вищої освіти 

адаптуються до умов сьогодення, аби задовольнити цей попит. 

Університет Sheffield Hallam був першим університетом, який у липні 

2010 р. установив програми Mobile Central і Mobile Learn від компанії 

Blackboard. Вони забезпечили студентам доступ до послуг кампусу й змісту 

курсів на смартфонах та мобільних пристроях із виходом в Інтернет. Згодом 

до цих програм приєдналися Манчестерський і Ліверпульський університети. 

Інші університети (зокрема, Оксфордський) розробили власні мобільні 

додатки, аби студенти мали доступ до віртуального навчального середовища, 

знаходили потрібну місцеву інформацію й виконували щоденні завдання. 

 

Оксфордський університет – Мобільний Оксфорд (M.Ox) 

Цей мобільний додаток був створений Оксфордським університетом і 

став одним із перших мобільних інформаційних сервісів у вищій освіті 

https://www.gsma.com/iot/wp-content/uploads/2012/03/uk110811interactive1.pdf
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Великої Британії. Він надає деякі загальні місцеві послуги студентам аби 

допомогти їм виконувати щоденні завдання та підтримувати зв’язок із 

віртуальним навчальним середовищем університету. Додаток базується на 

відкритому коді, доступному в межах проєкту Molly Project. 

 

Характеристика додатку «Мобільний Оксфорд (M.Ox)» 

Мета Надати студентам та громадськості широкий спектр 

потужних та інтуїтивно зрозумілих мобільних 

інформаційних сервісів 

Опис, загальні риси - зручний бібліографічний пошук (пошук 

найближчого екземпляру потрібної книги); 

- цікаві місця та картографування по місту 

Оксфорд; 

- інформація про транспорт у режимі реального 

часу, охоплюючи реальний час прибуття автобусів; 

- зведені канали новин; 

- доступ до університетського віртуального 

навчального середовища; 

- повний доступ до каталогу подкастів iTunes U 

університету; 

- доступ до веб-камер в Оксфорді та на дорогах 

Пратнери Oxford University Computing Services, The Molly 

Project 

Фінансування Спочатку фінансувалась Спільним комітетом 

інформаційних систем (JISC – Joint Information 

Systems Committee) – £250,000 

Вільний доступ 

Технології Мобільний додаток розроблений для будь-якого 

мобільного пристрою 

Вплив на навчання - зручність мобільного спілкування; 

- об’єднує університетську технологічну 

інфраструктуру із зовнішніми інформаційними 

ресурсами 

Удосконалення Технічні проблеми, пов’язані з розробкою та 

оптимізацією програми для кількох пристроїв 

Стійкість - розвиток був інноваційним та продовжує 

тривати; 

- сприяв створенню проєкту спільноти з 

відкритим кодом для інших груп, які бажають його 

реалізувати 
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Вулвергемптонский університет (University of Wolverhampton) – 

Мобільні телефони, що покращують навчання та підтримку 

Цей проєкт покликаний дослідити проблеми впровадження технології, 

що базується на SMS, для підтримки викладацької та навчальної діяльності в 

університеті Вулвергемптона. 

Характеристика додатку «Мобільні телефони, що покращують 

навчання та підтримку» 

Мета Створити та вивчити значення SMS для навчання та 

викладання 

Опис, загальні риси Використовуються три типи SMS: 

- одностороннє спілкування (від викладача до 

студента, до 800 знаків); 

- формувальна оцінка (правильно/неправильно, 

тести з численним вибором та вільна відповідь); 

- спільне навчання (текстові повідомлення з 

відповідями для всіх студентів) 

Пратнери University of Wolverhampton, JISC, Pebble Learning 

Фінансування Спільний комітет інформаційних систем (JISC – Joint 

Information Systems Committee) 

Вплив на навчання - університети та студенти отримують перевагу 

від широкого використання закладами вищої освіти 

спілкуванням через SMS; 

- неможливо виміряти вплив на здатність 

запам’ятовувати чи успішність навчання 

Удосконалення - персонал потребує навчання технології та як її 

використовувати для навчання; 

- потрібно зосередити увагу на розумінні того, як 

SMS можна використовувати для навчання; 

- розробка навчального програмного 

забезпечення для SMS забирає багато часу 

Стійкість Університет впроваджує та просуває його для 

адміністративних потреб 

Мобільний Moodle 

St Georges University (Лондон) створив мобільний Moodle, аби студенти 

могли підключитися через мобільний телефон до університетського Moodle 

віртуального навчального середовища. Це має форму мобільного браузера, а 

не програми. Браузер надає доступ до всіх основних функцій Moodle, таких, 

як заняття, тести, завдання та ресурси.  
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Додаток В 

 

Приклади листків-бланків для самоаналізу та фіксації всіх етапів 

виконання самостійної позааудиторної роботи 

для майбутніх учителів мови в Університеті Манчестер 

 

Аналіз навчальних потреб та план дій 

Ім’я студента________________________________________________ 

Ступінь____________________________________________________ 

Мова, що вивчається_______________________________________ 

Дата____________________________________________________ 

 

1. Чому Ви хочете продовжувати вивчати мову? 

 

2. Опишіть свій рівень володіння мовою. 

 

3. Які аспекти вивчення мови не викликають у Вас жодних труднощів 

(читання, письмо, говоріння, аудіювання, знання граматики, лексики 

тощо)? 

 

4. Які аспекти вивчення мови викликають у Вас хвилювання? 

 

5. Чому Ви відчуваєте хвилювання? 

 

6. Що, на Вашу думку, може бути зроблено для створення більш 

комфортної ситуації здійснення самостійної позааудиторної роботи? 
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Продовж. табл. 

 

7. Що Ви самостійно плануєте робити ? 

8. Які навчальні засоби та підтримка Вам для цього необхідні? 

 

9. Які навчальні засоби та підтримка є у Вашому розпорядженні? 

 

 

 

Відвідайте мовний центр та університетську бібліотеку, щоб 

переконатися чи правильні Ваші уявлення про доступні навчальні ресурси. 

Скористайтеся вебсайтом Мовного центру для ознайомлення із наявністю 

навчальних засобів, про існування яких Ви не знали. Запитайте свого 

тьютора, інших студентів або персонал Мовного центру про наявні 

дидактичні засоби.  

10. Які доступні навчальні засоби, на Вашу думку, є найбільш важливими? 

 

11.  Хто може Вас запевнити, що Ваші навчальні потреби задоволені? 
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Продовж. табл. 

 

12. Які практичні кроки Ви плануєте здійснити протягом наступного 

тижня? 

Практичні кроки/завдання/види самостійної 

позааудиторної роботи 

Дата виконання 

1.  

2.  

3.  

4. 
 

13. Які практичні кроки Ви плануєте здійснити протягом наступного 

місяця? 

Практичні кроки/завдання/види самостійної 

позааудиторної роботи 

Дата виконання 

1.  

2. 
 

3.  

4.  

Покладіть цей бланк до свого мовного портфоліо. Не забудьте 

повернутися до питань № 12 і 13 для заповнення дат виконання завдань. 

Заповніть Опитувальник після декількох тижнів. Це допоможе Вам 

проаналізувати процес здійснення самостійної позааудиторної роботи й 

відкоригувати власний навчальний план. 

14. У кінці семестру поверніться до питань № 4 і 5. Чи дали б Ви таку ж 

відповідь? 
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План дій 

Ім’я студента_________________________________ 

Мова, яка вивчається__________________________ 

Курс___________________________ 

Рік_____________________________ 

Дата____________________________ 

1. Мовленнєві навички? 

Як би Ви оцінили рівень сформованості власних мовленнєвих навичок? 

2. Мотивація. 

Чому Ви вивчаєте мову (причини, пов’язані із здобуттям професії, 

особисті)? 

3. Оцініть свій прогрес. 

 

Опишіть, наскільки впевнено Ви відчуваєте себе в такому: 

 Сильні сторони Слабкі сторони 

Говоріння   

Аудіювання   

Читання   

Письмо   

Граматика   

 

 

4. Чого Ви б хотіли досягти? 

Опишіть. 

довготривалі цілі: 

 Цілі 

Говоріння  

Аудіювання  

Читання  

Письмо  

Граматика  
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короткотривалі цілі: 

 Цілі 

Говоріння  

Аудіювання  

Читання  

Письмо  

Граматика  

 

5. Як Ви плануєте досягти цих цілей? 

Напишіть короткий план навчання на цей семестр 

 План Час, витрачений на 

тиждень 

Говоріння   

Аудіювання   

Читання   

Письмо   

Граматика   

 

 

6. Які навчальні засоби та матеріали Ви збираєтесь використовувати? 

Пошукайте навчальні засоби на сайті та в каталозі Мовного центру. 

Обговоріть їх зі своїм тьютером або іншими студентами 

 Навчальні засоби та матеріали 

Говоріння  

Аудіювання  

Читання  

Письмо  

Граматика  
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Вам варто регулярно аналізувати власну самостійну позааудиторну 

діяльність, переглядати власні навчальні цілі, потреби та способи їх 

досягнення. 

 

Журнал виконання самостійної позааудиторної роботи 

Ім’я студента___________________________ 

Мова, яка вивчається____________________ 

Курс_________________                                                 

Дата__________________ 

 

 

Дата Ціль навчання 
Використані матеріали Ціль наступного циклу навчання 
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Додаток Г 

 

Список праць Перевознюк В.В., опублікованих за темою дисертації 

 

Статті у провідних фахових виданнях України  

1. Перевознюк В. В. Історичні проблеми формування культурної 

особистості у сучасних умовах цивілізації. Духовність особистості : 

методологія, теорія і практика: зб. наук.  праць. Сєвєродонецьк: вид-во 

СНУ ім. В. Даля.  2017. № 4(79). С. 229 – 234. (Index Copernicus). 

2. Перевознюк В. В., Дернова М. Г. Університетські програми базової 

професійної підготовки вчителів у Великій Британії. Engineering and 

Educational Technologies [Електронне видання]. 2018. 6 (4). Р.66 –75. (Index 

Copernicus, Ulrichs Web Global Serials Directory, Google Scholar).  

3. Перевознюк В. В., Дернова М. Г. Реалізація дуальних форм навчання 

в европейських університетах. Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Кременчук : Вид-во КрНУ, 

2019. Вип. 3(116). С. 39 – 45. (Index Copernicus, Ulrichs Web Global Serials 

Directory, Google Scholar).  

4. Перевознюк В. В. Формування самоосвітньої компетентності 

вчителів англійської мови у процесі їх підготовки у закладах вищої освіти 

Великої Британії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: вид-во Класичного 

приват. ун-ту. 2020. № 68, Т. 2. С. 90 – 95. (Index Copernicus, Google Scholar). 

5. Перевознюк В. В. Ресурсне забезпечення формування самоосвітньої 

компетентності майбутніх учителів англійської мови. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова. 

2020. Вип. 73. Т.2. С. 36 – 39. 

6. Перевознюк В. Досвід формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії. Актуальні питання 
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гуманітарних наук: міжвузівськ. зб. наук. праць молод. учених. Дрогобич : 

Гельветика, 2020. Вип. 28. Т 3. С. 182 – 187. 

Статті у міжнародних виданнях 

7. Zagirniak D., Khovrak I., Perevozniuk V. The Convergence of The 

Systems of Education at Scottish and Ukrainian Universities in the Context of 

Ethic Leadership. International Journal of Engineering & Technology (IJET). 

2018. P. 550 – 556. (UAE, Scopus).  

Опубліковані праці апробаційного характеру 
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