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АНОТАЦІЯ 

 Васильєва М. П. Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у 

закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної 

освіти. Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2021. 

Дисертація присвячена дослідженню теорії і практики підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих, що сприятиме виявленню і 

використанню педагогічно цінного досвіду в професійній підготовці фахівців 

зазначеного профілю у закладах вищої освіти України. 

 У роботі вперше виявлено змістовий компонент підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих, 

який складається з фахової («Практичний курс англійської мов», «Іноземна 

мова», «Іноземна мова академічного спілкування», «Іноземна мова професійного 

спрямування»), психолого-педагогічної («Андрагогіка», «Педагогічна 

психологія», «Соціально-освітня психологія», «Педагогіка на різних освітніх 

етапах», «Вступ до освіти дорослих з елементами прикладної лінгвістики»), 

дидактичної («Загальна дидактика», «Інформаційні технології в дидактиці»), 

методичної («Нові технології у викладанні іноземних мов», «Методика навчання 

іноземних мов для спеціальних цілей», «Тестування та оцінювання під час 

вивчення іноземних мов для спеціальних цілей»), науково-дослідницької та 

практичної підготовки; проаналізовано досвід практичної та науково-

дослідницької підготовки фахівців зазначеного профілю в закладах вищої освіти 

Польщі (організація практичної підготовки в закладах освіти дорослих, на 

курсах іноземних мов при університетах, на комерційних курсах іноземних мов, 
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в умовах корпоративного навчання, в літніх мовних школах, у будинках 

культури та ін.; написання магістерських досліджень із методики навчання 

іноземних мов дорослих, психолінгвістики і т. ін.); проведено порівняльно-

педагогічний аналіз підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих Польщі та України; надано 

рекомендації щодо використання педагогічно цінних ідей та досвіду Польщі для 

вдосконалення змісту вищої філологічної освіти України (введення у зміст 

навчальних програм нормативних дисциплін з основ навчання дорослих та 

дисциплін вільного вибору з вивчення іноземних мов за професійним 

спрямуванням; удосконалення методичної підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов шляхом вивчення методики навчання іноземних мов 

професійного спрямування та методики підготовки дорослих слухачів до 

складання міжнародних іспитів; запровадження практичної підготовки фахівців 

на базі закладів навчання дорослих тощо). 

           Поглиблено уявлення про форми й методи підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

(мінілекції, дискусії, методи роботи з книгою, аналіз текстів, вивчення 

прикладів, аналіз окремих питань, змішане навчання, модель перевернутого 

класу і т. ін.). 

           До наукового обігу введено законодавчі акти, освітні програми, плани 

провідних університетів Польщі з підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що 

матеріали дослідження відкривають нові можливості для подальших наукових 

пошуків у галузі компаративістики, сприяють вдосконаленню змісту, форм та 

методів підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих України. 

Практичне значення роботи засвідчує і підготовка автором навчальних 

посібників «Англійська для аспірантів» та «Усі вправи з граматики англійської 
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мови» для дорослих, в яких використано цінний досвід (методичні прийоми, 

вправи різних типів з нарощуванням складності та ін.) підготовки викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі. 

 Запропоновано авторський спецкурс «Сучасні підходи до навчання 

іноземних мов дорослих» для закладів неформальної освіти, який апробовано на 

курсах іноземних мов «English School of Tomorrow» у м. Харків, та дисципліну 

вільного вибору «Культура міжнародного ділового спілкування» для магістрів 

першого року заочної форми навчання спеціальностей 014.21 Середня освіта 

«Мова і література (англійська)» та 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно)». 

Одержані в ході дослідження результати та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОП підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.02 «Середня освіта» 

(мова й література (з певної мови)); удосконалення навчальних і робочих 

навчальних програм дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів з методики навчання іноземних мов дорослих; 

розроблення курсів дисциплін вільного вибору для підготовки майбутніх 

викладачів-мовників («Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка»), проведення 

педагогічної практики.  

Здобутими в процесі дослідження узагальненими та систематизованими 

науковими положеннями можуть послугуватися менеджери закладів вищої 

освіти для створення належної інфраструктури й ресурсного забезпечення 

процесу підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих; установи неформальної освіти – для 

проєктування їхнього кар’єрного зростання; науковці, викладачі, які проводять 

історико-педагогічний аналіз та компаративні розвідки. 

 У дисертації з’ясовано, що проблема підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в 
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системі освіти дорослих не була предметом наукового вивчення, що й зумовило 

науковий пошук у цьому напрямі. У дисертації визначено основні напрями 

вивчення зазначеної проблеми у науковій думці Польщі і України (процес 

реформування та функціонування системи вищої освіти Польщі в умовах 

євроінтеграції; особливості підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у 

закладах вищої освіти Польщі; функціонування системи освіти дорослих 

Польщі; зміст, форми та методи професійної підготовки персоналу до роботи з 

різними категоріями дорослого населення в закладах освіти Польщі). Доведено, 

що вітчизняні дослідники-компаративісти, характеризуючи досвід підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов у Польщі, торкалися побіжно лише окремих 

аспектів досліджуваної проблеми.  

На основі аналізу джерельної бази, більшу частину якої складають 

автентичні джерела, визначено особливості організації підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих, як-то: підпорядкування змісту підготовки 

європейським та законодавчим нормативним актам; стандартизація та 

міждисциплінарний характер змісту освіти; прикладний характер освітніх 

програм; відповідність освітніх програм вимогам ринку праці; реалізація 

індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням особистих інтересів 

здобувачів і проєктування їхнього кар’єрного шляху; інтеграція традиційних та 

інноваційних форм і методів навчання та ін.). 

Установлено, що метою зазначеної підготовки є формування 

кваліфікованих і конкурентоспроможних, соціально й професійно мобільних 

педагогів, які вільно володіють професійними знаннями, здатні до ефективної 

роботи за фахом у школах і установах для дорослих на рівні світових стандартів, 

готові до постійного професійного вдосконалення. Завданнями підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих є: оволодіння теоретичними 

знаннями з педагогіки й психології, іноземних мов та методики їх викладання; 
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набуття навичок науково-дослідницької і практичної діяльності в системі освіти 

дорослих;  формування готовності до майбутньої професійної діяльності, що 

ґрунтується на необхідних фахових знаннях, уміннях, навичках і соціальних 

компетентностях; усвідомлення майбутніми фахівцями змісту професійної 

діяльності викладача іноземних мов у системі освіти дорослих. 

У дисертації виявлено, що підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

до професійної діяльності в системі освіти дорослих здійснюється на 

магістерському рівні філологічних і гуманітарних факультетів класичних та 

педагогічних університетів (Варшавський університет, Вроцлавський 

університет, Гданський університет, Жешувський університет, Лінгвістична 

вища школа в Варшаві, Опольський університет, Познанський університет імені 

Адама Міцкевича та ін.) протягом двох років навчання. 

Узагальнено форми, методи і засоби підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Встановлено, що під час освітнього процесу використовують як традиційні, так й 

інноваційні форми та методи навчання. До традиційних методів належать: 

лекція, практичні заняття, індуктивний метод, аудіолінгвальний метод, методи 

роботи з книгою, методи драматизації, індивідуальна робота, робота в парах та 

групах, публічний виступ, дискусія, метод керованого спостереження тощо. 

Інноваційні форми та методи включають мінілекції, тренінги, самостійне 

формулювання майбутніми фахівцями правил, метод «станції завдань» (stacje 

zadaniowe), використання методу ментальних карт, мозковий штурм, проєктна 

робота, метод «case study», змішане навчання (blended learning), модель 

перевернутого класу тощо. Серед засобів навчання слід назвати друковані 

матеріали та технічні засоби навчання (мультимедійні технології, комп’ютерні та 

мобільні додатки, блоги в сфері освіти (edublog) та відеоблоги (vlog)). 

На основі досвіду Польщі розроблено рекомендації щодо практичного 

використання педагогічно цінного досвіду Польщі в системі вищої освіти України 

на загальнодержавному рівні, на рівні закладів вищої освіти, на рівні діяльності 
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кафедр. Зокрема, на загальнодержавному рівні необхідно розробити Стандарт 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, врахувати необхідність 

розвитку компетентностей з навчання іноземних мов дорослих. На рівні закладів 

вищої освіти доречно розширити міжнародну співпрацю, впровадити в ОП 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов дисципліни з основ навчання 

дорослих, удосконалювати методичну підготовку майбутніх викладачів шляхом 

вивчення методики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, 

запроваджувати практичну підготовку фахівців на базі закладів навчання 

дорослих. На рівні діяльності кафедр доцільно опанувати педагогічно цінний 

досвід зарубіжних країн світу з підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

до професійної діяльності в системі освіти дорослих, впроваджувати інноваційні 

методи навчання іноземних мов, заохочувати здобувачів освіти до складання 

міжнародних іспитів з іноземних мов. 

 Ключові слова: викладач, іноземна мова, підготовка, система освіти 

дорослих, професійна діяльність, Польща, освітня програма, зміст, форми, 

методи навчання. 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дослідження 

Статті в наукових фахових виданнях України та у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних 

1. Васильєва М.П. Особливості діяльності викладача іноземної мови в 

різновіковій навчальній групі. Молодь і ринок. 2018. №10 (165). С. 126-130. 

2. Васильєва М.П. Психолого-педагогічні особливості організації 

викладання іноземної мови в різновіковій навчальній групі. Інноваційна 

педагогіка. 2019. № 16. С. 52 – 55. 

3. Васильєва М.П. Співвідношення педагогічних і андрагогічних основ 

навчання іноземної мови в різновіковій навчальній групі. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. № 69. С. 31-35. 
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4. Васильєва М.П. Організаційно-педагогічні засади підготовки 

викладачів іноземної мови до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

Республіки Польща. Науковий часопис Національного педагогічного 
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ABSTRACT 

 Vasylieva M. P. Preparation of Future Foreign Language Teachers in Higher 

Educational Institutions of Poland for Professional Activity in the System of Adult 

Education. - Qualification Scientific Work. Manuscript. 

 Thesis for obtaining Doctor of Philosophy Degree in Pedagogy, specialty 

13.00.04 – Theory and Methodology of Professional Education. H. S. Skovoroda 
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Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Kharkiv, 2021. 

The thesis is devoted to the research of theory and practice of preparation of 

future foreign languages teachers of in higher educational institutions of Poland for 

professional activity in the system of adult education, which will promote 

identification and use of pedagogically valuable experience of this kind or preparation 

in higher educational institutions of Ukraine. 

 For the first time the content component of preparation of future foreign 

languages teachers for professional activity in the system of adult education is 

revealed. It consists of professional (“Practical English Course”, “Foreign Language”, 

“Foreign Language for Academic Purposes”, “Foreign Language for Special 

Purposes”), psychological and pedagogical (“Andragogy”, “Pedagogical Psychology”, 

“Social and Educational Psychology”, “Pedagogy on Particular Educational Stages”, 

“Introduction to Adult Education with Elements of Applied Linguistics”), didactic 

(“General Didactics”,  “Information Technologies in Didactics”), methodological 

(“New Technologies in Foreign Language Teaching”, “Methods of Teaching Foreign 

Languages for Special Purposes ”, “Testing and Assessment in Teaching Foreign 

Languages for Special Purposes”), research and practical preparation. The experience 

of practical and research preparation of future foreign language teachers for adults in 

higher educational institutions of Poland is analyzed. It involves organization of 

teaching practice in adult education institutions, at university foreign language courses, 

at commercial foreign language courses, under the conditions of corporate education, 

in summer language schools, in palaces of culture, etc. Future teachers’ master theses 

are prepared in the fields of Methods of Foreign Language Teaching or 

Psycholinguistics, etc. A comparative and pedagogical analysis of the preparation of 

future foreign language teachers for professional activity in the system of adult 

education in Poland and Ukraine is carried out. The recommendations on how to use 

pedagogically valuable ideas and experience of Poland to improve the content of 

higher philological education in Ukraine are given. Some of them are: the introduction 
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of normative disciplines on the foundations of adult education and elective disciplines 

on foreign languages for special purposes; the improvement of future foreign language 

teachers’ methodological preparation by introducing Methods of Teaching Foreign 

Language for Special Purposes and Methods of Preparing Adults for Iternational 

Examinations; conducting future teachers’ teaching practice in adult education 

institutions, etc.). 

 The ideas about forms and methods of future foreign languages preparation for 

professional activity in the system of adult education are developed further. The 

methods include mini-lectures, discussions, methods of working with books, text 

analysis, case studies, analysis of separate issues, blended learning, flipped classroom, 

etc. 

Legislative acts, educational programmes, curricula of the leading universities of 

Poland on preparation of future foreign languages teachers for professional activity in 

the system of adult education were introduced into scientific circulation.  

The practical significance of the research results is that the research materials 

provide new opportunities for further research in the field of comparative studies, 

contribute to the improvement of content, forms and methods of preparation of future 

foreign languages teachers for professional activity in the system of adult education in 

Ukraine. 

The practical significance of the work is proved by the author’s preparation of 

manuals “English for Post-graduate Students” and “All Exercises in English 

Grammar” for adults, in which valuable experience of Poland is used (methods, 

exercises of various types with increasing complexity, etc.). 

The author’s special course “Modern Approaches to Teaching Foreign 

Languages to Adults” for non-formal education institutions, which was tested at 

foreign language courses “English School of Tomorrow” in Kharkov, and the elective 

course “Culture of International Business Communication” for first-year master 

students in specialties 014.21 Secondary education “Language and Literature 

(English)” and 035.041 “Germanic Languages and Literatures (including translation)”. 
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The obtained results and conclusions can be used to update the content of the 

educational programme of master degree candidates’ preparation in speciality 014.02 

Secondary education “Language and Literature (of a certain language)”; the  

improvement of educational programmes of psychological and pedagogical 

disciplines, designing educational and methodical complexes of professionally- 

oriented disciplines; preparation of distance courses on methods of teaching foreign 

languages to adults; the development of elective courses for the preparation of future 

foreign language teachers (“Comparative Pedagogy”, “Andragogy”), conducting 

pedagogical practice. 

The generalized and systematized scientific data obtained in the course of the 

research can be used by managers of higher education institutions to create the 

appropriate infrastructure and resource provision of the process of preparation of 

future foreign language teachers for professional activity in the adult education system; 

non-formal education institutions - to design their career growth; researchers and 

teachers who conduct historical and pedagogical analysis and comparative research. 

The thesis clarifies that the problem of preparation of future foreign language 

teachers in Polish higher education institutions for professional activity in the adult 

education system had not been the subject of scientific study, which prompted 

scientific research in this area. The thesis identifies the main trends of studying the 

problem in the scientific thought of Poland and Ukraine (the process of reforming and 

functioning of the Polish higher education system in the context of European 

integration; features of preparation future foreign language teachers in Polish higher 

education institutions; functioning of Polish adult education system; content, forms 

and methods of professional preparation of educators to work with different categories 

of adults in educational institutions in Poland). It is proved that Ukrainian comparative 

researchers, characterizing the experience of preparation of future foreign language 

teachers in Poland, dealt only with some aspects of the problem under research. 

Based on the analysis of the resource base, most of which are authentic sources, 

the peculiarities of the organization of preparation of future foreign language teachers 
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in Polish higher education institutions for professional activity in the adult education 

system are determined. They include subordination of preparation content to the 

European and national legislative regulations; standardization and interdisciplinary 

character of educational content; the practical nature of educational programs; the 

compliance of educational programs with the requirements of the labor market; the 

realization of individual learning trajectory taking into account an applicant’s personal 

interests and developing one’s own career path; the integration of traditional and 

innovative forms and methods of teaching, etc.). 

It is established that the purpose of this kind of preparation is the formation of 

qualified and competitive, socially and professionally mobile teachers who have 

professional knowledge, who are able to work efficiently in schools and institutions for 

adults at the level of world standards, who are ready for continuous professional 

development. The tasks of preparation of future foreign language teachers in higher 

education institutions in Poland for the professional activities in the system of adult 

education are: mastering theoretical knowledge of pedagogy and psychology, foreign 

languages and methods of teaching them; acquiring  the skills of research and practical 

activities in the system of adult education; the formation of readiness for future 

professional activity based on the necessary professional knowledge, skills, and social 

competencies; future specialists’ awareness of the content of the professional activity 

of a foreign language teacher in the system of adult education. 

The thesis reveals that the preparation of future foreign language teachers for 

professional activity in the system of adult education is carried out at the master’s level 

at philological faculties and faculties of humanities in classical and pedagogical 

universities (University of Warsaw, University of Wroclaw, University of Gdansk, 

University of Rzeszow, Linguistic Higher School in Warsaw, Adam Mickiewicz 

University in Poznan, etc.) and lasts two years. 

The forms, methods and means of preparation of future foreign language 

teachers for professional activity in the system of adult education are generalized. It is 

established that during the educational process both traditional and innovative forms 
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and methods of teaching are used. The traditional methods include: lectures, practical 

classes, inductive method, audiolingual method, methods of working with a book, 

dramatization, individual work, pair and group work, public speaking, discussion, 

method of guided observation, etc. Innovative forms and methods are mini-lectures, 

workshops, future teacher’ self-formulation of rules, the method of “task stations” 

(stacje zadaniowe), mental maps, brainstorming, project work, the method of “case 

study”, blended learning, flipped classroom, etc. Teaching aids include printed 

materials and technical teaching aids (multimedia technologies, computer and mobile 

applications, educational blogs (edublog) and video blogs (vlog)). 

Based on the experience of Poland, recommendations for the practical use of 

pedagogically valuable experience of Poland in the system of higher education of 

Ukraine national level, at the level of higher educational institutions, at the level of 

university departments are developed. At the national level it is necessary to develop a 

Standard for preparation of future foreign language teachers considering the 

development of competencies in teaching foreign languages to adults. At the level of 

higher education institutions it is appropriate to expand international cooperation, to 

introduce the disciplines on the foundations of teaching adults in the educational 

programmes, to improve future teachers’ methodological preparation by studying 

methods of teaching foreign languages for special purposes, to introduce practical 

training on the basis of adult education institutions. At the level of university 

departments it is expedient to master foreign pedagogically valuable experience of 

preparation of future foreign language teachers for professional activity in system of 

adult education, to introduce innovative methods of teaching foreign languages, to 

encourage students to take international exams in foreign languages. 

Key words: teacher, foreign language, preparation, adult education system, 

professional activity, Poland, educational programme, content, forms, teaching 

methods. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Прискорення темпів глобалізації в 

сучасному світі, активна інтернаціоналізація економіки, науки й культури, 

зростання трудової й академічної мобільності створюють єдиний освітній 

простір, що, у свою чергу, зумовлює потребу дорослих людей спілкуватися 

іноземними мовами. Створення умов для опанування іноземних мов  та 

підвищення якості їх викладання можна вважати  одним із пріоритетних 

напрямків гуманітарної діяльності  в умовах приєднання України до єдиного 

європейського простору вищої освіти. Сьогодні доросле населення України не 

може здійснювати професійне й міжособистісне спілкування іноземними мовами 

в достатній мірі. Однією з причин цього є недосконалість підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих.  

Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності 

в системі освіти дорослих в Україні регулюється нормативно-правовими 

документами, а саме: Законами України «Про освіту» (2017 р.) і «Про вищу освіту» 

(2014 р.), Національною доктриною розвитку освіти у XXI столітті (2002 р.), 

Концепцією розвитку педагогічної освіти (2018 р.), Стратегією розвитку вищої 

освіти в Україні на 2021 – 2031 роки (2020 р.).  

Розв’язанню проблеми підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих України сприяє вивчення й 

творче використання теоретичних і практичних надбань з підготовки фахівців 

зазначеного профілю в закладах вищої освіти країн Європи. Вагомий у цьому 

аспекті досвід Польщі, яка є найближчим географічним сусідом України, 

активно співпрацює з нею у всіх сферах суспільного життя взагалі та освітній, 

зокрема, є членом Європейського Союзу, має цінні напрацювання у проведення 

реформ з підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, здобула міжнародне 

визнання щодо розробки та впровадження інноваційних проєктів у галузі мовної 

освіти.  
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Вивченню питань підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих приділяли увагу як українські, 

так і польські дослідники. Зокрема, процес реформування та функціонування 

системи вищої освіти Польщі в умовах євроінтеграції досліджували 

В. Андрушкевич, Н. Бідюк, К. Бінницька, А. Василюк, І. Голуб, Ю. Грищук, 

М. Кічула, Й. Мачаг, Т. Каутц, М. Квелек, П. Кволік, Х. Квятковська, Я. Морітз, 

Н. Ничкало, В. Павловська, Т. Хміль, Л. Юрчук, М. Якубовський та інші; 

особливості підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої 

освіти Польщі розкриті в наукових працях Є. Анджеєвської, А. Василюк, 

П. Генбала, Є. Завадської-Бартнік, М. Келі, K. Клімковської, Т. Колбіної, 

Х. Комаровської, О. Кузнєцової, М. Наврацкої, М. Павлака, К. Пачужки, 

Д. Пудо, М. Сови, Є. Турковської та інших; функціонування системи освіти 

дорослих Польщі розглядали А. Боярська-Хоменко, А. Вихрущ, З. Дацко-

Пікевич, Т. Десятов, О. Іонова, Н. Ничкало, О. Пастушок, Є. Соларчик-

Амброжік, А. Фабіш; зміст, форми та методи професійної підготовки персоналу 

до роботи з різними категоріями дорослого населення в закладах освіти Польщі 

вивчали О. Аніщенко, Л. Ващенко, В. Горина, С. Когут, Л. Лук’янова, 

Й. Мацієвський, О. Самойленко, Т. Сорочан, Л. Тимчук, Р. Черновол-Ткаченко 

та інші; компаративні аспекти окресленої проблеми порушили О. Вознюк, 

С. Деркач, С. Каричковська, Т. Кристопчук, Н. Савченко, О. Токаренко та інші.  

Однак попри суттєвий науковий доробок, питання змісту, форм та методів 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих у закладах вищої освіти Польщі, донині не були 

предметом спеціального вивчення.  

Актуальність дослідження зумовлена також наявністю суперечностей між: 

об’єктивними потребами суспільства у висококваліфікованих викладачах 

іноземних мов для забезпечення професійної діяльності в системі освіти 

дорослих та неможливістю задовольнити ці потреби в умовах традиційної 

системи професійної підготовки фахіців; прийняттям міжнародних вимог до 
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професійної діяльності фахівців із навчання дорослих й недостатнім рівнем 

їхньої готовності до якісного виконання своїх функцій через недосконалість 

змістового та науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах 

вищої освіти України; наявністю багатого і педагогічно цінного досвіду Польщі 

щодо підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності 

в системі освіти дорослих та відсутністю вітчизняних порівняльно-педагогічних 

студій, присвячених його вивченню й узагальненню.  

Отже, актуальність проблеми, недостатній рівень її теоретичної та 

практичної розробленості в сучасній педагогічній науці, об’єктивна потреба 

розв’язання виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження ‒ 

«Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти 

Польщі до професійної діяльності в системі освіти дорослих». 

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

дисертації є складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи 

кафедри початкової й професійної освіти Харківського національного 

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

технології в підготовці вчителів» (державний реєстраційний номер 0111U008876). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 8 від 

21 листопада 2017 р.) та уточнено Вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 6 від 12 жовтня 

2020 р.). 

Мета дослідження – проаналізувати теоретичні положення та узагальнити 

практику підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої 

освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти дорослих для творчого 

використання конструктивних ідей європейського досвіду в сучасній вищій 

школі України. 

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання: 
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1. Схарактеризувати стан наукової розробки проблеми, яка вивчається, і 

визначити термінологічне поле дослідження. 

2. Проаналізувати систему освіти дорослих у Польщі та розкрити передумови 

виникнення ідеї підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в зазначеній системі. 

3. З’ясувати зміст, форми й методи підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих. 

4. Здійснити порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі та України до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих, розробити рекомендації 

щодо впровадження польського досвіду в закладах вищої освіти України.  

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі. 

Предмет дослідження – теорія та практика підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих. 

Методи дослідження. У процесі наукового пошуку використано 

загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення) з 

метою висвітлення ступеня наукової розробленості зазначеної проблеми, 

уточнення суті базових понять дисертації, з’ясування системи освіти дорослих, 

яка існує в Польщі, порівняння змісту, форм і методів підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих у 

закладах вищої освіти Польщі та України; спеціальні – проблемно-цільовий – 

сприяв розробці структури дослідження, ретроспективний – дав змогу розкрити 

передумови виникнення ідеї підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих; інформаційно-описовий – 

дозволив розкрити зміст, форми та методи підготовки зазначених фахівців у 

закладах вищої освіти Польщі; прогностичний – сприяв розробці рекомендацій 
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щодо використання ідей і педагогічно цінного досвіду Польщі в підготовці 

майбутніх викладачів іноземних мов України до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих. 

Джерельну базу дослідження становлять: 

- законодавчі та нормативні документи міжнародних організацій (Ради 

Європи, Європейського Союзу, ЮНЕСКО, Організації економічного 

співробітництва і розвитку (Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання (2001 р.) (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment), Європейський профіль 

підготовки викладачів-мовників (2005 р.) (The European Profile for Language 

Teacher Education), Європейське портфоліо для студентів – майбутніх викладачів 

мов (2007 р.) (The European Portfolio for Student Teachers of Languages. A 

Reflection Tool for Language Teacher Education) та ін.); 

- законодавчі акти Польщі (Конституція Республіки Польща (1997 р.) 

(Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), Закон про систему освіти (1991 р.) 

(USTAWA o systemie oświaty); Закон про вищу освіту та науку (2018 р.) (Ustawa 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) та ін. та нормативні документи 

Міністерства народної освіти та Міністерства науки та вищої освіти Польщі 

щодо змісту вищої освіти, підготовки й діяльності викладача іноземної мови, 

його статусу й функцій (Розпорядження Міністра науки і вищої освіти про 

стандарт підготовки до виконання професії викладача (2019 р.) (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), Розпорядження Міністра 

народної освіти про конкретні рівні кваліфікації педагогічних кадрів (2017 р.) 

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli), та ін.)); доповіді державних освітніх установ Польщі 

(Польського неофілологічного товариства (Polskie Towarzystwo Neofilologiczne), 

Центру післядипломної підготовки викладачів (Centralny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli); 
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- законодавчі акти України: закони України «Про освіту» (2017 р.), «Про 

вищу освіту» (2014 р.),  «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (1998 

р.),   Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті (2002 р.), Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.), Концепція 

розвитку педагогічної освіти (2018 р.), Концептуальні засади державної політики 

щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти (2019 р.), Концепція 

популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі (2016 р.), Концепція розвитку неперервної 

педагогічної освіти (2018 р.), проєкт Закону України «Про освіту дорослих» 

(2020 р.), Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки (2020 р.) 

тощо;  

- освітні програми й навчальні плани факультетів іноземних мов за 

напрямом підготовки «викладач»; 

- електронна документація офіційних сайтів закладів вищої освіти 

Польщі та статистичні дані Центрального статистичного офісу Польщі (Główny 

Urząd Statystyczny); 

- матеріали Європейських мереж інформації й документації в галузі 

освіти EURYDICE, EUROSTAT, Європейський освітній тезаурус, Європейський 

педагогічний глосарій, тощо; 

- педагогічна періодика Польщі («Освіта» (Edukacja), «Освіта дорослих» 

(Edukacja Dorosłych), «Освіта протягом життя» (Edukacja Ustawiczna 

Dorosłych), «Іноземні мови в школі» (Języki Obce w Szkole), «Культура і освіта» 

(Kultura i Edukacja), «Андрагогічний щорічник» (Rocznik Andragogiczny), 

«Професійна школа» (Szkoła Zawodowa), «Зошити з глотодидактики» (Zeszyty 

Glottodydaktyczne), «Викладач» (The Teacher) та ін.) та України («Вища освіта 

України», «Педагогічні науки», «Педагогічний дискурс», «Імідж сучасного 

педагога», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Освітологія», 

«Українська  полоністика», «Український педагогічний журнал» та ін.). 

- результати стажування здобувача у ЗВО (м. Варшава, 2020). 
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Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що:  

– уперше виявлено змістовий компонент підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих, який 

складається з фахової («Практичний курс англійської мов», «Іноземна мова», 

«Іноземна мова академічного спілкування», «Іноземна мова професійного 

спрямування»), психолого-педагогічної («Андрагогіка», «Педагогічна 

психологія», «Соціально-освітня психологія», «Педагогіка на різних освітніх 

етапах», «Вступ до освіти дорослих з елементами прикладної лінгвістики», 

«Сучасні проблеми освіти людини», «Вступ до психолінгвістики»), дидактичної 

(«Загальна дидактика», «Інформаційні технології в дидактиці»), методичної 

(«Нові технології у викладанні іноземних мов», «Методика навчання іноземних 

мов для спеціальних цілей», «Тестування та оцінювання під час вивчення 

іноземних мов для спеціальних цілей»), науково-дослідницької та практичної 

підготовки;  

– проаналізовано досвід практичної та науково-дослідницької підготовки 

фахівців зазначеного профілю в закладах вищої освіти Польщі (організація 

практичної підготовки в закладах освіти дорослих, на курсах іноземних мов при 

університетах, на комерційних курсах іноземних мов, в умовах корпоративного 

навчання, в літніх мовних школах, у будинках культури та ін.; написання 

магістерських досліджень із методики навчання дорослих, психолінгвістики і т. 

ін.);  

– проведено порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

Польщі та України;  

– надано рекомендації щодо використання педагогічно цінних ідей та 

досвіду Польщі для вдосконалення змісту вищої філологічної освіти України 

(введення у зміст навчальних програм нормативних дисциплін з основ навчання 

дорослих та дисциплін вільного вибору з вивчення іноземних мов за 
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професійним спрямуванням; удосконалення методичної підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов шляхом вивчення методики навчання іноземних мов 

професійного спрямування та методики підготовки дорослих слухачів до 

складання міжнародних іспитів; запровадження практичної підготовки фахівців 

на базі закладів навчання дорослих тощо). 

           Поглиблено уявлення про форми й методи підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

(мінілекції, дискусії, методи роботи з книгою, аналіз текстів, вивчення 

прикладів, аналіз окремих питань, змішане навчання, модель перевернутого 

класу і т.ін.). 

           До наукового обігу введено законодавчі акти, освітні програми, плани 

провідних університетів Польщі з підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що матеріали дослідження відкривають нові можливості для подальших 

наукових пошуків у галузі компаративістики, сприяють вдосконаленню змісту, 

форм та методів підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих України. 

Практичне значення роботи засвідчує і підготовка автором навчальних 

посібників «Англійська для аспірантів» та «Усі вправи з граматики англійської 

мови» для дорослих, в яких використано цінний досвід (методичні прийоми, 

вправи різних типів з нарощуванням складності та ін.) підготовки викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі. 

 Запропоновано авторський спецкурс «Сучасні підходи до навчання 

іноземних мов дорослих» для закладів неформальної освіти, який апробовано на 

курсах іноземних мов «English School of Tomorrow» у м. Харків, та дисципліну 

вільного вибору «Культура міжнародного ділового спілкування» для магістрів 

першого року заочної форми навчання спеціальностей 014.21 Середня освіта 
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«Мова і література (англійська)» та 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно)». 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

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

630 від 18.11.2020 р.), Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (довідка № 0104-648 від 14.12.2020 р.), Харківського національного 

університету внутрішніх справ (довідка № 593 від 14.12.2020), Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (довідка № 01-04/278-1 від 

14.12.2020 р.). 

Одержані в ході дослідження результати та висновки можуть бути 

використані для оновлення змісту ОП підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.02 «Середня освіта» 

(мова й література (з певної мови)); удосконалення навчальних і робочих 

навчальних програм дисциплін психолого-педагогічного циклу; укладання 

навчально-методичних комплексів професійно орієнтованих дисциплін; 

підготовки дистанційних курсів з методики навчання іноземних мов дорослих; 

розроблення курсів дисциплін вільного вибору для підготовки майбутніх 

викладачів-мовників («Порівняльна педагогіка», «Андрагогіка»), проведення 

педагогічної практики.  

Здобутими в процесі дослідження узагальненими та систематизованими 

науковими положеннями можуть послугуватися менеджери закладів вищої 

освіти для створення належної інфраструктури й ресурсного забезпечення 

процесу підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих; установи неформальної освіти – для 

проєктування їхнього кар’єрного зростання; науковці, викладачі, які проводять 

історико-педагогічний аналіз та компаративні розвідки. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на наукових 

конференціях різних рівнів, а саме:  



34 

 

– міжнародних: «Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і 

практика» (Київ, 2018), «Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого – 

погляд у майбутнє» (Київ, 2018), «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи» (Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг, 2018), 

«Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки» (Одеса, 2018), 

«Освіта і наука в мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку» (Дніпро, 

2019), «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні 

напрямки досліджень» (Київ, 2019), «Пріоритетні напрямки вирішення 

актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2019), «Педагогіка і 

психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2019), 

«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки» (Київ, 2020),  «Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (Дніпро, 2020), 

«Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» (Львів, 2020);  

– усеукраїнських: «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій» 

(Дніпро, 2018), «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання 

української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (Харків, 

2018). 

   Основні положення, результати й висновки дослідження обговорено на 

засіданнях кафедри початкової і професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017-2020 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 28 друкованих 

працях (із них 25 одноосібних), із яких: 2 навчальні посібники, 4 статті в 

наукових фахових виданнях України, 1 у міжнародному періодичному виданні, 3 

статті в наукових періодичних виданнях України, 17 тез та виступів на 

конференціях, 1 стаття в колективній монографії, виданій у країні 

Європейського Союзу. 

Особистий внесок автора в працях, опублікованих у співавторстві. У 

навчальному посібнику «Англійська для аспірантів» автору належить підготовка 

розділів «Відвідування конференцій» та «Міжнародне співробітництво». У 
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навчальному посібнику «Усі вправи з граматики англійської мови» автором 

розроблено граматичні вправи середнього та післясереднього рівнів для дорослих. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається з анотацій українською та 

англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (434 найменування, з них 246 – 

іноземними мовами) і 8 додатків (на 39 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 301 сторінку, основний зміст викладено на 190 сторінках. Робота містить 

ілюстративний матеріал – 3 таблиці (на 8 сторінках).
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РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

1.1. Ступінь дослідженості проблеми підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих 

 

Аналіз численної кількості матеріалів [21; 53; 55; 166; 192; 209], 

присвячених особливостям підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих підтвердив значну 

зацікавленість зазначеною проблемою українських та польських дослідників. 

Установлено, що основними напрямами вивчення проблеми підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих Польщі є такі: 

– процес реформування та функціонування вищої освіти Польщі в умовах 

євроінтеграції;  

– підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти 

Польщі; 

– функціонування системи освіти дорослих Польщі;  

 зміст, форми та методи професійної підготовки персоналу до роботи з 

різними категоріями дорослого населення в закладах освіти Польщі. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що вивченням особливостей 

реформування та модернізації вищої освіти Польщі, включаючи педагогічну 

освіту, в умовах євроінтеграції займалися вітчизняні та польські дослідники: 

Н. Бідюк [4], І. Голуб [24], Ю. Грищук [26; 27; 28; 29], М. Жулінська [38], 
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О. Карпенко [42], М. Карпуленко [43], В. Майборода [62], О. Майборода [184], 

О. Токаренко [91], А. Джеджідчак-Фолтин (A. Dziedziczak-Foltyn) [127; 128], 

М. Квієк (M. Kwiek) [173], М. Якубовський (М. Jakubowski) [144] та інші.  

У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу монографія 

Г. Хоружого «Європейська політика вищої освіти», в якій розкрито історичні 

аспекти функціонування закладів вищої освіти країн Євросоюзу та України, 

зміст політичних, соціальних та економічних чинників розвитку вищої освіти, 

освітні стратегії і проєкти Європейського союзу, метою яких було 

вдосконалення діяльності закладів вищої освіти, питання інтернаціоналізації 

вищої освіти та організації навчання упродовж життя [93]. 

Зміни та інновації в сфері вищої освіти не оминули і педагогічну освіту 

Польщі, модернізація якої стала об’єктом вивчення багатьох науковців. В 

контексті нашого дослідження заслуговує на увагу колективна монографія під 

керівництвом М. Атард-Тонни (М. Attard-Tonna) та Дж. Мадалинської-Міхалак 

(J. Madalińska-Michalak) «Цільова програма та практика викладачів - міжнародні 

перспективи та натхнення». Колектив авторів з різних країн ЄС здійснили аналіз 

сучасного стану підготовки майбутніх викладачів в Європі. Спектр окреслених 

тем вражає своєю різноманітністю. Серед них - структура компетентностей 

майбутніх викладачів; внесок у європейську освітню політику; тенденції 

безперервного професійний розвитку викладачів в європейських країнах; 

викладачі та підготовка викладачів в мультикультурних умовах; цифрова 

компетентність викладачів з глобальної точки зору; пропозиції щодо підготовки 

майбутніх викладачів в умовах магістратури [236]. 

Науковий і практичний інтерес представляє дисертаційне дослідження 

В. Майбороди «Розвиток університетської освіти та науки в Польщі (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття)» [62], в якому дослідниця вперше здійснила цілісний 

аналіз тенденцій і закономірностей розвитку вищої освіти і науки Польщі в 

умовах євроінтеграції. На основі здійснення історико-системного аналізу 

джерел, В. Майборода довела, що процес розвитку університетської освіти в 
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Польщі у кінці ХХ – на початку ХХІ століття складався з двох періодів (І період 

– 1990-2000 рр., ІІ період – 2000-2010 рр.). У дослідженні науковець 

конкретизувала зміст понять «адаптація», «інтеграція», «модернізація», 

«корпорація професорів» та ін. Деякі результати дослідження В. Майбороди вже 

реалізовані в практиці вищої університетської освіти України.  

Різним аспектам підготовки майбутніх викладачів в умовах євроінтеграції 

присвячено низку дисертаційних досліджень, зокрема роботи  Я. Морітз [63; 64], 

І. Нестеренко [66; 67; 68], Л. Юрчук [96]. 

І. Нестеренко захистила дисертаційне дослідження «Модернізація  змісту  

вищої  педагогічної  освіти  в  Польщі  за  умов  європейської  інтеграції», у 

якому обґрунтувала теоретичні засади та механізми удосконалення змісту 

зазначеної освіти в контексті євроінтеграційних процесів [67].  

І. Ковчина  в дисертаційному дослідженні «Реформування загальної 

середньої і педагогічної освіти Польщі у 80-90-х роках ХХ ст.» [48] надала 

характеристику реформам сфери загальної середньої і педагогічної освіти 

Польщі в період соціально-економічних перетворень. Дослідниця встановила, 

що значна роль у впровадженні реформ належить громадському руху за 

оновлення освіти. Вчена окреслила основні напрями реформування освіти, 

охарактеризувала теоретичні та організаційно-методичні засади впровадження 

реформ, провела детальний аналіз змін у професійній підготовці педагогів.  

Вартими уваги є погляди Я. Морітз, який в роботі «Система професійної 

підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в 

Польщі» наголошував, що якість роботи викладача залежить саме від його 

професійної підготовки та запропонував модель цієї підготовки, яка базується на 

наступних принципах: необхідність урахування різноманітних способів 

оволодіння професією викладача; індивідуалізація розвитку майбутнього 

педагога завдяки адаптації змісту, форм, методів і засобів навчання до його 

потреб; певна послідовність у навчанні; відмова від зовнішнього управління, 

затвердження автономії та самокерування навчальним процесом; вдале 
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поєднання теоретичної і практичної підготовок; максимальне наближення 

навчання до ситуацій реальної практики; наявність мотивації до роботи 

викладачем; спрямованість навчання на не лише на оволодіння певними 

аспектами роботи викладача, але й на всебічний розвиток особистості, 

готовність до роботи у суспільстві [64, с. 365]. 

Ю. Янісів у дисертаційному дослідженні «Розвиток інноваційних процесів 

у вищій педагогічній освіті Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століття)» [98] 

довела, що система трансформацій у вищій педагогічній освіті була зумовлена 

низкою суспільно-політичних, соціально-економічних та культурних факторів. 

Провідними ідеями модернізації вищої педагогічної освіти Польщі виступили 

головні положення, закладені у документах Ради Європи. Це європейський 

напрям змісту освіти, інтерналізація, полікультурність, міждисциплінарність, 

гнучкість, використання цифрових технологій, встановлення більш тісного 

зв’язку між змістом професійної підготовки та шкільної й позашкільної освіти. У 

дисертаційному дослідженні також зазначені основні напрями інноваційних змін 

у змісті професійної підготовки майбутніх викладачів (реструктуризація процесу 

навчання, досягнення більш високих навчальних результатів; розвиток 

позакласної роботи; налагодження зв’язків з широким колом соціальних 

партнерів; особливості інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у всі 

сфери професійної діяльності; підвищена професіоналізація діяльності 

викладача, відповідальність за власний особистісний та професійний розвиток)  

[98, с. 175]. 

Слід зазначити, що у 2015 науковцями Національної академії педагогічних 

наук України, Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова, Державної науково-педагогічної бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського та Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України було підготовлено бібліографічний покажчик «Освіта і педагогічна 

наука України і Польщі. 1991-2015 = Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i 

Polski», метою якого було зібрати і систематизувати нормативні документи, 
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матеріали, монографії, збірники наукових праць, статті та автореферати 

дисертацій, присвячені вивченню проблеми розвитку педагогічної науки і освіти 

в Україні і Польщі [70]. 

Цікавими для нашого дослідження є наукові розвідки Ю. Грищук [26; 30],  

яка з’ясувала основні напрями освітніх реформ у 1990-х роках у Польщі, 

проаналізувала структуру освітньої системи країни, визначила перешкоди та 

умови для здійснення освітніх реформ у період соціально-політичних 

трансформацій. У статті «Адаптація польського законодавства про вищу освіту 

до вимог Європейського Союзу» дослідниця дійшла висновку, що у період з 

1991 по 2004 року Республіка Польща провела необхідні реформи і досягнула 

відповідності національного законодавства до законодавчої бази ЄС [26].  

Вагомим для нашого дослідження є доробок вітчизняної вченої І. Голуб 

[24], яка в статті «Польський досвід реформування системи вищої освіти у 

контексті Європейської інтеграції» підкреслює, що Республіка Польща, 

незважаючи на суттєві досягнення у реформуванні освіти, не зупиняється на 

досягнутому, а продовжує динамічно вдосконалювати систему освіти відповідно 

до нових вітчизняних і світових тенденцій.  

Викликає інтерес стаття М. Карпуленко [43], присвячена модернізації 

системи управління вищою освітою в Польщі в контексті євроінтеграції, в якій 

автор визначив роль та значення, зміст та тенденції процесу модернізації вищої 

освіти Республіки Польща, особливості процесу приведення її у відповідність до 

освітніх стандартів ЄС. Автор здійснив ґрунтовний аналіз особливостей 

функціонування державних і приватних ЗВО країни, окреслив проблеми у сфері 

фінансування закладів вищої освіти. Вчений зазначає, що завдяки модернізації 

вищої освіти Польщі, випускники ЗВО можуть вільно орієнтуватися в сучасному 

інформаційному суспільстві та приймати участь у відкритих багатокультурних 

співтовариствах світу. Після вступу Польщі до ЄС ЗВО країни стали частиною 

єдиного європейського простору вищої освіти, що надало можливість 



41 

 

налагодити співпрацю з ЗВО інших європейських країн та приймати участь у 

програмах академічної мобільності викладачів та здобувачів освіти.  

Вивченню теоретичних аспектів системи вищої освіти Польщі 

присвячення стаття В. Каричковського «Теоретичні аспекти системи вищої 

освіти Польщі» [41]. Вчений надає характеристику змін, яких зазнала система 

вищої освіти Республіки Польща за умов євроінтеграції, серед яких: розширення 

мережі закладів вищої освіти; розробка чітких процедур акредитації навчальних 

установ; збільшення попиту на освітні послуги в країні; збільшення кількості 

дорослих здобувачів освіти; демократизація та децентралізація управління 

освітніми закладами; зміна організаційних засад фінансування вищої освіти з 

урахуванням вимог XXI століття; надання широкої автономії закладам вищої 

освіти; унормування системи звітності ЗВО перед суспільством; впровадження 

нових інформаційних технологій у навчальний процес; активізація мобільності 

здобувачів освіти і персоналу навчальних закладів; підвищення значення 

вивчення іноземних мов [41]. 

Цікавими для вивчення є погляди О. Вахріної [20], С. Касьянової [44], 

І. Ковнір [47], та К. Хоменко [92], наукові розвідки яких присвячені вивченню 

змін у системі вищої освіти Польщі за умов приєднання до Болонського процесу.  

Заслуговують на увагу також компаративні дослідження В. Андрушкевича 

[1], М. Бінницької [7], О. Дичковської [35], в яких порівняно системи вищої 

освіти Польщі та України.  

Для нашого дослідження інтерес становлять роботи М. Кічули [45], 

K. Лішецької (К. Lisiecka) [179], Й. Мачаг (J. Maciąg) [183], щодо вимог, які 

суспільство ставить до якості освіти. У дослідженнях наголошено на 

необхідності відповідності якості освіти до вимог сучасного суспільства. 

Науковий інтерес представляє також стаття А. Пугач та О. Пугач «Новий 

етап українсько-польської співпраці: освіта для майбутнього», в якій 

підтверджено значення конструктивної міжнародної співпраці у сфері 
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проведення наукових досліджень, проведення заходів за участю вчених з різних 

регіонів та країн [74]. 

У ході дослідження установлено, що науковці К. Бінницька [6; 8], 

О. Бондаренко [9], А. Василюк [18; 19], І. Шемпрух [95] присвятили свої наукові 

розвідки вивченню історії розвитку підготовки викладачів у Польщі. Так, 

К. Бінницька у статті «Модернізація педагогічної освіти в Республіці Польща та 

діяльність вищих педагогічних шкіл у 90-х рр. ХХ століття» надала 

характеристику суспільно-політичної ситуації в країні у 90-х роках ХХ століття 

та проаналізувала діяльність вищих педагогічних шкіл в умовах модернізації 

освіти. Вчена також розкрила базові концепції підготовки викладачів [6].  

І. Нестеренко вивчила роботи, присвячені питанням оновлення змісту 

вищої педагогічної освіти після входження Польщі в європейський освітній 

простір. Разом з тим дослідниця займалась пошуком нових підходів до 

підготовки майбутніх викладачів, які стануть запорукою їхньої конкурентоздатні 

на міжнародному ринку праці [66; 67; 68]. 

Чимало досліджень з розвитку педагогічної освіти Польщі опублікувала 

Ю. Грищук. Вона виявила теоретичні аспекти розвитку польської педагогічної 

освіти [28; 29; 141], довела, що педагогічна освіта є об’єктом 

міждисциплінарного дослідження [28], надала характеристику особливостей 

формування багатокультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти 

Польщі [29]. 

Варто зазначити, що у публікації «Педагогічна освіта в Республіці Польща: 

структура та зміст» Т. Кристопчук виділила спеціальності, за якими проводиться 

підготовка викладачів для різних типів навчальних закладів, проаналізувала 

зміст навчальних планів і програм підготовки майбутніх педагогів [53]. 

Вагомим для нашого дослідження є доробок Н. Євтушенко, яка у статті 

«Концепції підготовки майбутніх учителів у Польщі» проаналізувала погляди 

науковців щодо підвищення якості підготовки педагогічних кадрів країни [37].  
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Цікавою для вивчення є стаття О. Біляковської «Особливості професійної 

підготовки майбутніх учителів у системі вищої освіти Республіки Польща», в 

якій досліджено завдання і функції майбутніх педагогів у системі педагогічної 

освіти, акцентовано увагу на необхідності розвитку професійної готовності 

майбутніх викладачів до здійснення професійної діяльності [5]. 

Зазначимо, що В. Павленко у роботі «Особливості підготовки майбутнього 

вчителя в Республіці Польща в контексті полікультурного підходу» 

проаналізувала характерні риси підготовки майбутнього вчителя Польщі в 

контексті полікультурного підходу [71]. 

Вартими уваги є педагогічні пошуки Ю. Янісів [98], яка у дослідженні 

«Розвиток інноваційних процесів у вищій педагогічній освіті Польщі (кінець ХХ 

– початок ХХІ століття)» погодилася з думкою польських учених П. Кволік 

(P. Kwolik), Г. Квятковської (H. Kwiatkowska), Т. Левовицького, щодо 

необхідності використання компетентнісного підходу у процесі професійної 

підготовки майбутніх викладачів. Комплекс компетентностей, якими повинен 

володіти випускник вищого педагогічного навчального закладу, на думку вченої, 

складається з праксеологічних, комунікативних, креативних, інформаційних та 

моральних компетентностей. Учена наголошує на необхідності самопізнання і 

саморозвитку майбутніх педагогів. 

Стаття В. Павловської «Основні напрями розвитку педагогічної науки в 

Польщі : історіографічний аналіз» присвячена вивченню основних напрямів 

розвитку педагогічної науки в Польщі у контексті євроінтеграційних процесів. 

Учена надала характеристику наукових праць педагогів Польщі в галузях 

андрагогіки, персоналістичної педагогіки, педагогіки праці, педагогіки культури, 

спеціальної педагогіки, суспільної педагогіки, гуманістичної педагогіки, 

критичної педагогіки, педагогіки опіки та інших галузей педагогіки [72].  

Ю. Грищук у роботі «Компетентнісно орієнтована професійна підготовка 

майбутніх учителів у Республіці Польща» розглянула групи професійних 

компетентностей майбутніх учителів, про які йде мова в стандарті підготовки 
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педагогів у Польщі [27]. Дослідниця підкреслює роль формування 

соціокультурної компетентності майбутнього вчителя та наголошує на 

необхідності використання учителями інформаційних технологій для викладання 

будь-яких предметів. 

У контексті досліджуваної проблеми, необхідно також виділити 

порівняльно-педагогічні дослідження О. Вознюк [22], І. Ковчиної [48; 49], 

Т. Кристопчук [53; 54], Н. Ничкало [69], О. Токаренко [91], які вивчили зміни, 

які відбулися під час модернізації вищої педагогічної школи Польщі та 

порівняли їх з процесами вдосконалення педагогічної освіти інших країн.  

Серед низки компаративних досліджень необхідно виділити науковий 

доробок Н. Савченко «Розвиток вищої педагогічної освіти і Україні та Польщі» 

[75], в якому порівняно особливості розвитку педагогічної освіти Україні та 

Польщі, встановлено спільні та відмінні риси у функціонуванні закладів вищої 

освіти Польщі та України. Вченою було доведено, що спільним у діяльності 

вищих педагогічних навчальних закладів є врахування вимог сучасного 

суспільства щодо підготовки педагогічних кадрів, використання досягнень науки 

та інтеграція в світовий освітній простір. 

Серед низки науково-педагогічних досліджень польських науковців варто 

виокремити історіографічне дослідження польського вченого Т. Каутца 

(T. Kautz) «Огляд системи педагогічної освіти в Польщі у 1945–2010 рр.» [155], в 

якому здійснено аналіз розвитку системи педагогічної освіти в Польщі в період з 

1945 по 2010 рік. Проведений аналіз дозволив виявити певні недоліки в 

функціонуванні системи, зокрема принцип вступу студентів до ЗВО; надмірна 

теоретизація програм; недостатня кількість годин, відведених на викладацьку 

практику та її низька якість; недостатній рівень оволодіння професійними 

педагогічними компетентностями, наприклад виховними та дидактичними 

уміннями і навичками.  

Заслуговує на увагу стаття М. Сікорського (M. Sikorski) «Міркування щодо 

педагогічної кваліфікації викладачів» [225], в якій він наголошує на необхідності 
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збагачення педагогічної кваліфікації педагогів новими компетентостями, що 

включають психологічну, міжособистісну та загальнопедагогічну 

компетентності, а також прагматичну, комунікативну, уміння співпрацювати з 

іншими людьми, творчу, методологічну, інформаційну, медіа та моральну 

компетентності. Автор надає пропозиції щодо формування змісту навчальних 

програм підготовки викладачів. Зміст програм, на його думку, повинен 

охоплювати питання педагогіки, психології, соціології, теорії соціальної 

комунікації та інноваційної дидактики, що дозволить сучасним викладачам 

адаптуватись до мінливої соціальної та професійної дійсності, а також творчо 

трансформувати її. 

 В умовах євроінтеграційних процесів активізувалися дослідження питань 

професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої 

освіти Польщі. 

  У колективній монографії під керівництвом Б. Кутровської (B. Kutrowskа) 

та А. Переш-Солтан (A. Pereświet-Sołtan) «Через практику до професіоналізму» 

[215] представлені концепції моделі практичної освіти (теоретичні, 

організаційні, методологічні припущення) та теоретичні міркування, які 

зосереджуються на проблемах професії педагога (професіоналізм, професійний 

та особистісний розвиток, важливість професії, нові завдання та функції). 

У монографічному дослідженні Т. Хміль (T. Chmiel) «Бачення та (пере) 

бачення підготовки до професії викладача» [117] автор розглядає різні концепції 

підготовки до реалізації професійної діяльності викладача та вказує на функції та 

ролі сучасного педагога, серед яких: керівник, вихователь, фасилітатор, 

терапевт, художник, консультант, діагност, організатор, ініціатор змін тощо. 

 Колективна монографія «Як підготувати викладачів іноземної мови», 

опублікована у Великій Британії, являє собою збірник досліджень щодо якісної 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у Європі. Питання, яких 

торкаються автори монографії – це багатомовність, підготовка викладачів, 

розвиток компетентностей викладача, атестація викладачів, оцінка та 
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самооцінка, кваліфікація, іспити, підвищення якості навчання майбутніх 

педагогів [140]. 

 Колектив авторів під керівництвом Є. Турковської (E. Turkowska) у 

колективній монографії «Підготовка викладачів іноземних мов» [166] здійснили 

аналіз професійної підготовки майбутніх викладачів-філологів. Статті, 

представлені в монографії, присвячені питанням професійної підготовки 

майбутніх фахівців, дидактиці викладання іноземних мов та науковим питанням 

у галузі мовознавства, літературознавства, лінгводидактики та дидактики 

зарубіжної літератури. Автори статей – досвідчені викладачі та науковці, які 

активно беруть участь в організаційних, програмних та методичних роботах під 

час впровадження та вдосконалення функціонування системи професійної 

педагогічної освіти.  

 Колективна монографія «Викладачі іноземних мов. Контекст роботи – 

підготовка – вдосконалення» під керівництвом Є. Анджеєвської 

(E. Andrzejewska) та М. Вавжиняк-Слівської (М. Wawrzyniak-Śliwska) [200] 

присвячена актуальним питанням професійної підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов, мотивації до вступу на філологічні факультети за напрямом 

підготовки «Педагогіка», подальшого професійного розвитку та різних умов 

роботи викладачів іноземних мов в мовних школах і закладах вищої освіти. Коло 

окреслених питань вражає своєю різноманітністю: існуючі пропозиції за 

напрямом підготовки «викладач іноземної мови», порівняння умов роботи 

викладачів у різних країнах Європейського Союзу, міркування щодо розвитку 

професійних компетентностей в процесі академічної освіти, питанням розвитку 

міжкультурної компетентності і компетентності у використанні нових 

технологій в навчанні.  

 У межах нашого дослідження варто зазначити, що за умов євроінтеграції 

багато польських педагогів і науковців опублікували фундаментальні 

дослідження з різноманітних питань підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов, такі як видання М. Висоцької (М. Wysocka) «Професіоналізм у викладанні 
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іноземних мов» (2003) [261], М. Даковської (М. Dakowska) «Викладання 

англійської мови як іноземної. Посібник для професіоналів» (2007) [123], 

Завадської Е. (E. Zawadzka) «Викладачі іноземних мов в епоху змін» [263], 

М. Павлака (M. Pawlak) «Автономія у вивченні іноземної мови» (2004) [210] та 

«Викладач іноземної мови сьогодні та завтра» [199], Х. Коморовської 

(H. Komorowska) «Методика викладання іноземних мов» (2002) [161], 

«Викладання іноземних мов. Польща та Європа» (2007) [152], М. Торенка 

(M. Torenc) «Міжкультурне навчання – глобалітодидактичні наслідки» (2007) 

[240], Хлопек З. (Z. Chłopek) «Вивчення третьої та наступних мов та 

багатомовність. Психолінгвістичні аспекти» (2011) [116], В. Вільчинської 

(W. Wilczyńska) «Щоб навчитися чи навчити. Про автономію у засвоєнні 

іноземних мов» (1999) [258], А. Ярошевської (A. Jaroszewska) «Викладання 

іноземних мов для людей похилого віку в Польщі» (2013) [145] та інші. 

 Також означені проблеми знайшли своє відображення у дисертаційних 

дослідженнях С. Деркач [32] та С. Каричковської [40].  

Українська дослідниця С. Деркач у дисертаційному дослідженні 

«Професійна підготовка вчителів іноземної мови в Польщі» [32] визначила 

особливості реформування підготовки викладачів іноземних мов у вищих 

навчальних закладах Польщі. Так, дослідниця переконана, що процес 

реформування відбувався у два етапи. Перший етап (1989 – 1999 рр.) 

характеризувався реформою структури підготовки вчителів іноземних мов. На 

цьому етапі було запроваджено діяльність трирічних педагогічних коледжів з 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, модернізовано програми 

професійної підготовки, змінено навчальні плани, розроблено проекти 

стандартів підготовки майбутніх викладачів, впроваджено програми мобільності. 

На другому етапі (1999-2006 рр.) було впроваджено новий освітній стандарт 

підготовки майбутніх викладачів, модернізовано зміст їхньої підготовки 

відповідно до європейських вимог, удосконалено зміст практичної підготовки. 

На основі аналізу навчальних планів підготовки майбутніх вчителів освітньо-
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кваліфікаційного рівня «бакалавр» всі дисципліни навчальних планів поділено 

на три цикли: дисципліни загальної або загальнонаукової підготовки вчителя-

філолога, дисципліни педагогічної підготовки та дисципліни спеціальної або 

філологічної підготовки.  

 Дисертаційне дослідження С. Каричковської присвячено здійсненню 

порівняльного аналізу підготовки майбутніх викладачів англійської мови в 

університетах України і Польщі [40]. У ході дослідження було з’ясовано, що 

професійна підготовка майбутніх викладачів англійської мови тісно пов’язана з 

цілісною системою навчання іноземних мов, головне місце в якій належить 

методиці викладання іноземних мов. У ході дослідження було визначено спільні 

риси та розбіжності у підготовці майбутніх викладачів англійської мови в 

закладах вищої педагогічної освіти Польщі і України. Встановлено, що успішна 

підготовка майбутніх викладачів іноземних мов можлива якщо правильно 

виконувати організаційні та педагогічні умови.  

 Питання підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої 

освіти Польщі також висвітлені в числених статтях українських (Н. Бідюк [109; 

110], А. Василюк [17], С. Деркач [31; 32], Т. Колбіна [51; 52], О. Кузнєцова [55], 

І. Нестеренко [68], К. Тараненко [87] та інші) та польських науковців ((М. Фієма 

(М. Fiema) [132], К. Клімковська (K. Klimkowska) [158], Х. Комаровська 

(H. Komorowska) [161; 163], М. Павлак (М. Pawlak) [211], Д. Пудо (D. Pudo) 

[217], М. Сова (M. Sowa) [230] та інші). Наведемо деякі з них.  

 О. Кузнєцова в роботі «Особливості підготовки вчителів іноземних мов у 

Європейських країнах» розглянула організаційно-змістові аспекти професійної 

підготовки педагогів-мовників в країнах Євросоюзу, визначила позитивні риси  

та проблемні й дискусійні аспекти підготовки вчителів [55].  

 С. Деркач у статті «Підготовка вчителя до навчання англійської мови в 

міжнародній освітній політиці: зміни та перспективи» [31] та І. Нестеренко у 

роботі «Модернізація  змісту підготовки вчителі іноземних мов у Польщі за умов 
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Європейської інтеграції» [68] розглянули нові підходи до підготовки вчителів 

іноземних мов згідно рекомендацій Європейського Союзу.  

 К. Тараненко у статті «Науково-педагогічний аналіз світового досвіду 

якості підготовки бакалаврів філології» опублікувала результати науково-

педагогічного аналізу світового досвіду забезпечення якості підготовки 

бакалаврів філології. Вона вивчила особливості укладання нормативно-правових 

документів (освітніх стандартів, навчальних програм, планів), забезпечення 

якості реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземних мов, деталі 

розвитку ключових компетентностей особистості у міжнародній спільноті [87].  

 В. Левицька з’ясувала особливості ефективної підготовки вчителів 

іноземних мов для роботи в старшій школі Республіки Польща у статті 

«Особливості підготовки вчителя іноземних мов для роботи в старшій школі 

Польщі» [57]. 

 У ході наукових розвідок щодо підвищення практичної підготовки 

викладачів, А. Василюк вивчила особливості організації педагогічних практик в 

університетах Польщі та вказала на недостатній зв’язок теорії з практикою під 

час реалізації професійної підготовки [17]. 

 З’ясовано, що у новій парадигмі розвитку вищої освіти Польщі в контексті 

політики ЄС велика увага приділяється вдосконаленню професійної підготовки 

викладачів іноземних мов. Науковці університетів як Польщі так й інших країн 

Євросоюзу постійно працюють над поліпшенням теоретичної та практичної 

підготовки педагогів.  

 Вчений з Великої Британії М. Келі (М. Kelly) у роботі «Стратегічні 

питання підготовки викладачів мов» описав більш широкий соціальний контекст 

мовної освіти в Європі, зміни, які відбулися в мовній політиці Європейського 

Союзу та запропонував освітні й організаційні стратегії, якими варто, на його 

думку, користуватися під час фахової підготовки майбутніх вчителів. Стратегії 

стосуються питань організації навчальних програм, розвитку знань, 
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компетентностей, цінностей, співпраці з колегами-викладачами та іншими 

зацікавленими сторонами [156].  

 Важливою для нашого дослідження є стаття польської вченої 

Х. Комаровської (Н. Komorowska) «Розвиток глотодидактики та підготовка 

викладачів іноземних мов», у якій вона підводить підсумки 25-річних змін 

політичної та економічної системи Польщі, і, як наслідок, змін у системі 

підготовки викладачів іноземних мов. Учена звертає увагу на розвиток 

глотодидактики як емпіричної науки в Польщі та у світі, а отже, і значного 

збільшення знань про процеси вивчення та викладання мов. Дослідниця 

виокремила напрями подальшої діяльності та ініціатив у підготовці викладачів 

іноземних мов, включаючи знання з психологічних, соціологічних та 

глотодидактичних досліджень [163]. 

 У статті «Європейська мовна політика та професія викладача у XXI 

столітті» дослідниця також викладає свої погляди щодо змін у професії 

викладача 21 століття під впливом Європейської мовної політики [159]. 

Заслуговують на увагу погляди польського науковця М. Павлака (М. 

Pawlak) [211], який в статті «Філологічні студії, підготовка до професії 

викладача та повсякденні проблеми» піддає суттєвій критиці існуючі стандарти 

підготовки викладачів майбутніх іноземних мов та надає пропозиції щодо 

підвищення якості підготовки майбутніх викладачів-філологів  у Польщі.  

Науковий інтерес становить стаття М. Єдинак (М. Jedynak) «Викладачі 

іноземних мов в Європейському Союзі – сучасний стан, труднощі, рекомендації» 

[146], в якій автор поєднала особливості професійної підготовки та умови праці 

викладачів іноземних мов у різних країнах Євросоюзу.  

Для нашого дослідження науковий інтерес представляє дослідження 

Д. Пудо (D. Pudo) «Вчитель іноземної мови та викладач у приватній мовній 

школі» [217], в якому проаналізовані організаційно-педагогічні умови роботи 

викладачів іноземних мов в приватних мовних школах та підкреслена 
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необхідність спеціальної підготовки педагогічних кадрів до роботи в подібних 

закладах освіти. 

 На окрему увагу заслуговує стаття К. Пачуської (К. Paczuska), А. 

Гаєвської-Дишкевич (А. Gajewska-Dyszkiewicz) та М. Мушинського 

(М. Muszyński) «Підготовка до професії викладача англійської мови в Польщі та 

Європі з урахуванням рекомендацій європейської мовної політики», де здійснено 

порівняльний аналіз ступеню відповідності змісту та організації підготовки 

викладачів англійської мови у різних країнах Європи відповідно до 

рекомендацій Європейського Союзу і доведено, що Польща відповідає вимогам 

на високому рівні [209].  

 K. Клімковська (K. Klimkowska) [158] доводить важливість психолого-

педагогічної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Польські 

дослідники М. Грабовська (М. Grabowska) [137], А. Бак-Шредницька (A. Bąk-

Średnicka) [105], Т. Сієк-Піскозуб (T. Siek-Piskozub) [224] підкреслюють цінність 

такої форми організації навчальної діяльності здобувачів освіти як 

спостереження за проведенням занять викладачів, а також набуття досвіду 

викладання під керівництвом наставника. Вчені надають рекомендації щодо 

покращання практичної підготовки майбутніх викладачів.  

 Заслуговують на увагу погляди М. Сови (М. Sowa) «Спеціалізація 

викладач романської філології та компетенції викладача іноземних мов для 

спеціальних цілей» [230] щодо рівня підготовки здобувачів освіти викладацької 

спеціалізації факультетів романської філології до викладання іноземної мови 

професійного спрямування.  

  Науковий і практичний інтерес для нашого дослідження представляють 

роботи польських науковців, присвячені підготовці викладачів до роботи з 

особами похилого віку. Н. Горальчик (N. Góralczyk) провела дослідження щодо 

рівня підготовки педагогів до роботи з літніми людьми [135]. М. Фієма 

(М. Fiema) надала характеристику європейських і польських нормативно-

правових документів, на які необхідно спиратися в процесі підготовки майбутніх 
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викладачів іноземних мов до роботи з дорослими та окреслила необхідні 

компетентності викладачів. Це предметно-методична, комунікативна, 

дидактична, психолого-педагогічна, культурна, оціночна, дослідницька 

компетентності [132]. 

У межах нашого дослідження на особливу увагу заслуговує стаття 

турецької дослідниці Х. Акар (H. Akar) «Підготовка вчителів іноземних мов у 

Польщі» [100], присвячена детальному вивченню розвитку та функціонування 

коледжів іноземних мов, які було створено у 1992 як альтернативу вищим 

навчальним закладам у зв’язку з необхідністю кардинальних змін в іншомовній 

підготовці населення.  

 На увагу заслуговує порівняльне дослідження П. Генбал (P. E. Gębal) та 

М. Наврацкої (M. J. Nawracka) “Підготовка викладачів іноземних мов в 

Німеччині, Ірані та Польщі», у якому здійснено компаративний аналіз системи 

підготовки викладачів іноземних мов в Німеччині, Ірані та Польщі в контексті 

європейських стандартів підготовки викладачів-словесників [133]. 

В контексті окресленої проблеми цікавим є дослідження вченої з Польщі 

Д. Вербінської (D. Werbinska) щодо знань, якими повинен володіти хороший 

викладач іноземних мов. У результаті вивчення науково-педагогічної літератури, 

їй вдалося виокремити такі види знань: 

 лінгвістичні знання (linguistic knowledge): рівень володіння іноземною 

мовою, включаючи швидкість (вільність), правильність, словниковий 

запас, знання культури країни, мова якої вивчається; 

 методичні знання (methodological knowledge): використання різноманітних 

методів і технологій під час проведення занять, знання сучасних напрямків 

розвитку методичної науки, підготовка до занять, методичний розвиток; 

 знання з психології (psychological knowledge): уміння створювати 

дружелюбні стосунки між викладачем і учнем, уміння надавати допомогу, 

уміння налагоджувати контакт з учнями; 
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 знання з педагогіки (pedagogical knowledge): управління часом на занятті, 

система оцінювання, темп уроку; 

 нормативні знання (normative knowledge): система цінностей, від якої 

залежить поведінка викладача; 

 досвід роботи (experiential knowledge): стаж роботи викладачем, 

важливість досвіду; 

 контекстуальні знання (contextual knowledge): використання доступного 

змісту, пропагування цінностей освітньої реформи; 

 загальні знання (general knowledge): інтереси викладача, аналітичні 

навички, культура особистості [257, c. 307]. 

Вчена провела якісне дослідження серед досвідчених викладачів з різних 

міст країни, присвячене виявленню характеристик ефективного викладача 

англійської мови в польських умовах. Серед характеристик, за якими можна 

виділити хорошого викладача-мовника, визначають: вільне володіння мовою, що 

викладається, відмінне управління ходом уроку, навички міжособистісного 

спілкування, сумлінність, справедливість, орієнтація на всебічний розвиток учня, 

а також ентузіазм та пристрасть до предмета та виконуваної роботи. Проте, всі 

викладачі мали різні стилі викладання. Було виокремлено риси, характерні для 

незначної кількості викладачів, такі як високі вимоги до учнів, послідовність та 

рішучість у досягненні цілей, жвавість та ентузіазм під час проведення занять, 

внутрішнє переконання у цілеспрямованості того, що робиться, та інформування 

учнів про це, широкі загальні знання та різнобічні інтереси, які вражають 

студентів, високий рівень культури особистості та моральної цілісності, приємна 

особистість, почуття гумору [257, c. 313-314]. 

В межах нашого дослідження цікавою є думка С. Борга (S. Borg), що 

спільною рисою пропонованих нині типологій знань викладача є те, що вони 

враховують не лише зовнішні знання - які мають бути передані учням, а потім 

засвоєні ними - але й внутрішні знання, створені самими викладачами в процесі 

навчання, висвітлюючи свої вірування та особисті теорії [112]. 
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Ми погоджуємося з думкою Т. Мортона (T. Morton) у тому, що знання та 

вміння викладача слід розглядати як надзвичайно складну, але цілісну систему, а 

не як сукупність слабо взаємопов’язаних компонентів, оскільки лише тоді можна 

буде ефективно використовувати їх на заняттях та в професійній діяльності [192, 

c. 29]. 

В межах нашого дослідження цікавою виявилася стаття К. Пачужки 

(К. Paczuska), А. Гаєвської-Дишкевич (А. Gajewska-Dyszkiewicz) та 

М. Мушинського (М. Muszyński) [209], в якій аналізується рівень підготовки до 

професії викладача англійської мови в Польщі та в Європі з урахуванням 

рекомендацій Європейської мовної політики. Дані, на основі яких було 

проведене дослідження, є результатом Європейського опитування мовних 

компетентностей 2011 року (European Survey on Language Competences – ESLC). 

В дослідженні міститься додаток, який стосується результатів опитування щодо 

володіння певними професійними компетентностями, яке було проведене серед 

5270 викладачів 14 країн Європейського Союзу.  

В ході дослідження було зроблено висновок, що зміст підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов і програми відповідають постулатам 

EPLTE. Крім того, основні припущення щодо організації навчання узкоджені з 

основним рекомендаціям європейських документів. 

Щодо особливостей функціонування системи освіти дорослих в Республіці 

Польща, у контексті нашого дослідження варто назвати наукові праці 

А. Боярської-Хоменко [12], А. Вихруща [23], Т. Десятова [33; 34], О. Іонової 

[39], Л. Лук’янової [58], О. Пастушок [73], О. Самойленко [78], З. Дацко-Пікевич 

(Dacko-Pikiewicz) [122], які висвітлювали питання освіти дорослих у Польщі.  

У контексті нашого дослідження привертає увагу колективна монографія 

польських науковців «Дорослі у процесі навчання» під керівництвом  А. Фабіша 

(A. Fabiś) та Б. Ціборан (B. Cyboran) [125]. Вказуючи на динамічні зміні в сфери 

навчання дорослого населення, автори аналізують широкий спектр питань, таких 
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як: сучасні дидактичні аспекти освіти дорослих, участь людей похилого віку в 

процесі навчання, процес освіти дорослих у різних середовищах. 

 Дисертаційне дослідження Т. Десятова «Тенденції розвитку неперервної 

освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття)» присвячено 

вивченню тенденцій розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи у 

другій половині XX століття [33]. 

 Науковий і практичний інтерес для нашого дослідження становить 

кандидатська дисертація О. Пастушок «Розвиток системи освіти дорослих у 

Польщі (друга половина XX – початок XXI століття)» [73], в якій здійснено 

аналіз розвитку системи освіти у Польщі у другій половині ХХ – на початку ХХІ 

століття. У роботі доведено, що в зазначений період система освіти дорослих 

Польщі суттєво змінила напрям розвитку: від нормативно-регламентованої вона 

перейшла до особистісно-орієнтованої моделі, яка зумовлена розвитком освіти 

впродовж життя.  

 Серед низки науково-педагогічних досліджень варто виокремити 

докторську дисертацію А. Боярської-Хоменко, в якій здійснено цілісний 

компаративний аналіз розвитку професійної освіти дорослих у країнах 

Центральної та Східної Європи [12]. 

У статті А. Вихруща [23] висвітлено історіографічні аспекти розвитку 

освіти дорослих у Польщі, який відбувався під впливом політичних, 

економічних та соціальних чинників. У результаті наукових розвідок автор 

підкреслює продуману освітню політику в сфері освіти дорослих Республіки 

Польща, достатнє фінансове забезпечення. А. Вихрущ наголошує на 

необхідності створення нової моделі освіти дорослих Польщі та виділяє 

пріоритетні напрями.  

 Цікавим є наукове дослідження О. Самойленко [78], в якому здійснено 

аналіз особливостей неформальної освіти дорослих в Польщі, яка є вагомою 

складовою «навчання впродовж життя». Доведено, що неформальна освіта 

дорослих є вагомим інструментом досягнення дорослими життєвих цілей та 
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отримання професійних компетентностей. У ході дослідження автор 

проаналізувала особливості реалізації освітніх програм в умовах підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації дорослих.  

У статі Н. Ничкало [69] підведено підсумки VIII Українсько-польського 

наукового форуму, присвяченого інноваціям у сферах соціально-культурного та 

економічного життя. У рамках форуму було обговорено численні аспекти освіти 

дорослих. На основі теоретичного аналізу неформальної освіти дорослих було 

запропоновано класифікацію організаційних форм і методів неформального 

навчання. Серед рекомендацій, прийнятих учасниками форуму, є такі: 

активізація міжнародної співпраці у сфері освіти дорослих, здійснення спільної 

наукової діяльності, академічна мобільність науковців тощо.  

 Цікавими є погляди польського науковця Є. Соларчик-Амброжік 

(E. Soloarczyk-Ambrozik) [229], яка вважає, що нова характеристика сучасної 

освіти дорослих полягає у більшій індивідуалізації та перенесенні акценту на 

навчання дорослих за межі навчальних закладів. 

Вивченням змісту, форм та методів професійної підготовки персоналу до 

роботи з різними категоріями дорослого населення в закладах освіти Польщі 

займалися О. Аніщенко [2], Ж. Борщ [10], С. Когут [50], О. Кучерова [56], 

Л. Лук’янова [59; 60], Р. Черновол-Ткаченко [94], О. Самойленко [79], 

О. Самодумська [77], Л. Сігаєва [80], Т. Сорочан [86], Л. Тимчук [89; 90].  

Ґрунтовним дослідженням з підготовки майбутніх фахівців до роботи з 

дорослими є монографія Л. Лук’янової «Підготовка педагогічного персоналу до 

роботи з дорослими: теоретичні і методичні аспекти» [60]. У науковій роботі 

здійснено теоретичний аналіз та методичне обґрунтування особливостей 

підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослими. Після проведення 

аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду, вчена виокремила характерні риси 

підготовки спеціалістів, які працюють з дорослими та окреслила умови їхньої 

професійної діяльності. Дослідниця вивчила особливості підготовки андрагогів 

для здійснення професійної діяльності в умовах формальної та неформальної 
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освіти, підкреслила необхідність розвитку андрагогічної компетентності 

персоналу. 

Заслуговують на інтерес роботи польських науковців. В колективній 

монографії «Вчитель-андрогог на початку 21 століття» під керівництвом 

В. Горина (W. Horyń) та Й. Мацієвського (J. Maciejewski) [196] вивчена тема 

освіти дорослих з багатьох точок зору. Особлива увага приділяється особистим 

якостям та компетентностям вчителів-андрагогів. Колектив авторів монографії 

«Вчитель-андрагог в суспільстві знань» присвятив свої наукові розвідки різним 

питанням підготовки та практичної діяльності андрагогів [197]. 

Означена проблема знайшла своє відображення і в дисертаційному 

дослідженні О. Самодумської «Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутніх науково-педагогічних працівників до навчання дорослих в умовах 

неформальної освіти» [77]. Авторка наголошує на необхідності формування 

готовності до здійснення навчання дорослих в умовах неформальної освіти. 

Дослідниця розробила модель професійної підготовки майбутніх працівників у 

сфері навчання дорослих, головними складовими якої є проектувальний, 

методологічний, змістово-методичний, результативно-прогностичний 

компоненти [77]. 

 У контексті нашого дослідження привертає увагу історіографічне 

дослідження Л. Тимчук «Підготовка вчителя дорослих в України (кінець XIX – 

початок ХХ століття)» [90], яка вивчила особливості професійної підготовки 

педагогічного персоналу для роботи з дорослими в кінці XIX – на початку XX 

століття. Вчена надала характеристику формам підготовки вчителів дорослих, 

провела аналіз програм підготовки. Дослідниця обґрунтувала необхідність 

вивчення історичного досвіду організації та змісту підготовки педагогічних 

кадрів для освіти дорослих як основи професійної підготовки педагогів-

андрагогів на сучасному етапі. 

Українська дослідниця О. Самойленко у статті «Професійна 

компетентність андрагога як фахівця у галузі освіти дорослих» зробила 
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узагальнення основних теоретичних положень щодо складових професійної 

компетентності фахівців у сфері освіти дорослих. Базовими складовими 

компетентності андрагогів, на думку вченої, є методична, спеціальна 

(андрагогічна), соціально-психологічна, диференційно-психологічна, 

рефлексивна та індивідуально-особистісна компетентності. Дослідниця зробила 

висновок, що педагог-андрагог повинен мати спеціальні професійні знання, 

володіти теоретичними основами та технологіями в сфері навчання дорослих. 

Педагог, який працює з дорослими, повинен вміти змінювати та пристосовувати 

свою професійну діяльність у відповідність до потреб дорослих, систематично 

підвищувати свою компетентність, володіти організаторськими та 

комунікативними здібностями [79]. 

Вагомим для нашого дослідження є доробок О. Аніщенко «Професійна 

підготовка андрагогів: обґрунтування доцільності в контексті професіоналізації 

освіти дорослих в Україні», яка  провела аналіз зарубіжного і вітчизняного 

досвіду підготовки педагогів-андрагогів, довела доцільність, необхідність та 

своєчасність введення професії «андрагог» у Державний класифікатор професій 

України. Дослідниця розробила кваліфікаційну характеристику професії 

«Андрагог» для педагогічних і науково-педагогічних працівників осередків 

формальної і неформальної освіти. Автор наголосила на нагальній потребі 

проведення моніторингу якості освітніх послуг для різних категорій дорослого 

населення, розробки та імплементації механізмів визнання результатів 

неформального та інформального навчання [2].  

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу наукові розвідки 

С. Когут [50] та Л. Лук’янової [59], які присвячені підготовці педагогічного 

персоналу для роботи з дорослими у Польщі. В роботі «Історико-теоретичні 

аспекти підготовки андрагогів у Польщі» Л. Лук’янова проаналізувала розвиток 

категорії «організатор навчання дорослих» та надала характеристику різних 

типів персоналу для роботи з дорослими, представлених в дослідженнях 
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польських вчених. Учена окреслила професійні обов’язки, завдання і функції 

андрагогів на різних етапах розвитку системи освіти дорослих в Польщі [59].  

 У роботі «Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: 

досвід Польщі для України» вчена довела, що в умовах сьогодення підготовка 

педагогічного персоналу для роботи з дорослими є однією за найважливіших 

сфер діяльності суспільства. Дослідниця наголосила на необхідності розвитку 

системи підготовки персоналу для роботи в сфері освіти дорослих, яка 

зумовлена великою різноманітністю професійних ролей у сферах формальної і 

неформальної освіти. Авторка проаналізувала та узагальнила сучасні підходи до 

організації професійної підготовки персоналу для роботи з дорослими у Польщі, 

надала характеристику сучасним тенденціям підготовки андрагогів у Польщі.  

С. Когут у статті «Змістові аспекти підготовки фахівця зі спеціальності 

«Андрагогіка» (з досвіду Польщі)» проаналізувала навчальні плани провідних 

університетів Польщі та сконцентрувала увагу на змістових аспектах підготовки 

фахівців до роботи з дорослими, надала характеристику основних 

компетентностей андрагога [50]. 

Л. Сігаєва у статті «Проблема підготовки фахівців-андрагогів для роботи з 

дорослими» надала детальну характеристику професійних якостей фахівця-

андрагога та окреслила його основні функції [80].  

Вартими уваги є погляди Л. Ващенко, яка у статті «Проблема професійної 

підготовки фахівців для роботи у сфері неформальної освіти» надала 

характеристику стану неформальної освіти дорослих, метою якої, на 

переконання авторки, є допомога дорослій людині швидко адаптуватися до 

соціально-економічних, політичних та технологічних змін, оновити або надати 

необхідні знання, уміння і навички. Вчена наголосила на необхідності 

спеціальної професійної підготовки фахівців до роботи у цій сфері [21].  

О. Кучерова  у роботі «Підготовка андрагогів як актуальна проблема 

сучасної професійної педагогіки» [56] звернула увагу на необхідність здійснення 

навчальної роботи з людьми третього віку в контексті старіння нації та 
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обґрунтувала необхідність підготовки педагогічного персоналу для роботи з 

особами похилого віку. Дослідниця присвятила свою статтю питанням надання 

освітніх послуг похилим людям та аналізу нормативно-правових документів у 

державній освітній системі України. 

Аналіз науково-педагогічної літератури Польщі та України довів, що окремі 

аспекти підготовки майбутніх викладачів взагалі і викладачів іноземних мов 

зокрема стали предметом вивчення багатьох дослідників. Варто зазначити, що 

наукові праці в сфері підготовки майбутніх викладачів іноземних мов в системі 

освіти дорослих присвячені питанням реформування сфери вищої освіти Польщі 

в умовах Євроінтеграції, змін у функціонуванні вищої освіти та в сфері освіти 

дорослих, питанням професійної підготовки викладачів іноземних мов. 

 Поруч з тим необхідно констатувати, що у науково-педагогічному дискурсі 

питання підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих ще не стали предметом комплексного та системного 

порівняльно-педагогічного аналізу. 

 

1.2. Термінологічне поле дослідження 

 

 Об’єктивне вивчення проблеми підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у ЗВО Польщі до професійної діяльності в сфері освіти дорослих 

неможливе без аналізу базових категорій дослідження. До них, зокрема, 

належать такі поняття, як: «викладач», «викладач іноземних мов», «дорослість», 

«дорослий учень», «професійна діяльність», «освіта», «освіта дорослих»,  

«підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності». 

Розглянемо визначення поняття «викладач» в українській педагогічній 

думці.  

У словнику української мови викладач – це «той, хто читає лекції, веде 

уроки, заняття (переважно у середніх або вищих навчальних закладах)» [85]. 
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У педагогічних словниках дефініцію терміна «викладач» надано у 

широкому та вузькому розумінні. У широкому розумінні, «викладач» - це 

«працівник вищої, середньої спеціальної або загальноосвітньої школи, який 

здійснює викладання якогось навчального предмета». «Викладач» у вузькому 

розумінні слова вживається на позначення штатної посади у вищих та середніх 

спеціальних навчальних закладах. [25, с. 52; 81, с. 11; 82]. 

У довідковій літературі зазначено, що «викладач» – це фахівець, який 

повинен мати необхідну вищу фахову та психолого-педагогічну підготовку. 

Викладач може виконувати педагогічну, освітню та організаційно-методичну 

роботу у професійно-технічних навчальних закладах та закладах вищої освіти. 

Термін «викладач» також використовується на позначення штатної посади у 

професійно-технічних закладах та закладах вищої освіти. Під час здійснення 

професійної діяльності викладач повідомляє учням та здобувачам вищої освіти 

нові знання, сприяє розвитку їх професійної діяльності, організує практичні 

заняття, направляє навчальну діяльністю учнів та здобувачів вищої освіти. 

Якість професійної діяльності викладача залежить від рівню теоретичних та 

методологічних знань з фахової підготовки, підготовки з педагогіки, 

педагогічної майстерності, володіння ІКТ та інтерактивними методами навчання 

[36, с. 84-85; 84, с. 34; 88, с.26].  

У межах нашого дослідження вважаємо за необхідне з’ясувати значення 

дефініції «викладач» й у словнику з освіти дорослих, де зазначено, що викладач  

– це представник освітньої галузі, який професійно здійснює викладацьку 

діяльність переважно у закладах вищої освіти і професійних навчальних 

закладах. Викладачами також вважають фахівців у галузі освіти, які викладають 

дисципліни, що не потребують забезпечення фахівцями зі спеціальними 

науковими ступенями і вченими званнями [61, c.24]. 

 Розглянемо значення поняття «викладач» у польській довідковій та 

педагогічній літературі. Слід зауважити, що у Польщі використовується термін 
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«nauczyciel» на позначення вихователя дитячих садків, вчителя чи викладача на 

всіх рівнях освіти. У літературі представлені різні визначення цього поняття. 

 Установлено, що згідно зі словником польської мови (Słownik języka 

polskiego) «nauczyciel» – це, по-перше, особа, яка когось навчає, а по-друге, це 

фактор, який формує чиюсь свідомість, регулює чиюсь поведінку [228]. 

 В інтернет-енциклопедії, за укладання якої відповідає «Державне наукове 

видавництво» (Państwowe Wydawnictwo Naukowe), зазначено, що «nauczyciel» – 

це: 

1) людина, яка передає знання іншим, наділена авторитетом і є зразком для 

наслідування;  

2) належним чином підготовлений спеціаліст для проведення дидактичної 

та виховної роботи в навчальних закладах (дитячі садки, школи різного типу, 

позашкільні заклади, заклади навчання впродовж життя) [194]. 

 В педагогічній енциклопедії зазначено, що «nauczyciel» – це вид 

професійної діяльності, що виконується фахівцем, котрий  має фахову освіту, 

володіє уміннями, знаннями і навичками для здійснення дидактичної і виховної 

роботи в освітніх закладах [193, с. 439]. 

 Подібне визначення знаходимо і в «Словнику педагогічних термінів», 

укладеного колективом авторів під керівництвом Б. Мілерського та 

Б. Шліверського [191]. «Nauczyciel» – це належним чином підготовлений 

фахівець, який здійснює освітню роботу в державних та недержавних 

навчальних закладах (дитячих садках, школах різного типу, позашкільних 

закладах, закладах навчання дорослих) [191, с. 131]. 

 У педагогічній енциклопедії ХХІ століття зазначено, що «nauczyciel» – це 

людина, яка навчає інших, шляхом передачі інформації (зміст), формування 

ставлень, цінностей, професійний компетентностей, у тому числі здатності 

навчання впродовж життя [131, с. 347].  

На думку В. Оконя (W. Okoń), «nauczyciel» – це людина, яка має 

професійну кваліфікацію для здійснення навчання та виховання дітей, підлітків, 
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дорослих. Результат роботи викладача залежить від учнів, програми навчання та 

зовнішніх умов, але, перш за все, від самого викладача [207, c. 76]. 

Відповідно до З. Жуковської (Z. Żukowska), «nauczyciel», тобто викладач – 

це професія і покликання, це вроджені та засвоєні здібності, це відповідний набір 

рис характеру особистості, це здатність жертвувати собою заради блага інших 

людей, це любов до людей. Робота за професією повинна приносити викладачеві 

задоволення, незалежно від різних обставин та ситуацій (наприклад, 

матеріального стану)» [186, c. 38]. 

 Вивчивши значення поняття «nauczyciel» в польській науковій літературі, 

можемо підсумувати, що «nauczyciel» – це особа, яка передає знання та уміння 

іншім, формує погляди і поведінку учнів, сприяє розвитку умінь навчатися 

впродовж життя, користується авторитетом та повагою у суспільстві. В умовах 

формальної освіти ця людина має спеціальну професійну підготовку. 

 

Таблиця 1 

Визначення поняття «викладач» в науковій думці України та Польщі  

 Автори Наукове трактування 

1 2 3 

В
 н

ау
к
о

в
ій

 д
у

м
ц

і 
У

к
р

аї
н

и
 

Словник 

української мови 

Той, хто читає лекції, веде уроки, заняття 

(переважно у середніх або вищих навчальних 

закладах)  

Педагогічні 

словники 

(О. Антонова;  

Н. Герасимова; 

С. Гончаренко) 

- працівник вищої, середньої спеціальної або 

загальноосвітньої школи, який здійснює 

викладання якогось навчального предмета; 

- штатна посада у вищих та середніх спеціальних 

навчальних закладах 
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Продовження табл. 1 

 Автори Наукове трактування 

1 2 3 

В
 н

ау
к
о
в
ій

 д
у

м
ц

і 
У

к
р

аї
н

и
 

В. Кремень; 

Є. Чернишова; 

О. Шапран 

 

 

- фахівець, який повинен мати необхідну вищу 

фахову та психолого-педагогічну підготовку; 

- може виконувати педагогічну, освітню та 

організаційно-методичну роботу у професійно-

технічних навчальних закладах та закладах вищої 

освіти; 

- штатна посада у професійно-технічних 

закладах та закладах вищої освіти 

Лук’янова Л.Б., 

Аніщенко О.В. 

- представник освітньої галузі, який професійно 

здійснює викладацьку діяльність переважно у 

закладах вищої освіти і професійних навчальних 

закладах; 

- фахівець у галузі освіти, який викладає 

дисципліни, що не потребують забезпечення 

фахівцями зі спеціальними науковими ступенями 

і вченими званнями 

В
 н

ау
к
о

в
ій

 д
у

м
ц

і 
П

о
л
ьщ

і 

Педагогіча 

енциклопедія 

вид професійної діяльності, що виконується 

фахівцем, котрий  має фахову освіту, володіє 

уміннями, знаннями і навичками для здійснення 

дидактичної і виховної роботи в освітніх закладах 

B. Milerski, 

B. Śliwerski 

належним чином підготовлений фахівець, який 

здійснює освітню роботу в державних та 

недержавних навчальних закладах (дитячих 

садках, школах різного типу, позашкільних 

закладах, закладах навчання дорослих) 
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Продовження табл. 1 

 Автори Наукове трактування 

1 2 3 

В
 н

ау
к
о
в
ій

 д
у

м
ц

і 
П

о
л
ьщ

і 

Педагогіча 

енциклопедія 

вид професійної діяльності, що виконується 

фахівцем, котрий  має фахову освіту, володіє 

уміннями, знаннями і навичками для здійснення 

дидактичної і виховної роботи в освітніх закладах 

B. Milerski, 

B. Śliwerski 

належним чином підготовлений фахівець, який 

здійснює освітню роботу в державних та 

недержавних навчальних закладах (дитячих 

садках, школах різного типу, позашкільних 

закладах, закладах навчання дорослих) 

Педагогічна 

Енциклопедія 

ХХІ століття 

(Encyklopedia 

pedagogiczna XXI 

wieku) 

людина, яка навчає інших, шляхом передачі 

інформації (зміст), формування ставлень, 

цінностей, професійних компетентностей, у тому 

числі здатності навчання впродовж життя 

В. Оконь 

(W. Okoń) 

людина, яка має професійну кваліфікацію для 

здійснення навчання та виховання дітей, підлітків, 

дорослих. Результат роботи викладача залежить 

від учнів, програми навчання та зовнішніх умов, 

але, перш за все, від самого викладача 

З. Жуковська 

(Z. Żukowska) 

 

професія і покликання, вроджені та засвоєні 

здібності, відповідний набір рис характеру 

особистості, здатність жертвувати собою заради 

блага інших людей, любов до людей. 
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 Розглянемо визначення поняття «викладач іноземних мов». В довідковій 

літературі Польщі стверджують, що «викладач іноземних мов» - це особа, яка 

проводить уроки в усіх типах шкіл та закладах навчання впродовж життя, на 

мовних курсах, забезпечуючи набуття учнями знань та навичок спілкування 

іноземною мовою в усній та письмовій формі на необхідному рівні, визначеному 

в основній програмі мовної підготовки, що застосовується в окремих типах шкіл. 

Викладач іноземних мов виконує дидактичні та виховні завдання навчального 

закладу; володіє педагогічними та соціологічними знаннями у галузі дидактики 

та методики викладання іноземних мов, включаючи культуру, мистецтво, 

політику та історію країн, мова яких вивчається [198]. 

 Вивчивши науково-педагогічні матеріали Польщі [158;163; 199; 200; 211 ; 

257] робимо висновок, що «підготовка майбутніх викладачів іноземних мов» 

передбачає оволодіння теоретичними знаннями у сфері навчання іноземних мов, 

формування міжкультурної компетентності здобувача вищої освіти, оволодіння 

практичними уміннями і навичками викладання іноземних мов, формування 

готовності майбутнього викладача до здійснення професійної діяльності, 

розвиток наукового мислення в умовах реалій, що швидко змінюються. 

 Варто зазначити, що окремо в польській педагогіці також існує поняття 

«викладач дорослих» (nauczyciel dorosłych). Так, «Викладач дорослих» – це 

особа, яка активно працює в галузі освіти (надання інформація, інструктаж, 

консультування, посередництво, виховання та терапія). Він відіграє роль 

посередника у між дорослим учнем та знаннями, активізує та полегшує процес 

навчання особистості, керує розвитком людини. У результаті такого 

педагогічного впливу повинен відбуватися інтелектуальний та фізичний 

розвиток людини, а отже – і розвиток суспільства [201].  

 Варто зауважити, що в науково-методичній літературі існує поняття 

«lektor», яке вживається на позначення саме викладача іноземної мови, що 

працює на курсах іноземних мов (як у державних університетах так і у 

приватних установах приватних) [176; 177].  
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 В останні роки в методичній літературі Польщі зустрічаємо поняття 

«мовний тренер» (trener językowy) [242; 241]. Польські методисти потрактовують 

зазначену дефініцію так: тренер – людина, яка завдяки своїм знанням та досвіду 

може точно визначити потреби слухача, розкрити його «сильні» та «слабкі» 

сторони і на цій основі обрати доцільну для нього форму навчання [241]. 

Розглянемо тлумачення поняття «професійна діяльність». У словнику з 

професійної педагогіки зазначено, що професійна діяльність викладача являє 

собою вид соціальної діяльності, який передбачає передавання досвіду людства 

та культури старшого покоління молодшим, створення умов для розвитку 

особистості та здійснення підготовки до виконання соціальних ролей, 

розповсюджених у даному суспільстві [82, с. 152]. Структура професійної 

діяльності викладача складається з трьох етапів: підготовчого, основного та 

підсумкового. Для кожного з етапів виокремлено складники цієї діяльності. Для 

підготовчого етапу характерними є програмно-цільовий та діагностичний 

складники. Основний етап складається з організаційного, координаційного, 

стимулюючого і контролюючого компонентів, тоді як підсумковий етап 

визначається здійсненням аналітичної, оцінної і прогностичної діяльності 

викладачем [82, с. 221]. 

У польській он-лайн енциклопедії зазначено, що «професійна діяльність» - 

це участь у процесі суспільного виробництва, виконання роботи, що приносить 

дохід [102]. 

Серед науковців Польщі розповсюджена думка, що «професійна 

діяльність» стосується професіоналізму як праксеологічної особливості 

здійснення будь-якої діяльності, заснованої на реальних навичках або необхідній 

професійній кваліфікації. Поняття професійної діяльності також відноситься до 

діяльності, що полягає у виконанні тієї чи іншої професії (викладач) [126]. 

У Польщі професійна діяльність викладачів проявляється в роки роботи у 

формі професійного зростання. Професійне зростання викладачів визначається 

статтею 9а Статуту викладача [154] та Положенням про професійне зростання 
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викладачів, в яких зазначені такі ступені підвищення кваліфікації викладачів у 

системі освіти дорослих: 1) викладач-стажист (nauczyciel stażysta); 2) викладач за 

контрактом (nauczyciel kontraktowy); 3) призначений викладач (nauczyciel 

mianowany); 4) сертифікований викладач (nauczyciel dyplomowany) [220]. 

 У контексті досліджуваного питання варто розглянути зміст поняття 

«освіта» в педагогічній думці Польщі. «Освіта» у Польщі, це, перш за все, 

поширення ідей освіти і культури в суспільстві. Цей термін почали 

використовувати в XIX столітті. Окрім позначення процесу поширення 

грамотності, він використовувався для розуміння діяльності, що передбачає 

розширення національної та соціально-політичної свідомості (наприклад, 

етнічна освіта, народна освіта тощо). Сучасна система освіти у Польщі 

розуміється як організація загальної освіти та професійної освіти через шкільну 

систему, інститути паралельної освіти [191, с. 98]. 

Зазначимо, що у польській педагогічній думці існує термін «edukacja» – 

освіта. Проте серед науковців немає єдиного підходу щодо розуміння цього 

поняття. Розповсюдженим є ототожнення значення терміна «освіта» з поняттям 

«система освіти», тобто мережею спеціалізованих освітніх установ, завданням 

якої є передача знань, компетентностей та навичок. Так, у «Малому словнику 

польської мови» (Małym słowniku języka polskiego) зазначено, що поняття 

«освіта» можна розглядати як синонім до поняття «система освіти» [228]. 

В. Оконь (W. Okoń) вважає, що «освіта» означає усі процеси та впливи, 

спрямовані на зміну дітей, підлітків та дорослих, відповідно до ідеалів та завдань 

навчання і виховання, що панують у даному суспільстві [206, с. 87]. 

Установлено, що в Ілюстрованій універсальній енциклопедії надається схоже 

визначення досліджуваного поняття, а саме: освіта – це діяльність, спрямована 

на те, щоб ознайомити людей із життям через навчання та виховання відповідно 

до ідеалів, що панують у даному суспільстві [142, c. 250]. Тобто, «освіта» 

визначається як цілеспрямований вплив на людину з метою формування моделей 

поведінки, важливих для даного суспільства.  
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Б. Мілерскі (B. Milerski) та Б. Шліверські (B. Śliwerski) у словнику 

«Педагогіка. Лексикон» визначають освіту як усі взаємодії між поколіннями, що 

служать для формування цілісності життєвих здібностей людини (фізичних, 

когнітивних, естетичних, моральних, суспільних тощо), роблячи її зрілою 

істотою, яка усвідомлює себе членом даної культури та здатна до конструктивної 

критики, рефлексивних дій та самовдосконалення [191, c. 54]. 

Зауважимо, що Б. Мілерскі (B. Milerski) та Б. Шліверські (B. Śliwerski) 

вказують на те, що поняття освіти містить у собі як поняття навчання, так і 

виховання. Разом з тим, науковці зазначають, що у польській педагогічній 

традиції поняття освіта набуло технологічного, а отже, і адаптивного підтексту 

(йдеться про навчання конкретним навичкам та вмінням, про вимірювання 

навчальних результатів, оптимізацію освітнього процесу). Б. Мілерскі 

(B. Milerski) та Б. Шліверські (B. Śliwerski) зауважили, що освіта не може 

обмежуватися лише передачею повідомлень – це діалог, у якому обидві сторони 

(вихователь-викладач та учень-студент), використовуючи культурну спадщину 

даного суспільства, не лише надають інформацію, а й виявляють та застосовують 

етичні та естетичні цінності один до одного [191; с. 54]. 

Б. Шліверські (B. Śliwerski) зауважує, що залежно від теоретичних 

передумов та соціально-політичних умов освіта трактується як: 

 процес постійного навчання людини протягом усього життя;  

 закон і водночас громадянський обов’язок людини та соціальний 

імператив;  

 інструмент політичної влади для реалізації конкретних соціальних, 

партійних, союзних, національних, культурних інтересів та цілей тощо;  

 сфера соціальної саморегуляції, головний фактор розвитку людського 

капіталу, якості життя суспільств чи цивілізації;  

 тип символічного насильства, який нав’язує культуру домінуючої групи 

представникам інших соціальних груп, отже фактор соціальної 
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стратифікації, що породжує механізми та можливості для соціального 

просування, відбору та маргіналізації;  

 «екран культури», що пояснює складність її поля значень та символів;  

 тип нормативного дискурсу, що представляє конкретну інтелектуальну 

перспективу та дає можливість брати участь у ідеологічних, моральних та 

ідеологічних конфліктах [227]. 

Таким чином, можна сказати, що, термін «освіта» охоплює всі процеси та 

заходи, спрямовані на виховання й навчання людини. Діяльність та процеси 

включають соціалізацію, освіту, викладання та навчання. Це набуття якостей, 

навичок, необхідних для життя в суспільстві. Це стимулює розвиток людини, 

знаходячи власні здібності та власну ідентичність. 

У контексті нашого дослідження варто розглянути визначення поняття 

«дорослість» в польській науково-педагогічній літературі. У ході дослідження 

було установлено, що нелегко дати однозначне визначення поняттю 

«дорослість» через його міждисциплінарний характер. Термін «дорослість» 

можна розглядати з біологічної, психологічної, соціальної, антропологічної та 

правової точок зору. 

У словнику польської мови (Słownik języka polskiego) зазначено, що 

«дорослий» – це той, хто досяг певного віку та стадії розвитку [228].  

У ході наукового пошуку установлено, що у відповідності до нормативно-

правової бази Польщі, дорослою вважається особа, яка досягла віку 18 років. 

Подібна думка розповсюджена і серед педагогів Польщі. Тобто дорослою 

людиною вважається особа, які досягла віку 18 років та стала фізично зрілою 

[212, c. 46]. 

Установлено, що у колі андрагогів дорослість визначається як фаза життя, 

в яку людина вступає після швидких змін у розвитку, що ведуть до біологічної та 

соціальної зрілості, котра виражається у здатності продовжувати рід і приймати 

нові соціальні ролі, відповідально пов’язані зі створенням сім’ї, батьківством, 
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початком та розвитком професійної діяльності, автономним управлінням 

власним життям [138, с. 203]. 

П. Олесь (P. Oleś), визначаючи поняття «дорослість», вказує на критерії 

відповідно до яких особу можна вважати дорослою. Це (1) тип життєвих завдань, 

що виконуються, зокрема, створення сім’ї та початок професійної діяльності, (2) 

відповідальність за себе та інших людей, (3) емоційна незалежність, відчуття 

свободи вибору та незалежність у прийнятті рішень [208, c. 17-19]. 

Ми поділяємо думку А. Боярської-Хоменко, що найбільш елементарною 

шкалою розвитку людини є біологічна шкала. Обсяг виконання ролей залежно 

від розташування в соціальній структурі, нерозривно пов’язаний в кожною 

фазою біологічного віку. Кожна людина, поступово проходячи наступні етапи 

біологічного циклу, накопичує життєвий та соціальний досвід, пов’язаний із 

виконанням певних соціальних ролей. Людина осмислює реальність, набуває 

нових цінностей, змінює ставлення, переосмислює свій досвід, по-іншому 

оцінює прагнення та ставить перед собою нові цілі. Тобто людина зазнає 

адекватних психічних змін. Отже, дорослішання – це поєднання фізичних, 

соціальних та психологічних змін, які охоплюють весь життєвий цикл 

особистості і визначають розвиток кожної окремої біографії [11, c. 35]. 

 Польський науковець С. Сарота (Z. Szarota) зазначає, що з біологічної і 

психологічної точки зору, дорослішання є частиною життєвого циклу особи під 

час якого відбувається завершення росту і біологічного дозрівання організму. По 

завершенні дорослішання людина починає виконувати всі функції життя. 

Найчастіше цей період охоплює від 18 до 22 років (термін дозрівання до 

дорослого віку). Дорослість відноситься до категорії, яка належить до людської 

культури і цивілізації, тоді як зрілість характеризує світ природи [231, c. 59-60]. 

 Польський дослідник Р. Урбанський-Корж (R. Urbański-Korż) розглядає 

дорослість з антропологічної точки зору. Дорослішання, на його думку, це 

процес, який триває протягом усього життя, коли доросла людина повинна 

перевищувати себе і таким чином постійно вдосконалюватися. Дорослість не 
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обмежується виконанням заданих соціальних ролей, а стосується сутності 

гуманності, ідентичності та справжності. З цієї точки зору, дорослість – це 

освітня цінність, виявлена завдяки динаміці переходу до все більш досконалого 

стану, завдяки зусиллям дорослої людини щодо саморозвитку [253, с. 104]. 

Процес переходу до дорослості також описується з точки зору 

реалізованих соціальних ролей, характерних для дорослого, наявності так званих 

об’єктивних та суб’єктивних показників дорослості. Об’єктивні показники, що 

підкреслюють зміни на соціально-демографічному рівні, включають: закінчення 

навчання, незалежність від сім’ї походження шляхом зміни місця проживання, 

ведення власного домогосподарства, побудови довготривалих стосунків, 

народження дітей, зайняття професійною діяльністю та задовільна інтеграція з 

ринком праці. Суб’єктивні показники – це розуміння сенсу дорослості, тобто 

бажання бути / не бути дорослим (категоричний підхід) або бути більш-менш 

дорослим (постійний підхід), і психічна (психосоціальна) зрілість, пов’язана з 

розумінням компетентностей, що характеризують дорослих (незалежність у 

прийнятті рішень, незалежність, самостійність, здатність будувати міцні 

партнерські стосунки) [113, с. 80–81]. 

У ході дослідження було з’ясовано, що дорослість з соціологічної точки 

зору може бути охарактеризована з позицій двох вимірів: об’єктивного виміру, 

тобто соціальної норми і форми людського життя, які окреслені хронологічними 

межами (прийняття їх як формально-правових норм) та суб’єктивного виміру, 

який являє собою досвід особи, що сприймає себе як дорослу людину за 

зовнішніми ознаками, притаманними конкретній фазі розвитку організму, 

спираючись на внутрішні та зовнішні події свого життя та реалізуючи певний 

шаблон поведінки [12, с. 36; 187, c. 15].  

 Варто зазначити, що в польській андрагогічній літературі окремо 

розглядають поняття «дорослий учень» [180]. «Дорослий учень» – це особа, яка 

підпорядковується організованій взаємодії і усвідомлено ускладнює навчання за 

допомогою різних джерел знань [12, с. 94; 251]. Вчені погоджуються в думках 
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щодо характеристики дорослого учня. Дорослий учень має достатньо візуальної 

психіки, щоб піддаватися свідомому та навмисному «освітньому впливу». Він 

здатний виконувати всі соціальні ролі, сприймає інформацію і набуває життєвих 

навичок, необхідних для вирішення проблем. Дорослому учню виповнилося 18 

років, він досяг фізичної і психічної зрілості, професійно виконує роботу. 

Дорослий учень серйозно і відповідально ставиться до життя, має внутрішню 

рівновагу, потребу у незалежності та стійкий до життєвих труднощів і невдач 

[12, с. 94; 251, с. 18]. 

Тобто, дорослий учень – це особа, якій виконалося 18 років, яка свідомо 

ставиться до життя, виконує соціальні ролі відповідно до рівню біологічної 

зрілості, готова розвиватися, самовдосконалюватися та змінювати кваліфікацію 

відповідно до змін у соціально-економічному житті. 

У результаті наукових розвідок установлено, що визначення поняття 

«освіта дорослих» (Edukacja dorosłych) в Польщі ґрунтується на різних підходах, 

які частково перегукуються і доповнюють один одного. Необхідно зауважити, 

що освіта дорослих часто ототожнюється з поняттями навчанням впродовж 

всього життя та неперервною освітою. 

У ході дослідження було установлено, що освіта дорослих в Польщі – це 

сукупність процесів формальної та неформальної освіти, які розширюють або 

доповнюють освіту, здобуту на попередніх рівнях. Освіта дорослих також може 

бути практичною освітою, яка сприяє здобуттю знань, розвитку або 

вдосконаленню навичок, підвищенню рівня професійної кваліфікації та 

збагаченню особистого життя особи. Завдяки освіті, дорослі отримують 

можливість брати активну участь в політичному, економічному, соціальному та 

культурному житті суспільства [260]. 

Освіта дорослих – це навчання, в якому приймають участь дорослі особи, 

котрі готові розвивати, адаптувати та змінювати компетентності й кваліфікацію 

у відповідності до соціально-економічних змін. Причинами виникнення потреби 

у здійсненні навчальної діяльності можуть бути: необхідність здобуття 
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кваліфікації або освіти, необхідність розвивати навички, необхідність у 

перепідготовці або перекваліфікації, готовність брати більш повну участь у 

соціальному житті, цікавість до світу [130].  

 В аспекті досліджуваної проблеми варто зауважити, що освіта дорослих 

розглядається педагогами Польщі як творча сила, яка відображає динаміку 

процесів суспільного життя. Освіта дорослих спирається на специфічний зміст, 

мету та завдання, на результати практичної діяльності, вона також слугує для 

задоволення колективних та індивідуальних освітніх потреб людей, підвищує 

професійну й загальну культуру суспільства і сприяє змінам умов життя людини 

[130]. 

У словнику польської мови зазначено, що освіта дорослих – це освітня 

діяльність, метою якої є формування зрілої та професійної особистості шляхом 

доповнення чи розширення попереднього рівня освіти або задоволення 

культурних потреб [228]. 

 Щодо освіти дорослих, в польській педагогічній думці є розповсюдженими 

терміни «kształcenie» і «szkolenia». В польських словниках зазначено, що термін 

«kształcenie» включає всі види діяльності та процеси, що дозволяють людям 

пізнавати природу, суспільство та культуру, і одночасно брати участь у їх 

трансформації, а також всебічний розвиток фізичних та розумових здібностей, 

інтересів, розвиток відповідних установок та переконань [165].  

 У контексті нашого дослідження варто звернути увагу на значення терміна 

«szkolenia» (навчання). У педагогіці, навчання – це опанування простих умінь і 

практичних навичок, які не потребують детальної теоретичної підготовки [206, с. 

382]. 

У польському словнику зазначено, що «szkolenia» – це серія лекцій, 

присвячених певній темі, основною метою якої є закінчення чиєїсь освіти, 

отримання знань або доповнення та вдосконалення професійних навичок та 

кваліфікації [228]. 
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Розглянемо особливості виживання понять «edukacja», «kształcenie» та 

«szkolenia» в нормативних документах Польщі та Європи. 

Слід зауважити, що багато понять та термінів, пов’язаних із реалізацією 

освіти дорослих у Польщі, можна розуміти по-різному, залежно від ситуації та 

контексту, в якому вони використовуються. З 2013 р. у Польщі було зроблено 

ряд зусиль щодо інтеграції в освітню сферу понять, які збігаються з 

європейськими визначеннями у сфері навчання впродовж життя, включаючи 

освіту та навчання дорослих.  

Аналіз нормативно-правової бази Польщі та Європейського Союзу 

показав, що в програмних документах використовуються наступні терміни: 

 Термін «освіта дорослих» (edukacja dorosłych (ED)) цілком дорівнює 

терміну «освіта та навчання дорослих» (kształcenie i szkolenia dorosłych (KSD)). 

Сфера освіти та навчання дорослих (KSD) виходить далеко за рамки шкільної та 

вищої освіти, а також традиційних курсів і тренінгів, орієнтованих на отримання 

кваліфікації. Освіта та навчання дорослих можуть бути організовані в робочому 

середовищі, бути цілеспрямованою діяльністю груп громадян або громад. 

Вичерпного визначення терміна «освіта та навчання дорослих» (kształcenie i 

szkolenia dorosłych (KSD)) на сьогодні у Польщі не існує з декількох причин. По-

перше, він охоплює дуже широку сферу освітньої діяльності, а, по-друге, через 

низку труднощів із віднесенням цього виду освіти та підготовки кадрів до єдиної 

адміністративної структури. 

 Ще одна дефініція, розповсюджена в сфері освіти дорослих – «неперервна 

освіта» (kształcenie ustawiczne (KU)). Під «неперервною освітою» (KU), 

визначеною в новому Законі про освіту (стаття 4 (2), пункт 30), що набув 

чинності з 1 вересня 2019 р.), розуміється освіта у школах для дорослих, 

професійних середніх школах ІІ ступеню та поліцеальних школах, а також 

придбання та доповнення знань, умінь і професійних кваліфікацій у 

позашкільних формах особами, які мають обов’язкову середню освіту.  
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Отже, на основі аналізу нормативно-правових та довідкових джерел 

визначено термінологічне поле дослідження. Викладач в українській системі 

освіти – це представник освітньої галузі, який професійно здійснює викладацьку 

діяльність переважно у вищих і професійних навчальних закладах, а також 

фахівець у галузі освіти, який викладає дисципліни, що не потребують 

забезпечення фахівцями зі спеціальними науковими ступенями і вченими 

званнями. У науковій думці Польщі «nauczyciel» – це той, хто навчає, має 

відповідну кваліфікацію, працює в будь-якому типі навчального закладу. 

Поняття «дорослий учень» використовується на позначення особи, якій 

виконалося 18 років, що свідомо ставиться до життя, виконує соціальні ролі 

відповідно до рівня біологічної зрілості, готова розвиватися, 

самовдосконалюватися та змінювати кваліфікацію відповідно до змін у 

соціально-економічному житті. Термін «edukacja dorosłych» (освіта дорослих) є 

тотожним терміну «kształcenie i szkolenia dorosłych» (освіта та навчання 

дорослих). Він охоплює дуже широку сферу освітньої діяльності. Освіта 

дорослих часто ототожнюється з поняттями навчанням впродовж всього життя 

та неперервною освітою. 

 

1.3. Система освіти дорослих у Польщі 

 

Аналіз наукової літератури [46; 73; 103; 104; 150; 151; 152; 153; 216] та 

навчальної практики осередків освіти дорослих Республіки Польща показав, що 

система освіти дорослих у Польщі за останні десятиріччя зазнала значних змін і 

продовжує динамічно розвиватися. Сьогодні можна стверджувати, що система 

освіти дорослих Польщі функціонує як невід’ємна складова інтегральної 

системи освіти країни.  

У ході дослідження було встановлено, що освіта дорослих у Польщі є дуже 

диверсифікованим сектором як для цільових груп, так і для постачальників 

освітніх послуг. Провайдерами освіти дорослих є різні державні та приватні 
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установи та заклади. Установлено, що вони пропонують освітні послуги як у 

рамках системи формальної освіти, так і за її межами. 

Проведений науковий пошук показав, що відповідальність за реалізацію 

освіти та навчання дорослого населення Польщі покладено на декілька відомств, 

але провідними є такі: Міністерство народної освіти (Ministerstwo Edukacji 

Narodowej), Міністерство родини, праці та соціальної політики (Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Міністерство науки та вищої освіти 

(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Роль інших відомств, зокрема 

міністерств, насамперед, пов’язана з тими результатами навчання, досягнення 

яких передбачено навчанням за програмами неформальної освіти (наприклад, 

Міністерство розвитку (Ministerstwo Rozwoju) пропогандує формування 

підприємницьких навичок дорослих поляків). Зазначимо, що участь у реалізації 

концепції навчання впродовж життя, частиною якої є освіта дорослих, також 

може бути покладена на відповідальність інших міністерств Польщі. 

З’ясовано, що сьогодні у Польщі не існує окремого закону про освіту 

дорослих. Функціонування інституцій освіти дорослих у Республіці Польща 

керується принципами, що містяться в таких нормативно-правових актах: 

 Конституція Республіки Польща (1997 р.) (Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej); 

 Закон про систему освіти (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty); 

 Розпорядження міністра народної освіти «Про центри навчання впродовж 

життя» від 20 жовтня 1992 р. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 20 października 1992 r. w sprawie centrów kształcenia ustawicznego); 

 Розпорядження міністра народної освіти «Про види, організацію та 

принципи функціонування державних навчальних закладів» від 28 вересня 

1993 р. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 1993 

r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek 

oświatowo-wychowawczych); 
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 Розпорядження міністра народної освіти «Про класифікацію професій у 

професійно-технічній освіті» від 23 грудня 2011 року (Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów szkolnictwa zawodowego); 

 Розпорядження міністра народної освіти «Про заочні іспити» від 11 січня 

2012 року (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 

2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych); 

 Закон про освіту від 14 грудня 2016 року (Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 

grudnia 2016 r.); 

 Закон про вищу освіту (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce); 

 Розпорядження міністра народної освіти «Про безперервну освіту в 

нешкільних формах» від 19 березня 2019 року (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych); 

 Розпорядження міністра народної освіти «Про рамкові статути: 

державниих навчальний закладів освіти впродовж життя та державних 

центрів професійної підготовки» від 14 лютого 2019 року. (Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ramowych 

statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego 

centrum kształcenia zawodowego). 

У законі про систему освіти 1991 року зазначено, що кожен громадянин 

Республіки Польща має право на освіту, можливість доповнювати загальну 

освіту, набувати або змінювати професійну та спеціальну кваліфікацію 

відповідно до вимог ринку праці. Навчання може здійснюватися в шкільних і 

позашкільних формах у закладах навчання впродовж життя, закладах 

практичного навчання та навчально-професійних навчальних центрах [256]. 

З’ясовано, що освіта дорослих організується різними державними 

органами, підпорядкованими окремим міністерствам, та спеціалізованими 
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установами, що працюють у галузі оптимізації різних елементів економічного, 

соціального та культурного життя. 

У ході дослідження установлено, що регіональними організаторами освіти 

дорослих є воєводства, повіти та громади. Зазначимо, що організаторами освіти 

дорослих у країні також є такі: органи місцевого самоврядування, соціальні 

організації та асоціації, церкви та релігійні об’єднання, незалежні суб’єкти 

економічної діяльності: промислові, сфери послуг (наприклад, компанії, фонди), 

комерційні установи, банки, дипломатичні представництва інших країн тощо. 

Важливим для нашого дослідження є той факт, що провідну роль в 

організації освіти дорослих у Польщі відіграють університети та відомчі 

науково-дослідні інститути. Майже всі університети задіяні в організації 

навчання працюючого населення, післядипломної освіти та інших видів 

навчання дорослих (наприклад, в організації та проведенні наукових 

конференцій чи популярно-наукових лекцій і семінарів). Те саме слід сказати 

про відомчі інститути, науково-дослідні інститути, центральні лабораторії та 

науково-дослідні центри, які організовують загальну й спеціалізовану освіту 

(навчання та підвищення кваліфікації) дорослих. Прикладами можуть бути 

Інститут досліджень освіти у Варшаві, Інститут зварювання в Глівіцях або 

Інститут ливарних робіт у Кракові [103, c. 373]. 

Найчисленнішою групою організаторів освіти дорослих є суб’єкти 

господарювання різного типу. Вони мають різні форми: товариства з обмеженою 

відповідальністю, цивільні товариства, фонди або організації, що проводять 

освітню роботу згідно із законом про господарську діяльність. 

З’ясовано, що організатори освіти дорослих повинні підготувати заклади, 

де відбувається освіта, у відповідності до чинних законодавчих актів [221]. 

Кожен з цих закладів повинен мати спеціально обладнане приміщення та 

освітню інфраструктуру, регламентувати особливості свого функціонування, 

мати традиції, сформовані в процесі діяльності. Також заклади освіти для 

дорослих повинні мати відповідний до напряму діяльності адміністративний та 
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педагогічний персонал, освітні програми, налагоджений дидактичний процес, 

визначену процедуру організації навчальної роботи. Діяльність закладів освіти 

для дорослих регулюється положеннями, сформульованими в статуті закладу 

освіти, внутрішніми нормативними актами, розробленими відповідно до чинних 

законодавчих та матеріальних вимог. 

У ході дослідження було установлено, що серед науковців Польщі існують 

різні підходи до визначення сутності змісту системи освіти дорослих. 

Авторитетний польський дослідник Т. Александер (Т. Aleksander) вважає, що 

освіта дорослих – це організований навчальний процес, спрямований на 

дорослого учня. Він розділяє систему освіти дорослих Польщі на дві підсистеми: 

1) шкільна освіта дорослих, починаючи від початкових шкіл для дорослих до 

закладів вищої та післядипломної освіти; 2) позашкільна освіта (як професійно-

технічна, так і загальноосвітня) [103, c.376]. 

Подібну класифікацію зустрічаємо в роботі польського дослідника 

А. Урбанек (A. Urbanek), який спирається на теорію про три вимірювання в 

освіті дорослих Р. Дж. Кідда. Освіта дорослих, на думку вченого, складається з 

вертикальної освіти, горизонтальної освіти та поглибленого навчання [252, c. 

68]. Сфера вертикальної освіти охоплює повний цикл освіти дорослих: від 

початкової освіти до аспірантури і післядипломної освіти. Метою 

горизонтальної освіти є забезпечення особистісних і професійних потреб 

дорослої людини. Поглиблене навчання відноситься до самоосвіти і 

самовдосконалення дорослих.  

Підтримуючи точку зору Т. Александера (T. Aleksander), вважаємо, що 

система освіти дорослих в Польщі розділяється на шкільну і позашкільну [103]. 

Надамо детальну характеристику кожному з зазначених типів. 

Підсумовуючи результати вивчення нормативних документів, статей з 

періодичних видань («Українська  полоністика», “Edukacja Doroslych”, 

“Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, “Rocznik Andragogiczny”), результати 

статистичних звітів та офіційних сайтів закладів освіти для дорослих Польщі, 
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можемо стверджувати, що шкільна освіта дорослих складається із 

загальноосвітніх початкових шкіл для дорослих, загальноосвітніх середніх шкіл 

для дорослих, поліцеальних шкіл, закладів вищої освіти. 

Зауважимо, що у результаті шкільної реформи 2017 року було ліквідовано 

нижчі середні школи для дорослих (gimnazja) та базові професійні школи для 

дорослих (zasadnicza zskola zawodowa). 

Необхідно зауважити, що шкільна система освіти дорослих 

підпорядкована двом міністерствам: Міністерству народної освіти (Ministerstwo 

Edukacji Narodowej) та Міністерству науки та вищої освіти (Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego). 

Навчання дорослих у школах та закладах вищої освіти відповідає освітнім 

стандартам, затвердженим міністерствами. Результатом навчання в закладах 

шкільної освіти є отримання сертифікатів, дипломів і кваліфікацій, які надають 

дорослій людині стати конкурентоспроможною в умовах ринку праці і 

просуватися кар’єрними сходами.  

Розглянемо особливості функціонування навчальних закладів системи 

шкільної освіти дорослих.  

Початкова школа для дорослих (Szkoła podstawowa dla dorosłych). 

Проведений науковий пошук показав, що в межах реформи шкільної освіти 2017 

року урядом Польщі було прийняте рішення замінити початкову школу з 

шестирічним терміном навчання на восьмирічну початкову школу, ліквідувати 

наступну ланку – нижчу середню школу (гімназії - gimnazjum), та замінити 

трирічну загальну середню школу (liceum ogólnokształcące) на чотирьохрічну. 

Тобто, починаючи з 2019 року, щоб вступити до середньої школи необхідно 

закінчити 8 класів початкової школи. Наразі в Польщі є багато дорослих, які 

закінчили шість років початкової школи. Багато з них мають намір отримати 

повну середню освіту у середній школі для дорослих. Зважаючи на це, низка 

освітніх закладів, таких як «Освітній центр NOVA» (NOVA Centrum Edukacyine),  
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“ ATUT Lider Kształcenia”,  “Blue Education” [232; 233; 234] пропонують доросли 

полякам закінчити VII та VIII класи початкової школи. 

З’ясовано, що школи, які мають статус державної, впроваджують основну 

навчальну програму Міністерства народної освіти Польщі. Згідно з програмою, 

вивчення іноземних мов у початковій школі для дорослих є обов’язковим, що 

підтверджують вивчені нами офіційні сайти початкових шкіл для дорослих [232; 

233; 234]. Зазвичай, обсяг вивчення іноземної мови складає 27 годин на семестр, 

загальна кількість – 108 годин за два роки. Навчання переважно відбувається у 

заочній формі (субота та неділя через кожні вихідні). У кінці кожного семестру 

дорослі учні складають іспит з іноземної мови (Додаток А). 

Середня школа для дорослих (Liceum ogólnokształcące dla dorosłych). 

Науковий пошук показав, що в середню школу для дорослих можуть вступити 

особи, які закінчили восьмирічну початкову школу, нижчу середню школу 

(гімназію – gimnazjum, до 2019 року) або базову професійну школу (zasadnicza 

szkoła zawodowa, у рамках реформи 2017 року були закриті).  

До навчання приймаються всі особи віком від 18 років. Навчання у 

середніх школах для дорослих зазвичай триває три роки. Найчастіше учні 

надають перевагу заочній формі навчання (по суботах та неділях, два рази на 

місяць). 

Установлено, що програма навчання у середній школі для дорослих 

відповідає програмі Міністерства народної освіти. Дорослі учні отримують 

знання з польської мови, математики, фізики, географії, біології, історії, а також 

з інформатики та основ підприємництва. Також обов’язковою для вивчення є 

іноземна мова (Додаток А).  

Після закінчення середньої школи для дорослих, учні можуть скласти 

іспити (egzamin maturalny, matura) та отримати атестат про закінчення середньої 

школи. Відомо, що екзамен з іноземної мови, разом з польською мовою та 

математикою, є обов’ковою складовою іспиту matura [188]. Екзамен складається 

з двох частин: усної та письмової. 
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 Між середніми і вищими закладами освіти за рівнем акредитації проміжне 

положення займають так звані поліцеальні школи (szkoła policealna), по 

закінченню яких можна отримати професійну кваліфікацію. Завданням 

поліцеальних шкіл є підготовка надійного фахівця-практика, який володіє 

вміннями та навичками, необхідними на ринку праці. Навчання здійснюється у 

відповідності до освітніх стандартів, підготовлених Міністерством народної 

освіти. У Польщі діють такі види поліцеальних шкіл:  

 державні поліцеальні школи; 

 недержавні (приватні) поліцеальні школи з правами державної 

поліцеальної школи; 

 недержавні (приватні) поліцеальні школи без прав державної школи.  

Право на вступ до поліцеальних шкіл маються особи, яким виповнилось 18 

років і які закінчили середню школу. Варто зазначити, що наявність свідоцтва 

про складання іспиту на аттестат зрілості matura не є обов’язковим. 

Навчання здійснюється відповідно до базової програми, опублікованої 

Міністерством народної освіти Польщі. Набір на навчання здійснюється два рази 

на рік. Тривалість навчання в державних поліцеальних школах та недержавних 

(приватних) поліцеальних школах з правами державної поліцеальної школи 

зазвичай складає два роки (чотири семестри). У деяких випадках, залежно від 

спеціальності, навчання може тривати п’ять семестрів (наприклад, зубний 

технік), три семестри (техніка безпеки і гігієна праці) або навіть два семестри 

(асистент стоматолога, догляд за навколишнім середовищем). У поліцеальних 

школах без прав державної школи навчання зазвичай триває один рік або два 

семестри та реалізується на основі програм, укладених школою. Після 

закінчення навчання та у разі успішного складання іспиту з професійної 

підготовки, випускники отримують звання техніка (technik). 

Навчальна програма, крім теоретичних занять, включає практичні заняття. 

Навчання відбувається в двох формах: заочній та денній. 
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У межах нашого дослідження цікавим є той факт, що в поліцеальних 

школах обов’язковим є вивчення іноземної мови за напрямом навчання. 

Кількість годин, відведених на вивчення іноземних мов залежить від тривалості 

курсу навчання (30 – 50 годин) (Додаток А) [213; 235].  

Перевагами навчання у поліцеальній школі є такі: можливість отримати 

професійну кваліфікацію і звання «техніка» за відносно короткий період 

навчання, відповідність освітніх пропозицій вимогам ринку праці, відсутність 

вікових обмежень.  

Установлено, що отримати додаткову кваліфікацію дорослі можуть також 

в умовах післядипломної освіти (studia podyplomowe). Післядипломна освіта - 

форма навчання, яка відрізняється від вищої освіти та аспірантури. 

Провайдерами післядипломної освіти є університети, науково-дослідні інститути 

та інститути Польської академії наук. Для того, щоб вступити до установи 

післядипломної освіти, потрібно мати щонайменше ступінь бакалавра. Різниця у 

формальних вимогах визначається кожним закладом окремо. Навчання в умовах 

післядипломної освіти триває не менш ніж 3 семестри. Результатом навчання є 

отримання сертифікату, який підтверджує здобуття певної кваліфікації. Однією з 

пропозицій закладів післядипломної освіти є отримання кваліфікації викладача 

іноземних мов, про що докладніше буде іти мова у розділі 2.  

Отже, система шкільної освіти для дорослих у Польщі має організовану 

структуру та у повній мірі відповідає потребам держави і роботодавців. 

Розглянемо особливості функціонування позашкільної системи освіти 

дорослих.  

Результати наукових розвідок дозволяють встановити, що до закладів 

позашкільної освіти дорослих відносяться: центри практичного навчання, центри 

неперервної освіти, центри професійної та неперервної освіти, кваліфікаційні 

професійні курси, курсове навчання (курси загальних компетентностей, заочні 

курси, підготовка до складання екзамену matura), центри зайнятості, народні 

університети, відкриті університети, університети третього віку. Вивичити або 
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вдосконалити рівень володіння іноземною мовоє можливо також в умовах 

корпоративного навчання.  

Слід зупинитися на особливостях функціонування кожного із зазначених 

вище установ навчання дорослих окремо. 

В ході наукових розвідок було встановлено, що освітню діяльність в сфері 

практичного професійного навчання здійснюють також центри практичного 

навчання (Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)), які є державними 

установами. Вони створені на базі навчальних майстерень професійних училищ і 

являють собою бюджетні одиниці повіту чи міста. Керівним органом для них є 

місцеві органи влади (повітске староство або очільник міста). Вони 

контролюють їхню діяльність в педагогічному плані, а рамковий статут центру 

практичного навчання визначається міністром народної освіти шляхом видання 

відповідної постанови. У центрах практичного навчання вчаться як молоді 

студенти, так і дорослі, у тому числі безробітні.  

Навчання дорослих також може відбуватися в центрах неперервної освіти 

(centrum kształcenia ustawicznego (CKU)). Це багатовідомчі установи, зосереджені 

переважно у великих і середніх містах. Вони поєднують у собі загальноосвітні 

школи для працюючих (вечірня, заочна форма навчання), поліцеальні школи, 

кваліфікаційні професійні курси (kwalifikacyjne kursy zawodowe), та різні типи 

короткострокових курсів для дорослих. Як правило, вони розташовані у великих 

приміщеннях, оснащені сучасними засобами навчання, майстернями та 

лабораторіями для проведення практичних занять з майбутньої професійної 

діяльності та комп’ютерними лабораторіями відповідно до стандартів, 

передбачених базовою програмою та Центральною екзаменаційною комісією. У 

деяких центрах розробляються власні навчально-методичні посібники, 

підручники та матеріали для самостійної роботи дорослих учнів. 

У ході наукового пошуку було з’ясовано, що з 2012/2013 навчального року 

в Польщі було ліквідовано базові професійні школи для дорослих (zasadnicza 

skola zawodowa), а натомість з’явилася можливість навчатися в рамках 
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кваліфікаційних професійних курсів (kwalifikacyjne kursy zawodowe). Навчання 

на кваліфікаційних професійних курсах надає дорослим можливість підвищити 

рівень загальної освіти, отримати нову професію, вдосконалити свої навички, 

підтримати або розвинути професійну кар’єру. Кваліфікаційні професійні курси 

розробляються та викладаються відповідно до навчальної програми, 

опублікованою Міністерством народної освіти. Мінімальна кількість годин 

навчання за цим курсом дорівнює мінімальній кількості годин професійної 

підготовки, зазначеної в базовій програмі професійної освіти для певної 

кваліфікації. Зазначимо, що обов’язковим є вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням (Додаток А).  

Установлено, що на курси зараховують осіб віком від 18 років незалежно 

від рівня освіти. Наприкінці курсу, дорослим учням необхідно скласти іспит, що 

підтверджує отриману кваліфікацію. Іспит проводиться екзаменаційною 

комісією повіту чи міста. Учасники курсів отримують сертифікат на бланку 

Міністерства народної освіти. Сертифікат дозволяє студенту вести власний 

бізнес, який полягає у виконанні діяльності, за якою здійснювалось професійне 

навчання на курсах.  

Необхідно зауважити, що одна особа може поєднувати навчання відразу за 

кількома напрямами освіти. Наприклад, можна навчатися в навчальній або 

середній школі для дорослих та на кваліфікаційних професійних курсах.  

Варто звернути увагу на те, що багато навчальних центрів та центрів 

неперервної освіти пропонують короткострокові професійні курси. Тривалість 

курсів може варіюватися від кількох місяців до року. В освітньому центрі Nova 

Centrum Edukacyine, наприклад, в умовах річних професійних курсів готують 

спеціалістів з багатьох спеціальностей: помічник вчителя, помічник юриста, 

візажист, психолог, фітнес-інструктор, бухгалтер, технік косметологічних послуг 

тощо [219]. Вивчені нами матеріали офіційних сайтів закладів освіти дозволяють 

стверджувати, що для отримання будь-якої професії необхідним є вивчення 

іноземної мови за напрямом навчання.  
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Ще однією освітньою пропозицією для дорослих учнів в рамках курсового 

навчання є підготовка до екзамену matura, складання якого є необхідним для 

вступу до закладу вищої освіти [171, 172]. Обов’язковою складовою іспиту є 

іноземна мова разом з польською мовою і математикою (Додаток А). 

Курси загальних компетентностей (kursy kompetencji ogólnych (KKO)) 

призначені для людей, які вчаться на кваліфікаційних професійних курсах, 

хочуть отримати диплом за фахом, але не мають базової середньої освіти. Курс 

загальних компетентностей відповідає навчальній програмі, яка враховує будь-

яку обрану частину програми загальноосвітньої школи. По закінченню курсу 

особа повинна скласти заочні іспити з усіх предметів шкільної програми, у тому 

числі іноземні мови [169; 170].  

У ході дослідження було установлено, що згідно з Положенням Міністра 

народної освіти від 11 січня 2012 року про заочні іспити, особи, які мають 

незакінчену середню освіту, можуть закінчити її, склавши зовнішні іспити з усіх 

предметів шкільної програми. Зовнішні іспити приймаються окружною 

екзаменаційною комісією (Okręgowa komisja egzaminacyjna). У зв’язку з цим 

серед пропозицій освітніх центрів з’явилися заочні курси  (kurs eksternistyczny),  

призначені для підготовки дорослих студентів до складання заочних іспитів з 

предметів, що викладаються в загальній середній школі (польська та англійська 

мови, історія, вокал, біологія, географія, математика, фізика, хімія, основи 

підприємництва, інформаційні технології). У результаті успішного оволодіння 

переліченими вище курсами, дорослий учень здобуває середньої освіти та 

отримує можливість складати іспит matura [171; 172]. 

У межах нашого дослідження цікавим є той факт, що вищезгадані центри 

також пропонують річні курси навчання іноземних мов для дорослих, 

підкреслюючи, що знання іноземної мови є запорукою отримання престижної 

високооплачуваної роботи [147; 148]. По закінченні курсу слухачі здобувають 

спеціальність перекладача англійської / німецької мови. Предмети, які вивчають 

слухачі: практична граматика, стилі письма, практикум розмовного мовлення, 
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робота з лексикою, читання та аудіювання, контрастивна граматика, вступ до 

мовознавства, фонетика і фонологія, Історія Англії та США / Німеччини, історія 

англійської та американської / німецької літератури, переклад. Заняття 

проводяться по суботах та неділях кожні два тижні [147; 148]. 

Проведений науковий пошук показав, що зміною до Закону про систему 

освіти від 19 серпня 2011 р. було створено нові типи навчальних закладів для 

дорослих – Центри професійної та неперервної освіти (Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) (ЦПНО). Центри професійної та 

неперервної освіти поєднують діяльність професійних навчальних закладів та 

закладів неперервної освіти. ЦПНО також проводять заходи щодо кар’єрного 

консультування, співпрацюють з роботодавцями та організаціями роботодавців. 

Як приклад, Центр професійної та незперервної освіти у Познані у своїй 

структурі має: електро-механічний технікум, галузеву школу І ступеню, 

кваліфікаційні професійні курси, школи для дорослих, короткострокові курси 

[115]. Результат вивчення інформації на їхньому офіційному сайті показав, що 

здобувачі на всіх напрямах освітньої діяльності центру, окрім 

короткотермінових курсів, вивчають іноземну мову.  

У межах нашого дослідження цікавим є той факт, що більшість Центрів 

професійної та неперервної освіти приймають участь в програмах міжнародних 

обмінів Erasmus+. Наприклад, учні ЦППО в Кракові, які вчаться за 

спеціальністю «технік адміністрування» та «ІТ-технік», регулярно проходять 

двотижневі практики в Лондоні та Ірландії [101]. 

Варто звернути увагу на те, що у сфері освіти дорослих функціонують 

також Центри перепідготовки та підвищення кваліфікації (ośrodek dokształcania i 

doskonalenia zawodowego). Центри організують та проводять кваліфікаційні 

професійні курси, курси професійних навичок, курси загальних компетентностей 

та інші курси. Вони працюють з роботодавцями, центрами зайнятості та іншими 

організаціями, що здійснюють професійне навчання. Відповідно до напряму 
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навчання, всі слухачі вивчають іноземні мови за професійним спрямуванням 

[114].  

Цікавим в межах нашого дослідження є той факт, що центри зайнятості 

Польщі (Urząd Pracy) організують навчання та перенавчання безробітних і тих, 

хто може втратити роботу. Центри зайнятості підпорядковуються органам 

місцевого самоврядування, як на рівні воєводства, так і повіту. У рамках Закону 

про працевлаштування та протидію безробіттю (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o 

zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu) [254], центри зайнятості здійснюють 

підготовку за фахом, професійну перепідготовку, підвищення професійних 

кваліфікацій, навчання навичкам пошуку роботи і працевлаштування. У центрах 

зайнятості проводять семінари, організовані на основі двосторонніх договорів, 

укладених між центром зайнятості та навчальним закладом або тристоронніх 

освітніх договорів між центром зайнятості, навчальним підприємством і 

роботодавцем. Ці договори стають своєрідною гарантією працевлаштування 

дорослих слухачів і збільшують їхні шанси «втриматися» на новому місці 

роботи. Беручи до уваги розуміння важливості володіння іноземною мовою для 

кращого працевлаштування як в Польщі так і за її межами, багато центрів 

зайнятості країни організують програми з підвищення рівня володіння 

іноземною мовою [149; 106; 107; 108; 143]. 

Так, в Катовіце, до навчання на курсах іноземних мов можуть приймати 

осіб, які досягли 25-річного віку, що працюють (у тому числі за цивільно-

правовими договорами), мають повну середню освіту, належать до груп, які 

знаходяться в неблагополучному становищі (люди старше 50 років, люди з 

обмеженими можливостями, жінки (особливо ті, хто повернувся на ринок праці 

після перерви, пов’язаної з народженням та вихованням дитини), жителі 

сільської місцевості тощо) (Додаток Б) [107]. 

Центр зайнятості в Познані надає можливість прийняти участь у 

безкоштовних курсах англійської та німецької мов особам із середньою освітою, 

віком від 50 років до 64 років, які проживають у Великопольському воєводстві. 



90 

 

Навчання фінансується Європейським соціальним фондом. Учасники курсів 

також безкоштовно отримують навчально-методичні матеріали. Наприкінці 

навчання необхідно скласти іспит з мови, що вивчається (Додаток Б) [106]. 

 Цікавою є пропозиція Воєводського центру зайнятості у Варшаві у рамках 

договору із школою іноземних мов LEXIS [143]. Безробітна людина може 

попросити в центрі зайнятості направлення на індивідуальний курс англійської 

або іншої мови та фінансування такого курсу в повному обсязі, якщо 

вдосконалення рівня володіння мови може збільшити привабливість цієї особи 

на ринку праці [143]. Це може бути загальний курс іноземної мови, підготовка до 

складання міжнародних іспитів, курс ділової іноземної мови або курс іноземної 

мови за професійним спрямуванням. Навчальні матеріали та плата за іспит 

включені у вартість курсу, тому учасник не несе ніяких витрат.  

В умовах світу, що змінюється, важливу роль в навчанні, перенавчанні і 

підвищенні кваліфікації дорослих відіграє корпоративне навчання [121]. Філіали 

багатьох міжнародних організацій розташовані у Польщі і тому роботодавці 

часто забезпечують вивчення іноземних мов серед працівників [111]. 

Провайдери послуг з вивчення іноземних мов повинні вміти адаптувати 

навчальну програму до потреб компанії замовника, надавати знання з іноземних 

мов для фінансів, медичної галузі, бізнесу, архітектури, ІТ-індустрії та ін. Багато 

мовних шкіл, таких як «Школа іноземних мов Lincoln в Кракові» [178], мовна 

школа «British School» [205] та ін. розробляють та пропонують заняття з вузької 

направленості, такі як проведення перемовин, зустріч іноземних партнерів, 

розмова по телефону, уміння виступати з презентаціями іноземною мовою, 

правила ділового листування, проведення та приймання участі у співбесіді і т.н. 

 У межах нашого дослідження заслуговує на увагу вивчення особливостей 

функціонування таких навчальних закладів позашкільної освіти дорослих як 

народні університети. Народні університети (Uniwersytet Ludowy) – це 

автономні недержавні установи, що являють собою важливий елемент системи 

неперервної освіти, який спеціалізується на просвітницькій роботі в сільському 
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середовищі і малих містах. У Польщі працюють народні стаціонарні 

університети і середовищні університети. Середовищні університети не мають у 

своєму розпорядженні постійного приміщення. Найчастіше вони розміщуються в 

школах, центрах культури та парафіях. Університети діють на основі статуту та 

внутрішніх положень. Статут надається установі патронатною установою, тобто 

організацією, що керує даним народним університетом. Внутрішній 

педагогічний нагляд за народними університетами здійснює директор та 

Програмна рада, тоді як зовнішній нагляд здійснює староста повіту та куратор 

освіти (Kurator oświaty). У народному університеті існує офіційна посада – 

«викладач-вихователь» (nauczyciel – wychowawca). Викладачем може працювати 

не тільки професійний викладач, але й спеціаліст з предмета без формальної 

кваліфікації викладача (наприклад, автор книжок, експерт в конкретних галузях 

тощо). Викладачі також мають право подавати заявки та претендувати на 

державне фінансування для реалізації проектів. Народні університети 

приймають на навчання всіх людей, незалежно від їх віку, освіти та соціального 

статусу. Зазвичай це дорослі, які хочуть вчитися та розвивати свої інтереси, 

бажають підвищити свою професійну компетентність та особи, які потребують 

підтримки, шукають своє місце в житті, були виключені із соціального світу 

через різні зовнішні фактори, а не за власним вибором. Традиційно в народному 

університеті програми включають такі напрями навчання: питання гуманітарних 

наук (історія, література, культура, етнографія); питання природничих наук 

(сільське господарство, довкілля, географія); питання економічних та юридичних 

наук (економіка сільського господарства, кооперативи, асоціації); предмети 

мистецтва (музика та спів, театр, танці, мистецтво, живопис, скульптура); 

вивчення іноземних мов; формування самодисципліни та відповідальності; 

формування самооцінки та гідності, адаптація до демократичної поведінки; 

допомога у розумінні сучасних проблем та інтерпретації історичного досвіду. 

Іспити в народному університеті не проводяться [246]. Вивчені нами матеріали 

офіційних сторінок народних університетів, дозволяють стверджувати, що в 
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сучасній Польщі вивчення іноземних мов є одним з аспектів діяльності народних 

університетів  [218; 245; 244;124; 223].  

 У ході наукового пошуку вдалося дізнатися, що ще одним закладом освіти 

дорослих є відкриті університеті (Uniwersytet otwarty). В інтернет-енциклопедії 

зазначено, що відкритий університет – це заклад неформальної освіти, 

доступний кожному. Відкриті університети пропонують різні програми і методи 

навчання: від традиційних занять в університеті, самостійної роботи слухачів під 

наглядом консультантів, до дистанційної освіти через радіо, телебачення або 

Інтернет [247]. 

Відкриті університети мають багато пропозицій з вивчення іноземних мов, 

історії, культури та літератури країн, мова яких вивчається. Розглянемо деякі з 

них.  

 У ході нашого дослідження вдалося дізнатися, що Варшавський 

університет має давні академічні традиції і традиції навчання дорослих. 

Відкритий університет Варшавського університету є першим і найбільшим 

відкритим університетом у Польщі [248]. Університет приймає на навчання всіх 

бажаючих незалежно від віку. Навчальні курси, що проводяться в університеті, 

базуються на власних програмах, підготовлених викладачами кафедр. Деякі 

курси призначені для вдосконалення професійного шляху, інші призначені для 

любителів. 

З’ясовано, що у 2019 році найбільш популярними були заняття у галузі 

світових мов, особливо англійської та інших сучасних мов, пропозиції з 

використання комп’ютерних програм, а також курси, пов’язані з мистецтвом та 

розвитком соціальних компетентностей. Популярними також були заняття з 

психології, права та міжнародної політики [248].  

Цікавим було дізнатися, що викладачі університету можуть розробити 

індивідуальні курси для окремих споживачів (фірми, компанії, установи) з 

урахуванням індивідуальних потреб та вимог [248]. 
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Важлим, на нашу думку, є той факт, що особи, які беруть участь у заняттях 

для підвищення професійної кваліфікації можуть скласти іспит наприкінці курсу 

і отримати сертифікат, якій засвідчує високий рівень знань та вмінь, набутих під 

час проходження занять. 

Набір бажаючих на навчання відбувається тричі на рік: у серпні, грудні та 

березні. Кожного разу можна вибрати курс з понад 200 запропонованих. 

Тривалість курсів від 30 до 60 годин.  

Цікавим є той факт, що Відкритий університет також організовує лекції та 

дебати за участю не лише представників наукової спільноти, але й письменників, 

журналістів, акторів, політиків та представників культури та мистецтва. Це 

зустрічі є відкритими для всіх бажаючих. 

Ще одним осередком, який займає важливу ланку в системі позашкільної 

освіти дорослих Польщі є Університет третього віку (Uniwersytet Trzeciego 

Wieku).  

Згідно з інформацією Центрального статистичного уряду Польщі, станом 

на 2018 рік у Польщі працювало 640 університетів третього віку, в яких 

навчалося близько 113,2 тис. слухачів [250]. Постановою від 1 лютого 2012 року 

Сенат Республіки Польща вирішив визначити 2012 рік Роком університетів 

третього віку. Під час святкування 19–20 березня 2012 р. у Варшаві відбувся 

з’їзд університетів третього віку [249]. 

 Головною метою Університетів третього віку є надання можливості літнім 

людям жити краще та життєрадісніше, а також руйнувати стереотип щодо 

немічної, хворої, відчуженої та соціально непрацездатної старості [243].  

Більшість польських університетів третього віку зосереджені в секції 

університетів третього віку при Польському геронтологічному товаристві 

(Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG)) [214]. Ця секція певною мірою 

координує їхню діяльність. Вона дбає про свій рівень, підтримує підготовку та 

вдосконалення керівників і представників органів місцевого самоврядування 

(зустрічі, семінари тощо), організовує конференції з питань вдосконалення 
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діяльності університетів, збирає та публікує інформацію про діяльність цих 

установ [103].  

Найчастіше університети третього віку здійснюють свою діяльність в 

державних або приватних університетах, громадських центрах чи інших 

закладах, якими керують органи місцевого самоврядування, і часто складають 

окремі одиниці, створені фондами та асоціаціями. Більшість освітніх пропозицій 

зосереджено в містах, але є також установи, розташовані у сільській місцевості 

(нажаль, це невеликий відсоток усіх університетів). 

За результатами дослідження польської науковиці О. Чернявської 

(O. Czerniawska), в університетах третього віку привалюють три напрями 

навчання:  

1) профілактика старіння. Метою програм університетів є запобігти 

процесам погіршання фізичного і психічного стану за допомогою освітньої 

діяльності;  

2) підготовка до виходу на пенсію. У рамках тренінгів проходить 

психологічна підготовка до переходу до наступного етапу життя, розвиток 

навичок комунікації; 

3) підготовка до громадської діяльності. Учасники програм навчання 

беруть участь у благодійних та інших громадських заходах, що допомагає людям 

похилого віку відчути свою значущість [120, c. 209]. 

Завданням університетів третього віку є навчати та забезпечувати доступ 

до знань для людей похилого віку. Навчання проходить в різних формах: лекції, 

інтерактивні лекції, практичні заняття, конференції, курси занять. Іноді це не 

освітні, а культурні чи спортивні заходи. Курси можуть тривати від одного до 

декількох семестрів. Тематика занять, яку пропонують університети третього 

віку різноманітна: астрономія, географія, математика, інформатика, література, 

екологія, історія, культурологія, іноземні мови (англійська, французька, 

німецька, італійська, китайська та ін.).  
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Іноземні мови дорослі також вивчають в будинках культури, в школах при 

посольствах країн, в приватних школах іноземних мов. 

У результаті проведеного аналізу функціонування навчальних закладів для 

дорослих Польщі можна визначити умови забезпечення ефективності навчання. 

Це: нормативно-правове врегулювання освітньої діяльності; модернізовані 

технології управління; варіативний характер та інтегрованість змісту навчання, 

який надає можливість оволодіти відразу декількома професіями; відповідність 

запропонованих напрямів навчання потребам ринку праці; прикладна 

спрямованість підготовки та професійного вдосконалення слухачів; здійснення 

моніторингу ринку праці і визначення перспектив його розвитку.  

Отже, система освіти дорослих в сучасній Польщі носить 

загальнодержавний характер, є варіативною і гнучкою, побудована з 

урахуванням різноманітних потреб дорослого населення в продовженні навчання 

(отримання середньої освіти, освіта, працевлаштування, підвищення 

кваліфікації, професійна перепідготовка і т. ін.). Іноземні мови вивчають у 

початкових школах для дорослих, середніх школах для дорослих, поліцеальних 

школах, центрах неперервної освіти, на кваліфікаційних професійних курсах, в 

центрах професійної та неперервної освіти, в умовах курсового навчання (курси 

загальних компетентностей, заочні курси, підготовка до складання екзамену 

matura), в центрах зайнятості, народних університетах, відкритих університетах, 

в університетах третього віку, в будинках культури, в школах при посольствах 

країн, в приватних школах іноземних мов. 

 

1.4. Передумови становлення ідеї підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих 

 

Після падіння комуністичного режиму у 1989 році у Республіці Польща 

відбулося чимало суспільно-політичних змін. Зовнішня політика країни була 
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переорієнтована на євроінтеграцію. В липні 1989 р. Польща розпочала спільну 

діяльність з Європейським економічним співтовариством (ЄЕС), а у вересні 

1989 р. підписала угоду про торговельно-економічну співпрацю, яка стала 

відправним пунктом у проведенні подальшої діяльності уряду країни щодо 

процесів євроінтеграції. З початку 1990-х рр. багато держав-членів ЄС стали 

економічними партнерами країни.  

Спрощений режим перетину кордонів сприяв розвитку міжнародних 

контактів у всіх сферах суспільно-політичного та економічного життя країни. 

Громадяни Польщі почали масово виїжджати за кордон, багато іноземців 

відвідувати Польщу, оскільки зміна політичного режиму в Польщі викликала 

неабиякий інтерес до цієї країни. Поруч з цим, перед поляками різних вікових 

категорій постало питання необхідності володіння іноземними мовами.  

Перші спільні завдання щодо сфери освіти було сформульовано в плані 

розвитку Європейської комісії з питань освіти «Освіта в Європейській спільноті: 

1989–1992 рр.». Найголовнішими з них були такі: розвиток та зміцнення почуття 

єдності серед представників європейської молоді; розуміння важливості 

досягнень у сфері демократії, справедливості й поваги до прав людини; участь у 

побудові та розвитку спільного господарського розвитку Європейського Союзу 

та усвідомлення потреби у його діяльності; пізнання історії, культури, 

особливостей життєвого устрою громадян країн-членів ЄС [262, с. 17].  

Разом з тим країни-члени ЄС розділяли думку щодо необхідності 

збереження освітньої різноманітності та освітніх традицій країн Європейської 

спільноти та відхилили ідеї уніформізму освітніх систем [19, с. 13–18]. 

Європейський вектор розвитку освітньої політики держави зумовив 

необхідність змін у підготовці фахівців, зокрема викладачів іноземних мов, та 

змін у законодавчій базі країни. Під час проведення освітньої реформи, 12 

вересня 1990 року було ухвалено Новий Закон про вищу освіту (Ustawa o 

szkolnictwie wyższym), відповідно до якого відбулася відмова від 

централізованого управляння освітою, і заклади вищої освіти знов отримали 
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автономію. Цей же закон дозолив відкривати приватні заклади вищої освіти. В 

межах наданої автономії заклади вищої освіти отримали змогу самостійно 

управляти матеріальними, фінансовими та кадровими ресурсами. Також було 

ліквідовано уніфіковані критерії прийому на навчання. Університети отримали 

можливість встановлювати кількість наявних місць та самостійно встановлювати 

критерії зарахування на навчання. Всі ці фактори зумовили зростання кількості 

здобувачів освіти у ЗВО, не виключаючи і факультети іноземних мов. 

У ході дослідження було встановлено, що на початку 1990-х років 

відбулися структурні зміни в університетах. У закладах вищої освіти з’явилися 

підрозділи навчання іноземних мов, було розпочато системну діяльність у 

створенні ефективної моделі іншомовної підготовки, у групах зменшилася 

кількість студентів. Також було модернізовано зміст іншомовної підготовки та 

згруповано його в модулі.  

У 1991 році було також прийнято закон про Державний комітет з наукових 

досліджень (Ustawa o Komitecie Badań Naukowych), в якому було запроваджено 

нові способи фінансування науково-дослідної діяльності, створено систему 

відкритого змагання за гранти.  

Модель вищої освіти, прийнята у 1990 році передбачала створення двох 

освітніх рівнів: трирічний або чотирьохрічний ліцензіат (перший рівень) та 

півтора або дворічна магістратура (другий рівень). Право відкривати 

магістратуру отримали переважно державні заклади освіти. Приватні 

університети мали право лише надавати ступінь ліцензіата.  

16 грудня 1991 р. Республіка Польща підписала Угоду про асоціацію з 

Європейським Союзом.  

Всі вищезгадані чинники сприяли розвитку міжнародного співробітництва, 

необхідності вивчення та популяризації західноєвропейських мов. У цей час 

Польща отримала допомогу у вигляді педагогічного персоналу та бібліотек від 

соціально-культурних інститутів, посольств та урядів країн, готових 

співпрацювати у популяризації мов своїх країн у Польщі [160, с. 64]. У цей 
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період було також запроваджено численні програми TEMPUS та обміни з 

центрами підготовки викладачів Європи, що мало неабиякий вплив на 

підготовку викладачів іноземних мов до роботи з дорослими. 

В ході дослідження було установлено, що роки, що передували 

трансформації, вже призвели до деяких змін у викладанні іноземних мов. 

Більшість викладачів вже висловлювали своє позитивне ставлення до 

функціонального та ситуаційного підходів до викладання західноєвропейських 

мов, що особливо важливе для навчання іноземних мов дорослих, яким, в першу 

чергу, необхідно оволодіти навичками усного розмовного мовлення.  Викладачі 

також надали позитивну оцінку структурі нових підручників, які було 

використано під час навчання іноземних мов дорослих слухачів [160, с. 65]. 

В № 1 журналу «Іноземні мови в школі», 1990 року, було опубліковано 

статтю Я. Русицького (J. Rusiecki) «Викладання іноземних мов у Польщі. 

Пропозиції щодо системних змін», яка була своєрідним звітом про попередній 

моніторинг, проведений під час зміни уряду та підготовки до реформ [160, с. 65]. 

У той же рік на прохання першого некомуністичного уряду Тадеуша 

Мазовецького було підготовлено звіт про стан викладання іноземних мов у 

Польщі. У звіті було перераховано та обговорено всі основні труднощі, пов’язані 

з викладанням іноземних мов особам різного віку на той час. Цей звіт став 

основою для змін в діяльності щодо навчання та викладання іноземних мов 

першого польського уряду після падіння комунізму. Це призвело до реформи 

викладання іноземних мов для усіх категорій населення (школярів, молоді, 

дорослих) у Польщі та реформи підготовки викладачів.  

Починаючи з 1990 року, новий демократичний уряд провів ряд реформ, що 

стосувалися викладання іноземних мов та підготовки майбутніх викладачів-

філологів.  

Ще у 1989 році, Міністр освіти проф. Я. Фісіяк (J. Fisiak) суттєво скоротив 

(а подекуди і ліквідував) курс вивчення російської мови та значно розширив 

курс вивчення західноєвропейських мов, оскільки роль володіння 
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західноєвропейськими мовами відігравала значну роль у науковому, 

політичному, економічному та культурному житті країни [160, с. 68]. 

До 1990 р. підготовка майбутніх викладачів іноземних мов відбувалася 

лише у закладах вищої освіти. Проте після соціально-політичних змін, обраного 

вектору на євроінтеграцію, збільшення інтересу до вивчення 

західноєвропейських мов серед усіх верств дорослого населення та введення 

обов’язкового вивчення іноземних мов в систему шкільної освіти, кількості 

випускників закладів вищої освіти не вистачало, щоб задовольнити потреби 

ринку. Як приклад, у 1989 році в Польщі працювало 18 000 викладачів 

російської мови, і загалом лише 4500 викладачів усіх інших мов, з них 1200 –

викладачі англійської мови.  

У нових соціально-економічних реаліях необхідна кількість викладачів 

англійської мови на національному рівні тоді оцінювалася приблизно в 20 тисяч 

осіб. Кількість випускників філологічних факультетів університетів дорівнювала 

300 і лиш частина з них мала бажання працювати викладачами.  Таким чином 

було очевидним, що не можна швидко заповнити дефіцит викладачів іноземних 

мов шляхом збільшення кількості місць в університетах. Крім того, було 

зрозуміло, що навіть спроби суттєво збільшити кількість студентів філологічних 

студій не змінять їх характеру. Це означало, що без зміни залишиться 5-річна 

академічна філологічна освіта, яка мало сприяла розвитку компетентностей 

викладання іноземних мов. 

Установлено, що на той час у Польщі не можна було підготувати за 

короткий час необхідну кількість викладачів навіть з максимально реалістичним 

збільшенням місць на філологічних факультетах закладів вищої освіти. 

Необхідні були нові типи закладів освіти із скороченим циклом навчання, 

зорієнтовані саме на практичну підготовку майбутніх викладачів іноземних мов, 

зокрема для системи освіти дорослих. Крім того, викладачі, які отримали освіту 

в місті, не виявляли бажання працювати в провінціях, отримуючи низьку 

заробітну плату. Тому виникла потреба у створенні навчальних закладів, 
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близьких до місця проживання потенційних здобувачів освіти з малих населених 

пунктів.  

Установлено, що комітет експертів з іноземних мов у новому 

демократичному уряді Т. Мазовецького (T. Mazowiecki) розробив концепцію 

нової системи підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, яка почала 

впроваджуватися в 1990-1991 навчальному році [100, c. 186]. Згідно з цією 

концепцією з’явилися трирічні педагогічні коледжі іноземних мов. Коледжі 

готували майбутніх викладачів англійської, німецької, французької, іспанської та 

італійської мов паралельно з існуючими п’ятирічними філологічними 

факультетами закладів вищої освіти. Коледжі підпорядковувалися 

університетам, що дозволило випускникам скласти іспити на отримання 

освітньо-кваліфікаційного ступеню «бакалавр» та продовжити навчання на 

отримання ступеню «магістр». У планах уряду було створити 30 коледжів, проте 

свою роботу розпочали понад 60. У наступні роки, враховуючи розвиток 

приватного сектору економіки і створення приватних коледжів, їхня кількість 

перевищила сотню.  

З’ясовано, що навчальні плани та навчальні програми ґрунтувались на 

припущенні, що мінімум 24 години занять на тиждень повинні бути проведені 

виключно іноземною мовою. Основна структура предметних блоків була така: 1) 

блок практичного вивчення іноземних мов; 2) блок культурології, відомий також 

як блок демократичної освіти; 3) методичний та психолого-педагогічний блок; 4) 

літературний блок та 5) лінгвістичний блок. Рекомендовані пропорції між 

блоками складали: 60 відсотків для блоку практичного вивчення іноземної мови, 

10 відсотків на культурологічний блок, 20 відсотків на методичну та психолого-

педагогічну освіту та по 5 відсотків для кожного з літературних та лінгвістичних 

блоків з припущенням, що в перших трьох блоках також буде реалізовано багато 

змісту, пов’язаного з літературою та мовою [160, с. 72]. 

Зазначимо, що у початковий період функціонування коледжів іноземних 

мов навчання протягом першого року було зосереджене на практичному 
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оволодінні мовою, а на третьому курсі вивчалася велика кількість теоретичних 

дисциплін. Незабаром це рішення було змінено, щоб уникнути ситуації, коли 

вступ до коледжу на рік гарантував чудове, безкоштовне оволодіння іноземною 

мовою та заохочував майбутніх викладачів покинути заклад освіти та 

використовувати здобуті мовні навички в інших сферах діяльності. Необхідно 

зауважити, що основна концепція навчальної програми слугувала основою для 

розробки навчальних програм для здобувачів вищої освіти на філологічних 

факультетах, розроблених пізніше в державних та приватних університетах. 

Варто зауважити, що на відміну від коледжів у Чехії, Словаччині та 

Угорщині, педагогічні коледжі іноземних мов Польщі не було задумано як 

тимчасові заклади для підготовки викладачів з метою задоволення задоволення 

негайних потреб у персоналі. Завдяки реформі освіти 1990 року, розбивши 

п’ятирічне академічне навчання на трирічне бакалаврське та дворічне 

магістерське навчання, вони стали невід’ємною частиною вищої освіти. Успіх 

коледжів іноземних мов призвів до того, що вже в 1990 році було створено 

мережу з понад 30 навчальних коледжів для викладачів у 15 інших профілях за 

прикладом коледжів іноземних мов.  

У межах нашого дослідження цікавим є той факт, що розробка та 

впровадження системи підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у 

педагогічних коледжах Польщі отримало найвищі міжнародні оцінки та були 

визнані одним із найцікавіших національних інноваційних проектів у галузі 

мовної освіти у світі [166]. 

Нормативні засади діяльності коледжів іноземних мов викладені в 

Положенні Міністра народної освіти від 12 серпня 1997 року про діяльність 

закладів базової підготовки майбутніх викладачів (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia 

nauczycieli) [222].  

Згодом, після введення платних програм навчання в магістратурі 

філологічних факультетів, стало очевидним, що коледжі готують гідних 
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кандидатів на навчання, які становляться мотивованими зрілими здобувачами 

вищої освіти, які добре підготовлені до навчання в магістратурі і, з часом, до 

роботи в системі освіти дорослих. 

Окрім питання про підготовку майбутніх викладачів іноземних мов, в цей 

період постало питання про вирішення проблеми викладачів, які вже працювали 

в школах та інших навчальних закладах, незважаючи на відсутність відповідної 

кваліфікації. Необхідно було також вирішити проблему перепідготовки 

викладачів у випадку, коли вони більше не могли викладати предмет, для 

викладання якого вони мали відповідну кваліфікацію, що в основному 

стосувалося викладачів російської мови. 

Указом Міністерства народної освіти від 26 липня 1990 року було 

впроваджено державні іспити, позитивне проходження яких надавало право 

отримати кваліфікацію викладача іноземної мови у скорочений термін. При 

Міністерстві була створена окрема Державна екзаменаційна комісія. 

Запропонований іспит виявився непосильним для багатьох здобувачів. Так, із 

800 осіб його склали лише 30. Відповідно, лише вони отримали кваліфікацію для 

викладання іноземних мов. Решта здобувачів продовжили навчання в коледжах 

щоб отримати кваліфікацію викладача іноземної мови. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що викладачі іноземної мови, які не 

мали формального диплому відповідної кваліфікації, але мали відповідний 

рівнем знань, могли працювати у закладах освіти, включаючи осередки освіти 

дорослих, за умови складання спеціальних державних іспитів. У Постанові 

Міністерства народної освіти № 33 від 30 серпня 1990 р. було зазначено, що 

викладачі іноземних мов повинні були пройти навчання на короткотермінових 

курсах та скласти державні іспити на володіння іноземною мовою. 

Установлено, що такий підхід викликав неоднозначну реакцію з боку 

науковців та педагогів. Так, наприклад, Л. Соболев (L. Sobolew) у наукових 

публікаціях розкрила особливості державного іспиту для викладачів англійської 

мови, зазначивши, що вони «створили бар’єр і викликали багато претензій до 
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Міністерства народної освіти, більшість з яких були об’єктивними та 

виправданими. Державні іспити не стали скороченим шляхом до здобуття 

кваліфікації. Як наслідок, більшість викладачів продовжували формальне 

навчання в педагогічних коледжах іноземних мов» [160, с. 73]. 

У контексті досліджуваної проблеми варто зазначити, що через значний 

дефіцит викладацьких кадрів у галузі викладання іноземних мов бажання пройти 

перекваліфікацію та отримати додаткову спеціальність викладача англійської, 

французької або німецької мови виявили викладачі інших дисциплін та 

випускники технічних та гуманітарних закладів вищої освіти. 

Зважаючи на це, Міністерство народної освіти розробило скорочену 

навчальну програму вивчення іноземних мов, а в 1992 році розпочали освітню 

діяльність кваліфікаційні курси. Таким чином, починаючи з 1992 року особи, які 

мали диплом про закінчення будь-якого навчального закладу, мали змогу 

отримати сертифікат державного зразка про вільне володіння іноземною мовою 

та завершення кваліфікаційних курсів з педагогіки та методики навчання 

іноземних мов. Такі сертифікати надавали кваліфікацію викладача іноземної 

мови, а особи, що їх отримали могли працювати викладачами іноземних мов в 

будь-якому типі навчальних закладів, включаючи навчальні установи в системі 

освіти дорослих [174, c. 33]. 

Установлено, що у 90-ті роки ХХ ст. Польща налагодила активну 

співпрацю з такими міжнародними організаціями, як Британська рада (British 

Council), Інститут Гете (Goethe Institut), Інститут Сервантеса, Італійський 

інститут культури (Istituto Italiano di Cuktura), Спілка французів (Alliance 

Française). Ці організації стали базами для проведення сертифікованих іспитів на 

володіння іноземними мовами, що було мало неабияку значущість для дорослих, 

які мали на меті працевлаштуватися або продовжити навчання в країнах ЄС. 

Зауважимо, що університети приймали активну участь у підготовці 

майбутніх викладачів іноземних мов для роботи в системі освіти дорослих. Так, 

відповідно до міністерської програми, Варшавський університет на чолі з проф. 
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В. Сівінським та під керівництвом М. Горжелак підготував для всіх польських 

викладачів заочну форму кваліфікаційних курсів викладачів іноземної мови із 

підтримкою стаціонарного навчання. Варто зазначити і про потужне навчально-

методичне забезпечення кваліфікаційних курсів. Зокрема, видавництво EDE-

POLAND опублікувало комплект підручників та робочих зошитів у галузі 

методики викладання, культурології, психології та педагогіки, авторства 

А. Дієчко (A. Diniejko), А. Яновського (A. Janowski), Х. Коморовської 

(H. Komorowska) та А. Мурковської (A. Murowska). 

Об’єктивний науковий пошук довів, що незважаючи на всі зусилля, 

відсоток некваліфікованих викладачів іноземних мов у Польщі залишався 

високим до кінця ХХ століття. Така ситуація частково пояснювалась тим, що  

випускники, які добре володіли іноземною мовою, могли легко знайти 

високооплачувану роботу в інших галузях економіки.  

Поруч із формальною педагогічною освітою для майбутніх викладачів 

іноземних мов наприкінці ХХ ст. популярною стала неформальна освіта, яка 

розвивалась у якості різноманітних курсів та тренінгів, організованих, 

переважно, видавництвами, методичними та академічними центрами. 

Посольства та соціокультурні товариства організовували для викладачів 

численні стажування та курси за кордоном, а також обміни і навчальні візити. 

Суттєву роль у вирішенні досліджуваного питання відіграв Європейський центр 

сучасних мов у м. Грац (ECML), який фінансувався Радою Європи та 

Міністерством освіти Австрії. Пропагуючи корисні дидактичні рішення, 

Європейський центр сучасних мов щорічно організовував до 30 методичних 

семінарів, в яких приймали участь польські методисти та викладачі, включаючи 

тих, які працюють в системі освіти дорослих. 

Зазначимо, що освітні реформи, які відбувались у Польщі наприкінці ХХ 

століття сприяли зміні освітньої парадигми: від парадигми, що базувалась на 

знаннях до парадигми, що базувалася на навичках і уміннях використовувати 

знання у житті. 
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У сфері викладання іноземних мов це відобразилося в популяризації 

комунікативного підходу, який на той час був досить популярним у багатьох 

країнах світу. Так, наприклад, у Польщі з’явилось багато іноземних навчальних 

матеріалів, які зазвичай були комунікативними, а викладачі, у свою чергу, 

отримали змогу вільно обирати підручники для навчання. Крім того, 

новостворені мовні коледжі іноземних мов викладали мову з використанням 

комунікативних методів та просували ці методи в галузь методичних предметів. 

Аналогічну роль відігравали численні кваліфікаційні курси та майстер-класи, 

організовані видавництвами, що вплинуло на підходи щодо викладання 

іноземних мов у системі освіти дорослих. 

Вперше за останні 40 років диплом про закінчення філологічного напряму 

вищого навчального закладу перестав були єдиним документом про освіту, який 

надавав право викладати іноземні мови. Кваліфікацію викладачів отримували ті, 

хто оволодів навчальною програмою, яка складалася з чотирьох предметних 

блоків (практичний курс іноземної мови, дисципліни з літературознавства, 

лінгвістики та культури, блок психолого-педагогічних дисциплін і дидактика 

даної іноземної мови) і пройшов блок практичної підготовки [163, с. 22]. 

Загальновідомо, що у 1999 році Польща підписала Болонську Декларацію, 

взявши на себе зобов’язання сприяти створенню і розбудові Європейського 

простору вищої освіти (ЄПВО). Наступним кроком Польщі було впровадження 

Європейської системи перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС), завдяки 

чому студенти і академічні працівники закладів вищої освіти отримали 

можливість вільно пересуватися в межах ЄПВО, забезпечуючи розвиток 

навчальної та професійної мобільності. 

У 2001 році Радою Європи було випущено Загальноєвропейські 

Рекомендації з мовної освіти, які і сьогодні є основним документом, на якому 

ґрунтується навчання іноземних мов у європейському просторі. Мета і зміст 

іншомовного навчання у Республіці Польща підпорядковувались основним 

положенням Рекомендацій. Документ було перекладено польською мовою в 
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2003 році. У роки, що передували польському виданню, ідеї та положення 

документу розповсюджувався серед викладачів іноземних мов, передавалися на 

мові оригіналу у системі підвищення кваліфікації викладачів і впроваджувалися 

в систему підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, зокрема для роботи в 

системі освіти дорослих. 

 Врахування Загальноєвропейських Рекомендації з мовної освіти під час 

створення навчальних програм у різних типах навчальних закладів зумовило 

наступний крок в оновленні цілей і змісту професійної підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов. Було впроваджено шестирівневу шкали мовних 

рівнів: А1, А2, В1, В2, С1 і С2, відбулися численні організаційні зміни у 

навчанні іноземних мов в університетах, мовних коледжах, а також у мовних 

школах та центрах для навчання дорослих. 

 Протягом 2004-2007 років на замовлення Європейського центру сучасних 

мов (European Centre for Modern Languages) при Раді Європи (м. Грац, Австрія) 

було розроблено програмні документи: Європейський профіль підготовки 

вчителів мовників (European Profile for Language Teacher Education) та 

Європейський портфель (портфоліо) майбутнього викладача мов – ЄПМВМ 

(European Portfolio for Student Teachers of Languages – EPOSTL), основні 

положення яких було покладено в розробку навчальних планів і програм 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, включаючи викладачів 

іноземних мов, які планують працювати в системі освіти дорослих. Основні 

положення цих документів будуть розглянуті в другому розділі. 

 Варто зазначити, що на розвиток підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до роботи у системі освіти дорослих справило вплив стрімке 

зростання кількості закладів вищої освіти наприкінці ХХ – на початку ХХІ 

століття. Як наслідок, у Польщу швидко збільшився відсоток молоді, яка 

отримувала вищу освіту, зокрема у галузі іноземних мов. 

Також вплив на розвиток означених питань справила поява різноманітних 

міжнародних освітніх програм, наприклад, «Еразм» (ERASMUS), «Сократ» 
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(SOCRATES), «Лінгва» (LINGUA), «Коменський» (KOMENIUS) та інші. Завдяки 

цим програмам здобувачі освіти не тільки з  академічних центрів, а також з 

невеликих навчальних закладів змогли скористатися можливостями 

міжнародних обмінів. 

Одним із напрямів діяльності Європейської спільноти початку ХХІ 

століття було вдосконалення професійної підготовки майбутніх викладачів, 

зокрема викладачів іноземних мов для роботи в системі освіти дорослих. 

Зважаючи на це, законодавство Польщі постійно вдосконалювалось. Так, у 

Постанові міністра народної освіти та спорту від 10 вересня 2002 р. вперше було 

докладно викладено кваліфікаційні вимоги до викладачів, які працюють в 

навчальних установах різних рівнів, а також визначено випадки, за яких 

викладачі без закінченої вищої освіти можуть працювати у закладах освіти. 

У контексті дослідження варто зазначити, що у вересні 2004 було 

впроваджено стандарт підготовки майбутніх викладачів для всіх рівнів освіти у 

закладах вищої освіти. У стандарті була визначена мінімальна кількість годин, 

відведених саме на професійну підготовку майбутніх викладачів, яка 

передбачала вивчення психології, педагогіки, методики викладання фахових 

предметів (330 годин), а також на обов’язкову педагогічну практику (мінімум 

150 годин). Крім того, обов’язковим було впровадження курсів ІКТ, які 

підготують зобувачів освіти на філологічних віддленнях ЗВО використовувати 

засоби ІКТ під час викладання навчальних дисциплін або інших видів 

професійної діяльності [174, с. 33]. 

Якщо здобувач освіти вчиться на здобуття кваліфікації викладача двох 

іноземних мов, рівень володіння другою мовою по закінченню ступеню магістра 

повинен відповідати рівню володіння мовою не нижче С2 Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти [174, с. 33]. 

Зазначимо, що система підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої 

освіти була змінена 1 жовтня 2004 року. У рамках вищої освіти бакалаврат 

забезпечував підготовку викладачів за двома спеціалізаціями (основною та 
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додатковою), що дозволяло випускникам здобути кваліфікацію з двох предметів. 

Отримати додаткову спеціальність також було можливим в умовах магістратури. 

У 2004 році Польща стала повноцінним членом Європейського Союзу. На 

той час, на думку Ю. Грищук, країна досягла відповідності освітнього 

законодавства вимогам програм та норм ЄС [26]. 27 липня 2005 року було 

ухвалено новий Закон про вищу освіту, у рамках якого навчальним закладам 

було дозволено діяти автономно у всіх сферах своєї діяльності. Так, заклади 

вищої освіти отримали більшу академічну свободу, свободу наукових 

досліджень і художньої творчості, свободу у створенні та розробці навчальних 

планів і програм. У зміст навчальних програм підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов було введено нові обов’язкові та виборчі дисципліни з філології, 

педагогіки та психології, такі як «Педагогіка різних освітніх етапів», 

«Андрагогіка» та ін. 

Після вступу в ЄС підвищився інтерес до вивчення іноземних мов серед 

усіх верств населення. Неабияку роль у забезпеченні якості навчання іноземній 

мові відігравав рівень мовленнєвої та методичної підготовки і особистість 

викладача. Актуальними стали питання професійної підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов, підвищення мотивації до вступу на філологічні 

факультети за спеціальністю «викладач», подальшого професійного розвитку 

викладачів іноземних мов, які працюють в навчальних закладах різних рівнів, 

включаючи осередки освіти дорослих. 

У 2008 році розпочалася робота з адаптації Європейської рамки 

кваліфікацій до польських потреб, а також над побудовою та впровадженням 

польської рамки кваліфікацій, раніше відомою як Національна рамка 

кваліфікацій.  

Закон про Рамку кваліфікацій було оновлено 18 березня 2011 року. Було 

запроваджено Європейський стандарт кваліфікацій та польську рамку 

кваліфікацій вищої освіти, що базується на результатах навчання. Польська 

рамка кваліфікацій складалася з детального опису теоретичних та 
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фактографічних знань (wiedza), когнітивних і практичних умінь (umiejętności) та 

особистих і соціальних компетентностей (kompetencje personalne i społeczne). Це 

надало можливість міжнародної порівнянності сертифікатів, дипломів та 

компетентностей випускників навчальних закладів на різних рівнях та значно 

полегшило академічну та професійну мобільність.  

Зазначимо, що у галузі педагогічної освіти в 2012 році Міністерство 

народної освіти відмовилось від «двопредметної» підготовки майбутніх 

викладачів до професії, що звільнило філологічні студії та дало змогу більш 

ретельно розвивати мовну та дидактичну компетентність здобувачів освіти. 

В умовах демографічного спаду та зменшення кількості здобувачів освіти 

у 2014-15 рр. навчальні коледжі з підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов були закриті. Крім того, через достатню кількість викладачів іноземних мов 

для задоволення потреб населення, у багатьох закладах вищої освіти на 

філологічних факультетах було ліквідовано напрям підготовки за спеціальністю 

«викладач». Деякі навчальні заклади пропонували пройти додаткові модулі з 

викладацької підготовки на контрактній основі [190, c.193]. 

Отже, в умовах Євроінтеграції система вищої освіти Польщі, включаючи 

систему підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих зазнала значних змін як в структурному, 

так і в змістовому аспектах. Було створено нові навчальні заклади, налагоджено 

співпрацю з посольствами та закладами вищої освіти інших країн, модернізовано 

зміст підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до роботи в системі освіти 

дорослих відповідно до європейських вимог. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

У процесі дослідження з’ясовано, що багато дослідників України і Польщі 

цікавилися різними аспектами підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

до професійної діяльності в системі освіти дорослих. Аналіз наукової літератури 

дозволив з’ясувати, що вивчення підготовки майбутніх викладачів до роботи в 

сфері освіти дорослих здійснювалося за такими напрямками: реформування 

сфери вищої освіти Польщі в умовах євроінтеграції (М. Атард-Тонна (М. Attard-

Tonna), К. Бінницька, О. Біляковська, О. Бондаренко, А. Василюк, І. Голуб, 

Ю. Грищук, А. Джеджідчак-Фолтин (A. Dziedziczak-Foltyn), Н. Євтушенко, 

Т. Каутц, М. Квелек (M. Kwelek), П. Кволік (P. Kwolik ), Г. Квятковська 

(H. Kwiatkowska), І. Ковчина, Т. Кристопчук, Б. Кутровська (B. Kutrowskа) 

Т. Левовицький, Дж. Мадалинська-Міхалак (J. Madalińska-Michalak), 

В. Майборода, Я. Морітз, Н. Ничкало, А. Переш-Солтан (A. Pereświet-Sołtan), 

О. Токаренко, Т. Хміль (T. Chmiel), Л. Юрчук, Ю. Янісів); особливості 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі 

(Є. Анджеєвська (E.  Andrzejewska), Х. Акар (H. Akar), А. Бак-Шредницька 

(A. Bąk-Średnicka), М. Вавжиняк-Слівської (М. Wawrzyniak-Śliwska), П. Генбал 

(P. E. Gębal), Н. Горальчик (N. Góralczyk), М. Грабовська (М. Grabowska), 

С. Деркач, Є. Завадська-Бартнік (E. Zawadzka-Bartnik), С. Каричковська, 

Х. Комаровська, О. Кузнєцова, М. Мушинський (М. Muszyński), М. Наврацка 

(M. J. Nawracka), М. Павлака (М. Pawlak), К. Пачужка (К. Paczuska), Д. Пудо 

(D. Pudo), Т. Сієк-Піскозуб (T. Siek-Piskozub), М. Сова (М. Sowa), К. Тараненко, 

Є. Турковська (E. Turkowska) М. Фієма (М. Fiema), А. Янковська; 

функціонування системи освіти дорослих Польщі (А. Боярська-Хоменко, 

А. Вихрущ, З. Дацко-Пікевич (Z. Dacko-Pikiewicz), Т. Десятов, Л. Лук’янова, 

А. Мушинський, Н. Ничкало, О. Пастушок, О. Самойленко, Є. Соларчик-

Амброжік (E. Soloarczyk-Ambrozik), Б. Ціборан (B. Cyboran)); зміст, форми та 

методи професійної підготовки персоналу до роботи з різними категоріями 
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дорослого населення в закладах освіти (О. Аніщенко, Ж. Борщ, Л. Ващенко, 

В. Горина (W. Horyń), С. Когут, О. Кучерова, І. Литовченко, Л. Лук’янова, Й. 

Мацієвського (J. Maciejewski), О. Самойленко, Т. Сорочан, Л. Тимчук). 

У розділі здійснено аналіз основних понять дослідження: «викладач», 

«викладач іноземних мов», «дорослість», «дорослий учень», «професійна 

діяльність», «освіта», «освіта дорослих», «підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності». 

На основі вивченя науково-педагогічних джерел було запропоновано 

визначення провідного поняття дослідження – «підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професіної діяльності в системі освіти дорослих». Під 

зазначеним поняттям слід розуміти оволодіння майбутніми викладачами 

теоретичними знаннями та практичними уміннями й навичками у сфері навчання 

іноземних мов, формування їхньої міжкультурної компетентності та готовності 

до здійснення професійної діяльності у закладах освіти дорослих, розвиток 

наукового мислення в умовах реалій, що швидко змінюються.  

У процесі дослідження вивчено особливості функціонування системи 

дорослих в сучасній Польщі. Було установлено, що система освіти дорослих 

носить загальнодержавний характер, має відповідне нормативно-правове 

забезпечення, є варіативною і гнучкою, побудована з урахуванням різноманітних 

потреб дорослого населення в продовженні навчання (отримання середньої 

освіти, освіта, працевлаштування, підвищення кваліфікації, професійна 

перепідготовка і т. ін.). В рамках реалізації концепції освіти впродовж життя, 

іноземні мови вивчають в: початкових школах для дорослих, середніх школах 

для дорослих, поліцеальних школах, в умовах післядипломної освіти, центрах 

безперервної освіти, на кваліфікаційних професійних курсах, в центрах 

професійної та безперервної освіти, в умовах курсового навчання (курси 

загальних компетентностей, заочні курси, підготовка до складання екзамену 

matura), в центри зайнятості, народних університетах, відкритих університетах, в 
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університетах третього віку, в домах культури, в школах при посольствах країн, 

в приватних школах іноземних мов.  

На основі вивчення історіографічних досліджень було з’ясовано, що в 

умовах євроінтеграційних процесів система вищої освіти Польщі, включаючи 

систему підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих, зазнала великих змін як в структурному, 

так і в змістовому аспектах. Було створено нові навчальні заклади, налагоджено 

співпрацю з посольствами та вищими навчальними закладами інших країн, 

модернізовано зміст підготовки майбутніх викладачів відповідно до 

європейських вимог. Міністерство народної освіти Польщі разом з 

Міністерством освіти і науки постійно працюють над вдосконаленням освітніх 

стандартів. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [13;  14; 

15; 16]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПОЛЬЩІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

ДОРОСЛИХ 

 

2.1. Теоретичні та організаційні складники підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих 

 

Аналіз наукових джерел [32; 42; 53; 54; 56; 72] переконав, що нормативно-

правове регулювання професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов у ЗВО Польщі базується на загальносвітових та загальноєвропейських 

нормативно-правових актах. Зокрема варто зазначити, що підготовка майбутніх 

викладачів іноземних мов у Польщі здійснюється відповідно до рекомендацій 

Європейського центру cучасних мов (м. Грац) [74], та документів, 

запропонованих Радою Європи: Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) [25], Європейський 

профіль підготовки викладачів-мовників (The European Profile for Language 

Teacher Education) [40], Європейське портфоліо для студентів – майбутніх 

викладачів мов (The European Portfolio for Student Teachers of Languages. A 

Reflection Tool for Language Teacher Education) [75], «Європейський профіль 

професійної компетентності викладачів-мовців (ЄППК)» (The European Profiling 

Grid) [76], та ін. Розглянемо деякі з них більш детально. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти зазначено, що 

викладачі іноземних мов в системі освіти дорослих повинні дотримуватися 

офіційних рекомендацій Європейського Союзу у питаннях формування змісту 

мовної підготовки здобувачів освіти, вибору форм та методів навчання. Варто 
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зауважити, що у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти визнано 

право викладачів іноземних мов на свободу у виборі підручників, навчальних 

посібників, методичного забезпечення освітнього процесу. Разом з тим 

зазначено, що викладачі повинні здійснювати аналіз, оцінювання та доповнення 

навчально-методичного забезпечення, розробляти та впроваджувати різні види 

контролю, зокрема тестового, та здійснювати підготовку здобувачів освіти до 

складання кваліфікаційних іспитів на рівень володіння іноземними мовами. 

Зазначимо, що згідно з цими Рекомендаціями, викладачі повинні готуватися до 

занять заздалегідь, вміти швидко приймати рішення під час проведення занять 

відповідно до реакції та проявів слухачів, що особливо важливо під час 

здійснення занять в системі освіти дорослих. Від викладачів очікується, що вони 

відстежуватимуть прогрес своїх учнів і знайдуть способи розпізнавання, аналізу 

та подолання їх проблем у навчанні, а також сприятимуть розвитку 

індивідуальних навчальних здібностей слухачів. Викладачі повинні володіти 

знаннями про особливості організації освітнього процесу в різних вікових 

групах, педагогічні умови успішного навчання іноземних мов, психологічні 

особливості різних категорій слухачів [25].  

У ході науково-педагогічного пошуку установлено, що у Рекомендаціях 

щодо якості підготовки викладачів англійської мови для носіїв інших мов 

(Teaching English for Speakers of Other Languages - TESOL) зазначається, що 

професія викладача іноземних мов потребує спеціалізованої підготовки. 

Викладачі іноземних мов в системі освіти дорослих повинні не тільки 

демонструвати високий рівень володіння усним та писемним мовленням, а також 

бути обізнаними із результатами сучасних наукових досліджень у цій галузі, 

мати уявлення про результати їх впровадження в галузях мовознавства, 

прикладної лінгвістики, засвоєння іноземних мов, соціолінгвістики, методик 

вивчення іноземних мов, розвитку грамотності, розробки навчальних програм та 

дидактичних матеріалів, оцінювання та міжкультурної комунікації. Разом з тим 

зазначено, що, викладачі іноземних мов у системі освіти дорослих повинні 
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підтвердити рівень мовної кваліфікації та пройти сертифікацію відповідно до 

умов, які висуває навчальний заклад чи регіональна влада у галузі освіти. У 

документі наголошено, що викладачі іноземних мов в системі освіти дорослих 

повинні постійно розвиватися, отримувати необхідні ресурси та підтримку для 

подальшого професійного зростання [73]. 

З огляду на предмет дослідження варто проаналізувати ще один документ 

Ради Європи, що визначає процес підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов в системі освіти дорослих і є своєрідним базовим документом, на який 

спираються заклади вищої освіти під час розробки освітніх програм - 

Європейський профіль підготовки викладачів-мовників (The European Profile for 

Language Teacher Education). У документі визначено компетентності, якими 

повинен володіти майбутній викладач іноземних мов. Компетентності 

розподілено на чотири підгрупи:  

1) структура: характеристика навчального процесу та набуття 

педагогічних знань; 

2) знання та розуміння основних питань у сфері викладання іноземних 

мов: загальні знання з мовознавства, знання мови та методики навчання, 

використання технологій (комп’ютери, Інтернет), складання навчальних 

програм, оцінювання; 

3) стратегії та навички: уміння застосовувати знання методики 

викладання іноземних мов; 

4) цінності: міжкультурні відносини, навички співпраці, важливість 

навчання впродовж життя тощо, які викладачі повинні розвивати у своїх учнів 

[40]. 

У ході дослідження було доведено, що при розробці програм підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих польські освітяни також керуються принципами, які наведено в 

документі «Європейський профіль професійної компетентності викладачів-

мовників (ЄППК)» (The European Profiling Grid), підготованому EAQUALS - 
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Європейською асоціацією якості викладання іноземних мов під егідою Ради 

Європи [76]. Документ містить опис кваліфікацій та практичних 

компетентностей викладачів іноземних мов. Автори надають детальний опис 

дескрипторів, відповідно до яких можна встановити рівень розвитку необхідних 

компетентностей. У документі описано етапи професійного розвитку викладачів 

іноземних мов, окреслено показники для всіх етапів та всіх узгоджених 

категорій. Установлено, що в Європейському профілі професійної 

компетентності викладачів-мовників наведено шкалу рівня розвитку 

професійних компетентностей. З’ясовано, що ця шкала послуговується такими 

категоріями:  

 рівень знань мови;  

 кваліфікація (досвід роботи);  

 навчально-методичні компетентності (знання методики викладання 

мов, планування занять, керування інтеракцією, оцінювання); 

 міжпредметна компетентність (міжкультурна компетентність, 

усвідомлення мови, медійна грамотність); 

 професіоналізація (підвищення кваліфікаці, адміністрування) [76].  

У ході наукового пошуку установлено, що політика Європейського Союзу 

у галузі професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов активно 

розвивається та модернізується, нормативно-правове регулювання постійно 

удосконалюється [49]. Варто зазначити, що на основі загальноєвропейських 

нормативних документів в галузі мовної освіти та рекомендацій формується 

нормативно-правова база Польщі [56; 72].  

Науково-педагогічний пошук показав, що підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов в закладах вищої освіти Польщі ґрунтується на таких 

нормативно-правових документах: 

 Конституція Республіки Польща (1997 р.), Стаття 70 (Artykuł 70 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej); 
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 Закон про вищу освіту та науку від 20 липня 2018 року (Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce); 

 Розпорядження міністра науки і вищої освіти від 25 липня 2019 року про 

стандарт підготовки до виконання професії викладача (Rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 

standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); 

 Розпорядження міністра народної освіти від 1 серпня 2017 року про 

конкретні рівні кваліфікації педагогічних кадрів (Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli); 

 Розпорядження міністра науки і вищої освіти від 27 вересня 2018 р. про 

програми навчання (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów); 

 Закон про польське національне агентство з академічних обмінів від 7 

липня 2017 року (Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji 

Wymiany Akademickiej); 

 Закон про інтегровану систему кваліфікацій від 22 грудня 2015 року 

(Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); 

 Закон про принципи визнання професійних кваліфікацій, набутих у 

державах-членах Європейського Союзу від 22 грудня 2015 року (Ustawa z 

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej); 

 Закон нро національний центр досліджень і розробок від 30 квітня 2010 р. 

(Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju); 

 Закон про національний науковий центр від 30 квітня 2010 року (Ustawa z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki). 

Аналіз нормативно-правових документів переконав, що представники 

польської освітньої галузі постійно працюють над удосконаленням якості  
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професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Так, у програмних 

документах Польщі наголошується на необхідності підвищення престижності 

професії викладача та забезпечення системи освіти  кваліфікованими 

педагогічними кадрами [99, c. 40-41]. З’ясовано, що в країні постійно 

підвищується рівень педагогічної освіти та вимоги, яким повинні відповідати 

університети, котрі здійснюють професійну підготовку у галузі освіти та 

надають кваліфікацію «викладач». Зокрема, з метою забезпечення якісної 

підготовки майбутніх викладачів, з 2022/2023 навчального року право на 

підготовку викладацьких кадрів матимуть лише заклади вищої освіти, які 

проводять наукові дослідження та використовують новітні наукові розробки у 

власній практичній діяльності.  

Установлено, що Міністерство освіти Польщі планує переглянути 

стандарти підготовки майбутніх викладачів та оновити вимоги до їх кваліфікації. 

Зокрема, заплановано розробити нові типові навчальні програми, в яких більше 

уваги буде приділятися практичній підготовці здобувачів вищої освіти та 

підтримці здобувачів з особливими освітніми потребами. У довгостроковій 

перспективі уряд Польщі планує підвищити престиж професії, якість підготовки 

викладачів іноземних мов та вдосконалити умови неперервного професійного 

розвитку [49, с. 6].  

В аспекті досліджуваної проблеми варто зазначити, що підготовка 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності у системі освіти 

дорослих у Польщі базується на компетентнісному підході. Польські дослідники 

замислювалися над тим, які компетентності потрібно розвивати у майбутніх 

викладачів іноземних мов для здійснення професійної діяльності в системі 

освіти дорослих. Створення універсального портрета ідеального викладача 

іноземних мов для дорослих не видається можливим через різноманітність 

контекстуальних умов викладання. Вивчення науково-педагогічної літератури 

дозволило нам виокремити компетентності майбутнього викладача іноземних 
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мов, який планує працювати в польській системі освіти із урахуванням потреб 

дорослих учнів та викликів, поставлених світом у ХХІ столітті. 

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти зазначено, що 

успіх або невдача спілкування можуть визначатися рівнем володіння загальними 

компетентностями, такими як: декларативні знання (savoir), тобто знання про 

світ, соціокультурні знання, міжкультурна чутливість; практичні навички (savoir-

faire), тобто соціальні, життєві, професійні та міжкультурні навички; умови 

особистості (savoir-etre), тобто ставлення, мотивація, система цінностей, 

погляди, риси особистості; уміння вчитися (savoir-apprendre), тобто спілкування 

та мовна чутливість, а також загальна фонетична чутливість та ефективність, 

прийоми навчання та евристичні навички [25]. 

Традиційно знання майбутнього викладача іноземних мов описуються у 

двох окремих областях, знання мови та знання методів викладання [60, c. 57]. 

Проте, підготовка викладачів іноземних мов в сучасних умовах базується на 

припущенні, що структура компетентностей майбутнього викладача іноземних 

мов, особливо викладача іноземних мов для дорослих, набагато складніша.  

Більшість науковців та методистів Польщі першочергове значення надають 

розвитку лінгвістичної компетентності викладача [19; 21; 22; 35; 36; 37; 46; 72; 

77; 97]. 

Як справедливо зазначає Т. Фаррелл (T. Farrell), рівень професійного 

розвитку викладача іноземних мов у багатьох випадках визначає ступінь, 

наскільки він здатний належним чином застосовувати сучасні методи навчання, 

а також від того, чи здатний він забезпечити своїх учнів відповідною моделлю 

цільової мови, оскільки обмежена комунікативна компетентність цільовою 

мовою негативно впливає на низку різних аспектів дидактичного процесу, таких 

як: проведення занять іноземною мовою, готовність до імпровізації або 

відхилення від змісту, що міститься в підручнику, використання та адаптація 

автентичних матеріалів, надання правильних пояснень та ін. [31, c. 55]. Цю 

думку розділяє і польська дослідниця А. Шпліт (А. Szplit), яка підкреслює, що 
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недостатнє володіння іноземною мовою викладача може змусити його 

відмовитися від використання комунікативного підходу, що заважатиме 

досягненню цілей навчання [72, c. 238]. На важливості високого рівня володіння 

іноземними мовами майбутнім викладачем наголошувала і польська вчена 

Є. Турковська (Е. Turkowska) [77, c. 23-24]. Викладач є взірцем мовної 

коректності для дорослих учнів. Проте, в умовах сьогодення, викладач та його 

знання є не єдиним джерелом інформації (або коректності), а лише одним із 

багатьох. У випадку з викладачами іноземних мов, це тягне за собою додаткові, 

більш високі вимоги, оскільки дорослі учні порівнюють рівень володіння мовою 

своїм викладачем із моделями носіїв мови на телевізійних каналах, 

мультимедійних мовних курсах та аудіо- та відеозаписах з Інтернету. Викладач, 

який не володіє лінгвістичною компетентністю у достатній мірі, не тільки не 

зможе належним чином керувати ходом процесу засвоєння мови, але й не завоює 

поваги учнів і не буде для них професійним авторитетом [77, c. 31]. 

Серед сучасних дослідників та методистів не існує спільної думки щодо 

важливості знань структури мови. Професор М. Павлак (M. Pawlak) зазначає, що 

хороше володіння іноземною мовою не можна ототожнювати зі знанням цієї 

мови, хоча б тому, що знання правил та принципів їх застосування є експертним 

або декларативним знанням і не повинно бути синонімом уміння 

використовувати знання під час автентичного спілкування, яке вимагає неявних 

або процедурних знань, або, принаймні, надзвичайно високого ступеня 

автоматизації знань свідомої експертизи [60, c.158]. Це, звичайно, не означає, що 

знання про мову – знання граматичних структур, правил вимови, процесів 

словотворення, прагматичних норм та термінології, необхідних для їх опису не є 

корисними. 

Навпаки, велика кількість фахівців [20; 22; 27; 42; 69] наголошують на 

величезній ролі таких знань у навчальному процесі. Т. Райт (Т. Wright) виділяє 

три виміри мовної обізнаності викладачів іноземних мов: мовна обізнаність з 

точки зору користувача, аналітика та педагога [92, c. 121].  
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Інші вчені, такі як Д. Фрімен та К. Джонсон (D. Freeman and K. Johnson) 

[35] та С. Борг (S. Borg) [22; 23] піддають сумнівам корисність знань у галузі 

мовознавства, а також теорії та вивченню процесів засвоєння іноземних мов, 

якщо вони передаються майбутнім викладачам у відриві від конкретних 

дидактичних заходів та більш широкого освітнього контексту.  

Особливу значущість набуває володіння лінгвістичними знаннями серед 

майбутніх викладачів іноземних мов, які планують працювати з дорослою 

аудиторією під час викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Для майбутніх викладачів важливо володіти уміннями аналізувати спеціалізовані 

тексти з метою вилучення їх характерних рис, які потім передаватимуться та 

пояснюватимуться здобувачам освіти. Це означає, що замість прагнення до 

досконалого оволодіння мовою конкретною професії, майбутній викладач 

повинен бути експертом у використанні мови як інструменту професійної 

діяльності. Для досягнення цієї мети майбутній викладач повинен вивчити 

основні поняття аналізу дискурсу та жанрової типології текстів, уміти визначати 

специфічні особливості різних видів дискурсу, визначати прагматичну мету 

текстів різних жанрів та вміти пояснити особливості використання мовних 

засобів у різних типах дискурсу, виявляти засоби, що забезпечують граматичну 

та тематичну узгодженість тексту, виокремлювати в тексті ключові терміни, 

фразеологізми. Майбутньому викладачеві слід уміти порівнювати спеціальні 

тексти з текстами інших жанрів та стилів, створювати власні тексти та вміти 

впроваджувати тексти з різних професій в навчальну діяльність [69, c. 245-246]. 

Тісно пов’язаною з лінгвістичною компетентністю є комунікативна 

компетентність, яка включає знання про процеси комунікації, тобто здатності 

передавати та приймати вербальні та невербальні повідомлення [40, с. 85]. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, 

комунікативна компетентність – це здатності користуватися мовою відповідно 

до адресата та обставин, що оточують процес спілкування. Отже, ця 
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компетентність означає здатність застосовувати граматичні правила, будувати 

твердження, які є правильними та відповідають даній ситуації [36, c. 86].  

У польських наукових працях з підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов, комунікативна компетентність розглядається відповідно до 

моделі запропонованої М. Канале (M. Canale) і М. Суейн (M. Swain) [24]  і 

складається з чотирьох вимірів: граматичної компетентності, 

соціолінгвістичної компетентності, дискурсивної компетентності та 

стратегічної компетентності. Граматичну компетентність іноді називають 

лінгвістичною компетентністю, вона передбачає володіння знаннями різних 

мовних підсистем, володіння лексичним матеріалом. Соціолінгвістична 

компетентність означає розуміння соціального контексту, в якому відбувається 

спілкування, включаючи рольові відносини, спільну інформацію, якою 

володіють учасники, комунікативну мету їх взаємодії та знання певних 

культурних норм. Дискурсивна компетентність стосується інтерпретації 

окремих елементів тексту з точки зору їх взаємозв’язку та того, яке вони мають 

значення у відношенні до всього дискурсу чи тексту. Стратегічна 

компетентність відноситься до стратегій спілкування, якими користуються 

комунікатори для того щоб зініціювати, припинити, підтримати, відновити та 

направити спілкування і інше русло. Стратегічна компетентність також 

передбачає уміння долати комунікативні бар’єри та підвищувати ефективність 

комунікаційного процесу [24, c. 7-27; 58, c. 57]. 

У роботах польських дослідників зазначається, що для ефективного 

викладання іноземної мови в дорослій аудиторії, майбутньому викладачеві 

необхідно володіти іншими видами знань і навичок [36; 56; 57; 58]. Зокрема, не 

можна не погодитися з думкою К. Пачуської (K. Paczuska) та М. Шпотович 

(М. Szpotowicz) про особливу важливість психолого-педагогічної 

компетентності [57]. Для здійснення викладацької діяльності в групі дорослих 

важливим є знання психології розвитку та когнітивної діяльності даної вікової 

групи. Важливо володіти інформацією щодо способів соціального 
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функціонування дорослих, їх потреб та можливостей, включаючи психофізичні 

обмеження. Важливим доповненням до цієї категорії знань є розуміння 

викладачем психології індивідуальних відмінностей та усвідомлення важливості 

афективних детермінант учнів на хід навчання та його результат. Викладач 

також повинен бути чуйним і піклуватися про емоційний стан дорослих учнів 

[57, c. 218]. Володіння психолого-педагогічною компетентністю полегшує та 

одночасно робить більш ефективною роботу в неоднорідній групі слухачів, в 

якій одночасно можуть займатися люди різного віку, різного соціального 

статусу, різних професій тощо. У сферу психолого-педагогічних 

компетентностей повинні входити також знання педагогічної психології. Вони 

дозволяють діагностувати поведінку, характерну для дорослої вікової групи.  

На думку дослідників, викладачів та самих дорослих учнів, вивчення 

іноземних мов відрізняється від вивчення багатьох інших предметів [23]. Ця 

специфіка заснована на тому, що мова використовується для самовираження, а її 

вивчення означає набуття нової, іншої соціальної ідентичності [59; 96].  

На думку польських вчених Х. Коморовської (H. Komorowska), М. Павлака 

(M. Pawlak) та інших, однією з найважливіших компетентностей викладача 

іноземних мов є дидактична компетентність. Сюди входять знання про 

принципи і методи реалізації навчального процесу, методи викладання різних 

аспектів мовлення та розвиток відповідних навичок, планування та організацію 

навчального процесу, розробку навчальних програм для конкретної групи 

слухачів у різних сферах економічного, наукового та соціального життя, 

управління ходом уроку, правильне використання підручника, підтримку 

мотивації слухачів, ефективне виправлення помилок учнів, оцінку ступеня 

оволодіння різними аспектами комунікативної компетентності мови, що 

вивчається, створення комунікативних завдань, підбор та адаптацію автентичних 

матеріалів, проведення консультацій із стратегій оволодіння різними аспектами 

іноземних мов [42; 60]. Знання з мовної дидактики включають, серед іншого, 

особливості навчання учнів різних вікових груп, викладання мови як частини 
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інтегрованої мовної та предметної освіти (CLIL - Content and language integrated 

learning), викладання мови як другої / наступної іноземної мови, особливості 

викладання мови для професійних цілей та викладання іноземної мови 

дистанційно [94; 97]. 

Як зауважила польська дослідниця М. Сова (M. Sowa), володіння 

дидактичною (методичною) компетентністю є особливо важливим для майбутніх 

викладачів іноземних мов, які готують дорослих учнів до професійного 

спілкування іноземними мовами. Адже, залежно від професійної сфери, не 

завжди можна знайти «готові» навчальні матеріали, які можна було б «негайно» 

перенести в аудиторію. Майбутньому викладачеві слід вміти визначати 

комунікативні та культурні потреби дорослих учнів, щоб на їх основі створити 

програми навчання, розробити дидактичні матеріали та вправи. Викладач бере 

участь у спільному визначенні мети та завдань, змісту та методів навчання разом 

з учнями, допомагає дорослим учням шляхом надання знань про мову та способи 

її ефективного вивчення; використовує засоби і прийоми індивідуалізації 

викладання щодо рівня підготовки та здібностей дорослих учнів; здійснює 

оцінювання навичок слухачів. Викладач-початківець повинен розвинути уміння 

ефективно шукати джерела інформації, творчо їх адаптувати та адаптувати до 

потреб групи дорослих здобувачів освіти. Рішенням може бути також 

використання наукових підручників або науково-популярної літератури з певної 

галузі та доповнення їх методами, адаптованими до загальної мовної освіти [69, 

c. 245]. 

Не можна недооцінювати і знання загально-дидактичних принципів [60, c. 

159], що дозволяє, наприклад, ефективно організовувати роботу в парах або 

невеликих групах, ефективно боротися з небажаною поведінкою учнів або 

враховувати індивідуальні потреби учнів, як найбільш обдарованих, так і тих, 

хто має певні вади. Ця група також включає знання з вимог до іспиту, 

можливостей використовувати сучасні технології та розуміння та процесів, що 

відбуваються під час занять.  
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Установлено, що у роботі з дорослою аудиторією особливої значущості 

набувають діагностичні компетентності, які є необхідними на початку роботи з 

групою дорослих. Діагностичні компетентності безпосередньо пов’язані з 

процесами пізнання учнів та середовищем, в якому вони живуть і працюють. 

Вони дозволяють пізнати як особливості розвитку слухачів, так і індивідуальні 

характеристики (рівень знань і умінь, рівень інтелекту, інтереси, цілі, потреби, 

рівень та джерела мотивації, характер особистості та пов’язаний з ними 

когнітивний стиль тощо). Знання, отримані після діагностики слухачів, є 

основою для розробки концепції викладання, відбору змісту та методів навчання. 

Корисними є знання про оточення здобувачів освіти, що дозволяє діагностувати 

поведінку чи ставлення до інших слухачів та до викладача. Діагностичні 

компетентності знаходять своє вираження в умінні користуватися такими 

методами дослідження як: спостереження, інтерв’ю, анкетування або 

соціометрія. Діагностична компетентність також використовується для 

здійснення контролю та оцінки досягнень дорослих учнів [36, c. 87-88].  

Прогностична компетентність стосується як довготривалих процесів, що 

розглядаються, наприклад, за семестровим масштабом, так і окремих уроків або 

конкретних вправ чи проєктів. Доведено, що володіння прогностичною 

компетентністю виправдано в умовах оптимізації навчального процессу, що є 

особливо важливим в роботі з дорослою аудиторією. З одного боку, вона дає 

можливість викладачеві бути добре підготовленим до занять і зміцнює його 

переконання у правильності прийнятих рішень чи дій. З іншого боку, дозволяє 

ввести хронологію або організаційну логіку, що мають особливе значення для 

досягнення наступних цілей навчання. Ця компетентність виражається у 

здатності створювати власні навчальні програми, освітні шляхи, розробляти 

сценарії викладацької діяльності, створювати вимірювальні інструменти для 

знайомства із дорослими учнями чи здійснювати їхню оцінки [36, c. 88].  

Володіння прогностичною компетентністю також тісно пов’язане із 

здатністю керувати власним професійним розвитком. Прогностична 
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компетентність є дуже важливою у ситуаціях коли не вистачає ресурсів та 

навчальних матеріалів, або коли для мовного курсу не визначено суворої 

навчальної програми. Цей вид компетентності є дуже корисним на етапі 

оцінювання та адаптації вже опублікованих навчальних планів та підручників 

або інших навчальних матеріалів. 

Не можна не погодитись с думкою авторитетної польської науковиці 

Х. Коморовської (H. Komorowska) щодо необхідності володіння майбутнім 

викладачем інтерактивною компетентністю. Безперечно, навчаючи 

спілкуванню, сам викладач повинен бути прекрасним модератором взаємодії і 

повинен бути комунікабельним [42, с. 86-87].  

Процес викладання іноземних мов спрямований на поступове формування 

у дорослих учнів ряду специфічних компетентностей, які складаються не лише з 

лінгвістичних, але й культурних навичок, що розуміються як здатність 

розпізнавати та інтерпретувати конкретну поведінку чи ставлення представників 

інших культур та правильно реагувати на них [36; 48; 70]. У цьому контексті, 

особливо важливим є розвиток міжкультурної компетентності викладача 

іноземних мов, яка виражається у знанні окремих країн та їх відповідних 

соціально-культурних реалій, зрозумілих норм та звичаїв. Володіння 

міжкультурною компетентністю ініціює у слухачів відчуття до відкритості, 

поваги, розуміння, толерантності та прийняття до інших культур, що особливо 

важливо під час роботи з особами похилого віку.  

Постійний розвиток та використання міжкультурної компетентності 

ініціює процеси збагачення власної / чужої культури або створення нових 

категорій спільної культури. Це також дозволяє ідентифікувати та захистити 

власну ідентичність [36, c. 90]. Володіння міжкультурною компетентністю 

викладачем іноземних мов дуже важливе коли він викладає в групі дорослих 

слухачів, склад якої відрізняється за національністю, рідною мовою, культурою, 

вірою, світоглядом, економічним статусом тощо. Завдяки володінню 

міжкультурною компетентністю, викладач іноземних мов стає міжкультурним 
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посередником, який завдяки своїм знанням зможе вирішувати конфлікти, що 

виникають внаслідок розбіжностей, і одночасно вести до конструктивного 

діалогу між культурами. Більше того, викладач не лише перекладає лінгвістичні 

явища (завдяки знанню мови, яку викладає, та мови своїх учнів), але й 

«перекладає» зміст однієї культури на іншу, стаючи своєрідним тлумачем 

іноземних культурних норм і стандартів, іншого менталітету та вірувань [48, c. 

72-74]. 

Слід зауважити, що низка польських науковців вважають, що у закладах 

вищої освіти Польщі розвитку міжкультурної компетентності не приділяється 

достатньо уваги. Так, М. Вавжиняк-Шівська (М. Wawrzyniak-Śliwska) у статті 

«Роль викладача у процесі розвитку міжкультурної переговорної компетентності 

студента під час уроків іноземної мови та у польських стандартах освіти» [90] 

критикує освіту дорослих в Польщі, яка не враховує необхідність розвитку 

міжкультурності в контексті викладання та вивчення іноземних мов. 

Підкреслюючи важливість розвитку міжкультурної компетентності в епоху 

розвитку міжнародного спілкування та глобалізації, авторка надає рекомендації 

щодо розвитку цього виду компетентності у майбутніх викладачів-мовників [99, 

c. 63-68]. На важливості розвитку міжкультурної компетентності майбутніх 

викладачів іноземних мов для дорослих наголошує і М. Здибєвська 

(М. Zdybiewska) [98]. 

М. Колера (М. Kolera) у роботі «Потреби викладачів іноземних мов з точки 

зору соціальних компетентностей» наголошує на необхідності розвитку 

соціальної компетентності викладачів іноземних мов. Соціальна 

компетентність, на думку автора, це охоплення вербальної та невербальної 

комунікації, напористості, емпатії, самопрезентації та здатності вирішувати 

проблеми. На думку автора, роль соціальних компетентностей видно в 

ефективному управлінні аудиторією, його атмосфері, управлінні мотивацією 

слухачів та правильному розподілі стосунків під час проведення занять, де 

викладач повинен бути одночасно керівником та партнером. Вчена наголошує на 
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тому, що урок іноземної мови – це не лише урок з даної теми, а й далекосяжне 

навчання, виховання та формування установок і соціальних навичок слухача [41, 

c. 69-86].  

Професійні компетентності викладача постійно і динамічно розвиваються 

та змінюються впродовж усього періоду професійної діяльності. Цей розвиток 

дуже індивідуалізований, оскільки він значною мірою залежить від ступеня 

відкритості, здатності проникнути та оцінити власну працю та рефлексувати над 

нею [97]. Хороший викладач мови для дорослих слухачів – це новатор, 

дослідник та практик, який володіє рефлексивною компетентністю. Він є 

дидактиком, який вміє оцінювати, інтерпретувати та критично розуміти свої дії 

щодо визначальних факторів, вносити зміни, в тому числі інноваційні, а також 

вміло проводить аналіз впровадження змін, у тому числі шляхом проведення 

досліджень у дії [45, c. 67]. Критична рефлексія вибрати і навіть створити 

ефективні методики і методи навчання, а також розробити ефективні операційні 

процедури та постійно їх модифікувати з метою оптимізації [97, c. 283]. 

Беручи до уваги динамічний характер суспільних перетворень,  

реформування освітньої системи та у зв’язку із впровадженням концепції 

навчання впродовж життя, невід’ємною частиною професійної підготовки 

майбутнього викладача іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих є 

формування самоосвітньої компетентності, яка тісно пов’язана з інноваційною 

та творчою компетентностями. Самоосвітня компетентність – це сукупність 

особливостей, навичок та установок, орієнтованих на постійну освіту та 

самовдосконалення викладача, а також на використання інноваційних рішень, 

що виходять за рамки стандартної діяльності. Володіння самоосвітньою 

компетентністю слід ототожнювати з активним прагненням викладача повністю 

використовувати свій інтелектуальний потенціал у галузі професійної діяльності. 

Самоосвітня компетентність також може бути пов’язана з необхідністю 

перекваліфікації викладача. Більше того, володіння самоосвітньою 

компетентністю дозволяє перевірити та вдосконалити, а іноді і повністю змінити 
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«майстерню» викладача, якою він користувався до певного часу. На думку 

А. Ярошевської (A. Jaroszewska), володіння самоосвітньою компетентністю є  

основою для формування та підтримання ефективності всіх інших педагогічних 

компетентностей [36, с. 91]. 

Безперечно, важливим є розвиток ІКТ-компетентності майбутнього 

викладача іноземних мов. В польській дидактичні літературі неодноразово 

підкреслювалося, що використання засобів ІКТ в процесі вивчення іноземних 

мов є вдалою альтернативою традиційним методам, який допомагає досягти як 

лінгвістичних так і нелінгвістичних цілей [43; 44, с. 104]. Сучасний викладач 

іноземних мов повинен вміти підбирати та використовувати мультимедійні 

ресурси та допоміжні засоби в процесі навчання, як на етапі підготовки, так і під 

час занять. Слід зауважити, що для багатьох викладачів підтримка викладання за 

допомогою комп’ютерного обладнання все ще здається не надто природною у 

роботі з певними категоріями дорослих осіб (наприклад, люди похилого віку) 

[36, c. 89-90]. 

Науково-педагогічне дослідження переконало, що підготовка майбутніх 

викладачів іноземних мов у  закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих здійснюється із урахуванням зазначених 

вище компетентностей. Так, наприклад, на сайті Варшавського університету 

зазначено, що навчання на другому ступені Центру іноземних мов і європейської 

освіти сприяє розвитку всього спектру компетентностей ХХІ століття: 

підприємництво, здатність гнучко діяти в контексті змін інститутів та ринку на 

локальному та глобальному рівнях, критичний аналіз та мислення, 

рефлективність, уміння вирішувати проблеми, групова робота та управління 

командою, цифрова компетентність, транслінгвальна та міжкультурна 

компетентність, інклюзивність, навички міжособистісної та міжкультурної 

комунікації, широке психологічне, комунікаційне, культурне, соціальне та 

громадянське усвідомлення. Також на офіційній сторінці Центру іноземних мов і 

європейської освіти Варшавського університету є інформація для здобувачів 
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освіти та абітурієнтів про те, що робота викладача вимагає навичок 

міжособистісного спілкування, вмінь спілкуватися з людьми різного віку та 

різного культурного походження. Серед інших навичок та рис особистості, 

необхідних викладачеві іноземних мов виділяють: уміння співпрацювати в групі, 

співпереживання, толерантність, терпіння, наявність лідерських здібностей, 

організаційних навичок, навичок планування та творчого мислення, 

самостійності, відповідальності, організаційних навичок, планування та творчого 

мислення, стійкості до стресу і здатності боротися з емоціями, хорошого 

психофізичного стану [86]. 

У ході наукового пошуку установлено, що на сучасному етапі підготовка 

майбутніх викладачів іноземних мов у ЗВО Польщі здійснюється за двома 

освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр (licencjat) та магістр (magister). 

Також з’ясовано, що кваліфікацію викладача іноземних мов можна здобути у 

системі післядипломної освіти. 

Варто зазначити, що випускники, які мають ступінь бакалавра, можуть 

здійснювати трудову діяльність лише в дошкільних навчальних закладах та в 

початковій школі. Для здійснення професійної діяльності в системі освіти 

дорослих необхідно мати освітньо-кваліфікаційний рівень магістра.  

У межах проблеми, що розглядається, цікавим є той факт, що формальна 

освіта дорослих в Республіці Польща є складовою освіти впродовж життя.  

Установлено, що права та обов’язки викладачів взагалі, та викладачів 

іноземних мов зокрема визначені в Карті вчителя (Karta nauczyciela, 1982) зі 

змінами від 6 грудня 2007 [39].  

У ході науково-педагогічного пошуку з’ясовано, що посаду викладача в 

системі освіти дорослих може займати особа, яка:  

1) має вищу освіту з відповідною педагогічною підготовкою або закінчила 

педагогічний заклад та займає посаду, для виконання якої ці кваліфікації є 

достатніми;  

2) дотримується основних моральних принципів;  
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3) відповідає вимогам до стану здоров’я, необхідного для здійснення 

професії [39]. 

Варто зауважити, що оскільки до системи освіти дорослих у Польщі 

належать як формальні заклади освіти, так і неформальні, то до викладачів 

іноземних мов, які працюють у систему неформальної освіти, кваліфікаційні 

вимоги встановлюються відповідними суб’єктами господарювання або 

засновниками закладів освіти.  

Проведене компаративне дослідження показало, що сьогодні у Польщі 

існує дві найбільш поширені моделі здобуття кваліфікації викладача іноземної 

мови, який має право працювати в системі освіти дорослих: паралельна модель 

та послідовна модель. 

Найбільш розповсюдженою є паралельна модель, згідно якої здобувач, 

який навчається на філологічному чи гуманітарному факультеті закладу вищої 

освіти паралельно здобуває спеціальність «викладач» (nauczyciel) за відповідною 

освітньою програмою у цьому ж чи іншому закладі вищої освіти. 

Відповідно до послідовної моделі, особа, яка має ступень бакалавра або 

магістра іноземної філології, магістра будь-якої іншої спеціальності і володіє 

іноземною мовою на рівні С1, може здобути кваліфікацію викладача іноземної 

мови в системі освіти дорослих за умови отримання психолого-педагогічної 

підготовки в умовах післядипломної освіти або в магістратурі. 

Варто зазначити, що згідно з Положенням міністра народної освіти від 1 

серпня 2017 року про кваліфікацію викладачів (Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli), право на викладання іноземної мови для дорослих 

мають особи-носії мови, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з 

будь-якої спеціальності в країні, мова якої вивчається. Зауважимо, що такі особи 

повинні також пройти педагогічну підготовку. У цьому ж документі зазначено, 

що викладачами іноземної мови в системі освіти дорослих можуть працювати 

особи, які мають ступінь магістра з будь-якої спеціальності, склали міжнародний 
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іспит з іноземної мови на рівні С1 або С2 та отримали педагогічну підготовку 

(або довідку про складання державного іспиту на звання «викладача другого 

рівня» з цієї іноземної мови) [64]. 

У ході дослідження було установлено, що отримати кваліфікацію 

викладача іноземних мов також можна в умовах післядипломної освіти, 

пройшовши відповідний курс підготовки.  

Підготовка майбутніх викладачів взагалі та викладачів іноземних мов 

зокрема, базується на Національному Стандарті підготовки викладачів, який був 

ухвалений Постановою міністра вищої освіти та науки від 25 липня 2019 року. 

Зазначимо, що чинний Стандарт замінив стандарти 2004 та 2012 року з метою 

адаптації системи підготовки викладачів іноземних мов відповідно до вимог 

Європейського Союзу. Установлено, що у стандарті 2019 року збільшилася 

кількість годин, відведених на психолого-педагогічну підготовку здобувачів 

вищої освіти, більше уваги приділяється практичному навчанню та адаптації 

навчального процесу до індивідуальних освітніх потреб здобувачів освіти [66]. 

З’ясовано, що у чинному Стандарті підготовки майбутніх викладачів 

визначено загальні та фахові результати навчання, яких повинні досягти 

здобувачі освіти, також у документі окреслено шляхи реалізації педагогічної 

підготовки майбутніх викладачів із визначенням мінімальної кількості 

навчальних годин для кожного рівня освіти та модуля підготовки. Стандарт 

також окреслює загальні вимоги до освітніх програм (program studiów), які 

заклади освіти у межах реалізації права автономії розробляють самостійно.  

Відповідно до стандарту підготовки викладачів [66], підготовка магістрів 

не може тривати менше, ніж три семестри. Навчання на заочному відділенні 

може бути довшим. Мінімальна кількість кредитів ECTS, яку необхідно 

отримати під час навчання на другому ступені підготовки викладачів – 90 

кредитів. В умовах післядипломної освіти навчання не може бути коротшим ніж 

три семестри. 
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Аналіз Національного Стандарту підготовки викладачів показав, що 

підготовка педагогів до професійної діяльності передбачає предметну (предмети 

групи А1, A2, А3) та педагогічну підготовку. У свою чергу, педагогічна 

підготовка складається з психолого-педагогічної (предмети групи В) та 

дидактичної підготовки. Дидактична підготовка охоплює основи дидактики та 

постановку голосу (предмети групи С), а також дидактичну підготовку до 

викладання основного предмета (іноземної мови) (предмети групи D). 

Зазначимо, що за умови якщо студент отримує другу спеціалізацію, він має 

опанувати дисципліни з дидактики викладання другого предмета (предмети 

групи E). 

В умовах післядипломної освіти підготовка викладачів іноземних мов 

відбувається за трьома напрямами: 

1) випускникам бакалаврського або магістерського рівня будь-якої 

спеціальності необхідно пройти предметну підготовку з іноземної мови, 

психолого-педагогічну та дидактичну підготовку, тобто програма навчання 

складається з груп предметів - А3, В, С і D; 

2) випускникам педагогічних студій бакалаврського або магістерського 

рівня будь-якої спеціальності необхідно пройти предметну підготовку з 

іноземної мови та дидактичну підготовку з викладання цієї мови – групи 

предметів A3 і E; 

3) випускникам факультетів іноземних мов першого та другого рівнів 

підготовки, випускникам будь-якої спеціальності за наявності сертифіката про 

рівень володіння іноземною мовою на рівні C1-C2 та магістрам будь-якої 

спеціальності, які навчалися в країні, в якій ця мова є офіційною, необхідно 

пройти дисципліни психологічної, педагогічної та дидактичної підготовки – 

тобто предмети груп B, C та D. 

У стандарті ставиться наголос на практичній підготовці до виконання 

професії викладача, визначаючи мінімальну кількість годин обов’язкової 

практики, як з точки зору психолого-педагогічної підготовки, так предметної 
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дидактики. Рекомендується проводити практики здобувачів освіти паралельно з 

отриманням теоретичних знань в університеті. Університети зобов’язані 

розробити правила проходження практики, підготувати здобувачів вищої освіти 

до проходження практик та підтримувати систематичний контакт з установами, 

де проходять практику майбутні викладачі. 

У ході науково-педагогічного пошуку установлено, що стандарт 

підготовки викладачів містить чіткі вказівки щодо мінімальної кількості годин, 

відведених на предметно-педагогічну та дидактичну підготовку, а також на 

педагогічні практики. Варто зауважити, що у національному Стандарті 

рекомендовано щоб компоненти модулів поєднували теоретичні знання з 

практичними навичками, необхідними для професії викладача [66].  

Зауважимо, що результати навчання, отримані під час навчання у системі 

післядипломної освіти прирівнюються до результатам навчання, отриманих під 

час проходження магістерських студій. 

У контексті досліджуваної проблеми варто звернути увагу на те, що 

освітній стандарт також надає детальну характеристику результатів навчання, які 

передбачають оволодіння знаннями (wiedza), вміннями (umiejętności) та 

соціальними компетентностями (kompetencje społeczne).  

Стандарт містить характеристику загальних результатів навчання та 

результатів навчання у галузі фахового предмета, психології, педагогіки, основ 

дидактики та постановки голосу, дидактики викладання фахового предмета та 

практичної підготовки.   

Слід зауважити, що у стандарті всі характеристики подаються досить 

загально. Документ не визначає дидактичних припущень і не містить вказівок 

щодо їх реалізації, тому підготовка викладачів до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих здійснюється різними способами в окремих навчальних 

закладах, залежно від їх організаційного статусу та викладацького та наукового 

персоналу. 
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Проаналізуємо результати навчання, обумовлені темою нашого 

дослідження. Так, випускник ЗВО володіє знаннями філософії освіти та 

аксіології педагогіки, специфіки основних середовищ та освітніх процесів; 

знаннями про роль викладача у формуванні ставлень та відношення дорослих 

учнів до навчання; про стандарти, процеси та передові практики, пов’язані з 

педагогічною діяльністю у різних видах освітніх середовищ, включаючи заклади 

навчання впродовж життя; про структуру та функції системи освіти - цілі, 

правові основи, організацію функціонування закладів освіти, а також 

альтернативні форми навчання; про процеси міжособистісного спілкування з 

людьми різного віку; про процес розвитку особи на різних етапах життя; про 

моделі навчання, що включають класичні та сучасні концепції; особливості 

адаптації освітнього процесу до потреб дорослих слухачів [66, с. 14]. 

 З точки зору умінь, випускник здатний спостерігати за педагогічними 

ситуаціями та подіями, аналізувати їх, використовуючи знання педагогіки та 

психології та пропонувати рішення проблем; адекватно підбирати, створювати 

та адаптувати матеріали та ресурси до різноманітних потреб дорослих учнів; 

розробляти та впроваджувати навчальні програми з урахуванням різноманітних 

освітніх потреб дорослих учнів; спостерігати за поведінкою слухачів та розуміти 

її мотиви; виявляти бар’єри та труднощі дорослих учнів у процесі навчання та ін. 

[66, с.14-15]. 

 Що стосується соціальних компетентностей, випускник готовий 

використовувати універсальні етичні принципи та норми у професійній 

діяльності, керуючись повагою до кожної людини; спілкуватися з людьми 

різного походження та різного емоційного стану, вирішувати конфлікти за 

допомогою діалогу та створювати позитивну атмосферу для спілкування в 

аудиторії та поза нею; розуміти специфіку закладу освіти та здійснювати 

співпрацю на благо здобувачів освіти та цього закладу та ін. [66, с. 15]. 

Усі результати навчання (з точки зору знань, умінь та соціальних 

компетентностей), зазначені у стандарті, обов’язково включаються 



161 

 

університетами до навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів та 

програм післядипломної освіти. 

Проведений науково-педагогічний пошук показав, що підготовку 

майбутніх викладачів іноземних мов до роботи у системі освіти дорослих 

здійснюють на філологічних та гуманітарних факультетах в класичних та 

педагогічних університетах. Зокрема, варто назвати такі: Академія Ignatianum в 

Кракові, Варшавський університет, Вища школа іноземних мов імені Самуеля 

Богуміла Ліндего, Вроцлавський університет, Гданський університет, 

Жешувський університет, Лінгвістична вища школа в Варшаві, Опольський 

університет, Познаньський університет імені Адама Міцкевича, Університет 

імені Яна Длугоша в Ченстохове, Люблінський Католицький університет Яна 

Павла ІІ, Природничо-гуманітарний університет у Седльце, Сілезький 

університет в Катовицях , Лодзинський університет, Університет Банківської 

Справи у Вроцлаві, Університет імені Яна Кохановського в Кельцях та ін. 

Цікавим є той факт, що деякі університети надають можливість своїм 

здобувачам отримати відразу декілька спеціальностей із тих, що запропоновані 

на факультеті. Так, у навчальній програмі другого циклу навчання за напрямом 

підготовки «німецька філологія» в Лодзинському університеті зазначено, що 

студент може обрати декілька спеціальностей (друга іноземна мова, лінгвістика 

для бізнесу, перекладознавство, викладання німецької мови). Це дозволяє 

формувати власну траєкторію навчання залежно від інтересів та планування 

кар’єрного шляху [82]. 

Варто зазначити, що деякі університети надають відразу декілька 

пропозицій щодо підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. Одним з 

таких закладів є Варшавський університет – один із провідних закладів вищої 

освіти Польщі, перевагами якого є приділення великої уваги до проблем 

підготовки здобувачів вищої освіти до роботи саме з дорослою аудиторією, а 

також порівняльні, культурні та європейські аспекти навчання майбутніх 

викладачів іноземних мов. Отримати підготовку за спеціальністю «викладач 
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іноземної мови» у Варшавському університеті можна, якщо навчатися на 

факультеті прикладної лінгвістики та додатково пройти спеціалізацію з 

педагогічної підготовки. Підготовка здійснюється з англійської, французької, 

іспанської, німецької, російської та італійської мов. Кожен випускник 

спеціальності володіє двома іноземними мовами на рівні С2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та отримує право викладати 

одну або дві іноземні мови у всіх типах шкіл та навчальних закладів, у тому 

числі для дорослих. Зарахування на навчання відбувається за результатами 

співбесіди [52; 86].  

Установлено, що окремою структурною одиницею університету є Центр 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов та європейської освіти [86], 

який свого часу функціонував як коледж іноземних мов. Сьогодні Центр 

проводить дворічне навчання другого циклу з підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов. Основною спеціалізацією є викладання англійської мови, другою 

спеціалізацією – викладання французької, німецької мови або навчального 

предмета «Знання про суспільство». Навчання відбувається тільки на 

стаціонарному відділенні. Випускники Центру можуть здійснювати викладацьку 

діяльність в усіх типах шкіл та навчальних закладів, мовних школах, закладах 

для навчання дорослих.  

Зазначимо, що однією з пропозицій Центру підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов та європейської освіти є отримання кваліфікації 

викладача іноземних мов в умовах післядипломної освіти. Навчатися у Центрі 

можуть особи, які закінчили філологічні факультеті, але не мають педагогічної 

підготовки, або особи, які мають намір працювати викладачем іноземної мови. 

Слухачі, які бажають отримати кваліфікацію викладача іноземної, мови повинні 

мати ступінь магістра та пред’явити сертифікат про ступінь володіння 

іноземною мовою на рівні С1. У випадку якщо особа не має сертифіката, що 

підтверджує знання іноземної мови на рівні С1, рішення про вступ на навчання 

приймається на підставі результатів співбесіди. Курс навчання триває три 
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семестри та відбувається в заочній формі по суботах та неділях кожні два тижні. 

Навчання закінчується складанням письмового іспиту після третього семестру 

[61]. 

У ході дослідження було установлено, що у межах наданої автономії, 

кожен заклад вищої освіти визначає умови, порядок, дату початку та закінчення 

прийому, а також кількість наявних місць. Постанова сенату закладу вищої 

освіти повинна бути опублікована до 30 червня того року, що передує 

навчальному року, на який будуть зараховані студенти, або негайно у випадку 

новоствореного закладу вищої освіти або освітньої програми. 

Для того, щоб вступити на другий рівень навчання, абітурієнти повинні 

мати ступінь бакалавра (licencjat), ступінь магістра (magister) або еквівалентний 

ступінь.  

Критеріями вступу на другий рівень навчання можуть бути письмовий 

іспит або тест, усний іспит, співбесіда, конкурс дипломів про вищу освіту або 

декілька з перерахованих елементів. Заклади вищої освіти можуть 

встановлювати додаткові вимоги стосовно, наприклад, відповідності між 

наявним ступенем навчання та областю навчання, обраною для програми 

другого циклу.  

 Розглянемо, якими є критерії прийому на філологічні факультети в 

окремих закладах вищої освіти Польщі.  

В Опольському університеті вступ на філологічне відділення базується на 

результатах диплому бакалавра. Абітурієнти також повинні надати сертифікат, 

що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні C1 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [55]. 

Для вступу в Жешувський університет необхідно надати диплом про 

завершення І ступеню навчання у галузі англійської філології, прикладної 

лінгвістики (з англійською мовою як провідною мовою) або в іншій галузі 

сучасних мов. В останньому випадку абітурієнт повинен додатково мати 

сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні не менше С1 
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Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Під час вступу до уваги 

береться оцінка за випускний іспит із спеціальності та середня оцінка диплому 

про закінчення першого ступеню навчання [33]. 

На факультет романської філології за напрямом підготовки «французька 

мова» Люблінського Католицького університету Яна Павла ІІ можуть вступити: 

1) випускники зі ступенем бакалавра філології, що спеціалізуються на 

романській філології; 2) випускники першого циклу навчання напрямку 

підготовки «сучасні мови», які отримали спеціалізацію з прикладної лінгвістики 

французької мови як першої або другої іноземної мови; 3) випускники інших 

факультетів за умови надання сертифіката, що підтверджує їх знання 

французької мови на рівні В2 або вище [34]. 

У Вроцлавський університеті на другий ступінь навчання інституту 

англійської філології приймають випускників першого циклу навчання 

факультетів англійської філології та випускників педагогічних коледжів 

іноземних мов зі ступенем бакалавра англійської філології, а також випускники 

будь-якої іншої галузі навчання з дипломом про вищу освіту, якщо вони 

володіють англійською мовою на рівні С1 і мають відповідний сертифікат. За 

відсутності сертифіката про рівень володіння англійською мовою кандидати 

можуть пройти співбесіду та підтвердити рівень знань англійської мови [85]. 

Згідно з правилами прийому, встановленими в університеті, кандидат на 

вступ повинен: подати письмову роботу з теми магістерського дослідження; 

надати сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні С1 

(стосується лише випускників інших спеціальностей, крім англійської філології); 

пройти співбесіду. 

Обсяг письмової роботи повинен складати 600 слів і включати 

формулювання та обґрунтування дослідницької проблеми та необхідність її 

впровадження в сучасні дослідження з певної галузі, конспект теоретичних 

основ дослідження, попередні гіпотези та висновки, що випливають із 

індивідуальних інтересів та попереднього дослідження, проведеного 
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абітурієнтом. У письмовій роботі абітурієнт повинен окреслити запитання, на які 

він шукає відповідь та надати список використаних джерел мінімум із 10 

пунктів.  

Співбесіда англійською мовою проводиться на основі представленого 

конспекту дослідницької роботи та охоплює сферу, про яку йдеться мова  у 

конспекті.  

Абітурієнти отримують одну загальну оцінку, яка відображає зміст 

проекту наукової роботи та хід співбесіди. Рейтингова шкала: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 

3,0 2,0 (негативний).  

Зарахування на навчання відбувається у відповідності до рейтингового 

списку в межах встановленого ліміту. 

 Абітурієнти, які склали вступний іспит на денну форму навчання другого 

циклу, але не були прийняті через відсутність місць, можуть вступити на заочне 

відділення з цими результатами. 

 У ході проведеного дослідження було установлено, що деякі університети 

встановлюють додаткові вимоги до вступу на спеціальність «викладач».  

 Так, наприклад, вступити в Центр підготовки викладачів іноземних мов та 

європейської освіти Варшавського університету можуть особи, які здобули 

ступінь бакалавра у польському університеті у галузі викладання іноземних мов, 

видані відповідно до стандартів освіти, що готують до виконання професії 

викладача [86]. 

Критеріями вступу є середня оцінка, отримана за диплом бакалавра та 

результат співбесіди з дидактики іноземних мов та питань з психолого-

педагогічної підготовки, які вивчалися на першому освітньо-кваліфікаційному 

рівні. За середню оцінку в дипломі можна отримати максимум 50 балів (метод 

перерахунку: 5+ - 50 балів, 5 - 45 балів, 4+ - 40 балів, 4 - 35 балів, 3+ - 30 балів, 3 

- 25 балів). Співбесіда оцінюється за шкалою від 0 до 50 балів. Для того, щоб 

бути зарахованим на навчання, абітурієнт повинен отримати мінімум 25 балів. 

Кінцевий результат – це сума отриманих балів. За обидва критерії можна 
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отримати максимум 100 балів. Вступ на навчання відбувається на підставі 

рейтингового списку до досягнення обмеження місць. 

Співбесіда складається з трьох частин і відбувається польською мовою. 

Спочатку кандидат коротко розповідає про свої інтереси, спостереження та 

професійний досвід, а також плани на майбутнє. Потім він представляє бачення 

свого магістерського дослідження – визначає предмет та проблему дослідження, 

а також спосіб, за допомогою якого він планує ці проблеми дослідити. 

Після цього абітурієнт витягує дві картки з питаннями. Перелік питань для 

підготовки до вступного іспиту пропонується заздалегідь. Кандидат обирає одну 

тему з двох запропонованих та повинен зробити публічну доповідь перед 

комісією, члени якої можуть задавати йому додаткові запитання щодо цієї теми. 

Серед питань, які запропоновані у переліку є: вплив вікових особливостей 

здобувачів освіти під час вивчення іноземних мов; багатомовність, мовна 

різноманітність, культурна свідомість у контексті мовної політики 

Європейського Союзу; мовна ситуація в Польщі (діалекти, діалекти, 

жаргонізми); процес вивчення іноземної мови дорослими; процес навчання 

майбутніх учителів, соціальні фактори в оволодінні іноземною мовою; 

відмінності та подібності між вивченням першої та наступних мов тощо. 

Як зазначалося вище, отримати кваліфікацію викладача іноземних мов 

можна в умовах післядипломної освіти.  

У ході дослідження було з’ясовано, що вступити до системи 

післядипломного навчання за спеціальністю «викладач іноземної мови» можуть 

особи, які мають диплом про закінчення вищої освіти першого або другого 

циклу, не педагогічної (дидактичної) кваліфікації для викладання англійської 

мови та мають один із мовних сертифікатів, перерахованих у додатку до 

постанови Міністерства народної освіти від 12 березня 2009 р. [63], що 

підтверджує рівень володіння англійською мовою. 

Студентами відділу післядипломної освіти також можуть стати особи, які 

не мають відповідних сертифікатів за умови, що їх рівень володіння іноземною 
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мовою відповідає принаймні рівню B2. У цьому випадку абітурієнти повинні 

самі вирішити, чи відповідають їхні знання та вміння до цього типу навчання. 

Так, абітурієнтам пропонують пройти самодіагностику он-лайн за допомогою 

тесту з англійської мови DIALANG. Заявка разом з результатами проходження 

тесту додається до вступних документів. Щодо прийняття рішення про вступ, 

абітурієнтові також пропонують здійснити самооцінювання у відповідності до 

Європейської системи опису мовної освіти та таблиці самооцінки відповідно до 

шкали CEF, які розміщено у відповідних вкладках на сайті післядипломної 

освіти факультетів закладів вищої освіти [71]. 

Обов’язок мати мовний сертифікат та / або провести самооцінку за 

допомогою тесту DIALANG не поширюється на кандидатів, які мають диплом 

про закінчення факультетів англійської філології. 

 Варто зазначити, що заклади вищої освіти мають широкі права автономії у 

питаннях формування критеріїв вступу. Наприклад, на сайті Люблінського 

університету розміщено оголошення стосовно того, що абітурієнтам, які не 

володіють іноземною мовою щонайменше на рівні В2 за усіма п’ятьма 

компонентами тесту DIALANG, не рекомендується подавати документи на вступ 

до магістратури університету зі спеціальності «викладач іноземної мови». Досвід 

проведення занять в університеті засвідчив, що здобувачі, які не володіють 

іноземною мовою на належному рівні, як правило, не закінчують навчання [71]. 

 З’ясовано, що до вступу на спеціальність «Дидактика іноземних мов» в 

умовах післядипломного навчання Вищої банківської школи приймають осіб, які 

мають ступінь бакалавра або магістра факультетів іноземних мов, але не мають 

педагогічної підготовки. Цікавим є той факт, що після закінчення 

трьохсеместрового навчання, ті, хто мали ступінь бакалавра, зможуть викладати 

тільки в початковій школі, тоді як ті, хто мав ступінь магістра – в усіх типах 

шкіл у тому числі і школах для дорослих [95].  

Варто зазначити, що багато польських університетів готують викладачів 

польської мови як іноземної. Наприклад, в Опольському університеті [51] на 
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навчання приймають випускників університету (ліцензіату та магістрів), як з 

педагогічною, так і без педагогічної кваліфікації. Єдиною умовою вступу є 

відсутність порушень мовлення, що перешкоджають спілкуванню. 

Таким чином нормативно-правове регулювання підготовки викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі базується на 

загальноєвропейських нормативно-правових документах та на національних 

законодавчих актах. Підготовка викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності у системі освіти дорослих у Польщі базується на компетентнісному 

підході та передбачає володіння такими компетентностями: комунікативна, 

лінгвістична, психолого-педагогічна, дидактична, діагностична, прогностична, 

інтерактивна, міжкультурна, соціальна, самоосвітня та інші. Підготовка 

майбутніх викладачів взагалі та викладачів іноземних мов зокрема, базується на 

Національному Стандарті підготовки викладачів. Освітній стандарт надає 

детальну загальних результатів навчання та результатів навчання у галузі 

фахового предмета, психології, педагогіки, основ дидактики та постановки 

голосу, дидактики викладання фахового предмета та практичної підготовки. Для 

здійснення професійної діяльності в системі освіти дорослих викладач повинен 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до роботи у системі освіти дорослих здійснюється в Академії 

Ignatianum в Кракові, Варшавському університеті, Вроцлавському університеті, 

Гданському університеті, Жешувському університеті, Лінгвістичній вищій школі 

у Варшаві, Опольсьому університеті та інших.  

 

2.2. Змістові та методичні складники підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих 

 

У ході наукового пошуку установлено, що розробкою теоретичних питань 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в 
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системі освіти дорослих займалися Є. Анджеєвська (E. Andrzejewska) [53], 

М. Дереновський (M. Derenowski) [27], Х. Коморовська (Н. Komorowska) [42], 

М. Павлак (M. Pawlak) [54; 60], М. Сова (M. Sowa) [69] та інші. Названі фахівці 

визначили мету, завдання й особливості підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих (реалізація 

індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням особистих інтересів 

здобувачів і проєктування їхнього кар’єрного шляху; стандартизація та 

міждисциплінарний характер змісту освіти; прикладний характер освітніх 

програм; інтеграція традиційних та інноваційних форм і методів навчання; 

відповідність освітніх програм вимогам ринку праці та ін.).  

Метою такої підготовки є формування кваліфікованих і 

конкурентоспроможних, соціально й професійно мобільних педагогів, які вільно 

володіють професійними знаннями, здатні до ефективної роботи за фахом у 

школах і установах для дорослих на рівні світових стандартів, готові до постійного 

професійного вдосконалення. Завданнями підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих є: оволодіння теоретичними знаннями з педагогіки й 

психології, іноземних мов та методики їх викладання; набуття навичок науково-

дослідницької і практичної діяльності в системі освіти дорослих;  формування 

готовності до майбутньої професійної діяльності, що ґрунтується на необхідних 

фахових знаннях, уміннях, навичках і соціальних компетентностях; 

усвідомлення майбутніми фахівцями змісту професійної діяльності викладача 

іноземних мов у системі освіти дорослих А. Покшивницька (A. Pokrzywnicka) 

[58], М. Сова (M. Sowa) [69], М. Фієма (М. Fiema) [32], А. Ярошевська (A. 

Jaroszewska) [36] та інші).  

Як зазначалося вище, зміст професійної підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов складається з дисциплін предметної, психолого-педагогічної та 

дидактичної підготовки.  
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Розглянемо більш докладно особливості предметної підготовки. В 

освітньому стандарті за напрямом підготовки «філологія» зазначено, що 

навчання другого циклу триває не менше ніж 4 семестри. Загальна кількість 

годин занять не повинна бути менше 800, кількість кредитів ECTS не повинна 

бути менше 120.  

Дисципліни предметної підготовки розділяються на дві групи: група 

основних предметів (grupa treści podstawowych) та група предметів за напрямом 

навчання (grupa treści kierunkowych). Група основних предметів складається з 

дисциплін, присвячених вдосконаленню практичного володіння іноземними 

мовами. Мінімальна кількість годин на вивчення основних предметів – 180. 

Група предметів за напрямом навчання включає дисципліни з мовознавства або 

прикладного мовознавства, літературознавства та культурології. Мінімальна 

кількість годин, відведених на вивчення предметів за напрямом навчання – 300. 

Змістову наповненість груп предметів кожний вищий навчальний заклад 

встановлює самостійно. 

У відповідності до стандарту підготовки викладачів на другому ступені 

навчання студенти повинні опанувати також предмети психолого-педагогічного 

та дидактичного циклу. З’ясовано, що вони передбачають 90 годин з психології, 

90 годин з педагогіки та 30 годин педагогічної практики (предмети групи В), 60 

годин з основ дидактики та постановки голосу (предмети групи С), 90 годин 

дидактичної підготовки та 60 годин педагогічної практики викладання основного 

предмета (предмети групи D), 60 годин дидактичної підготовки та 60 годин 

педагогічної практики викладання основного предмета (предмети групи E) [69] 

Варто зауважити, що у межах занять групи В дві третини аудиторних 

годин проводяться у формі лекцій та практичних занять. Решта годин 

інтегровані із проходженням практик. 

Навчальна програма дає можливість студентам обирати класи в групі 

класів А, яким присвоєно бали ECTS не менше 5% від кількості балів ECTS, 

необхідних для завершення навчання. 
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Проведений науковий пошук показав, що кожний заклад вищої освіти 

укладає свою освітню програму (Program studiów). Відповідно до постанови 

Міністра Науки та вищої освіти від 27 вересня 2018 року в освітній програмі 

обов’язковими є такі компоненти:  

 форма навчання;  

 кількість семестрів та кредитів ECTS, необхідних для завершення кожного 

семестру; 

 професійне звання, що надається випускникам; 

 перелік занять/курсів та групи занять (курсів); 

 загальна кількість годин;  

 кількість аудиторних годин; 

 результати навчання; 

 методи перевірки та оцінки результатів навчання; 

 тривалість практичної підготовки; 

 кількість годин, відведених на написання магістерської наукової роботи та 

кількість ECTS, необхідних для їх завершення; 

 можливості працевлаштування; 

 перспективи подальшого навчання [65].  

Варто зазначити, що освітня програма, як правило, повинна давати 

можливість студентам обирати дисципліни (курси), на які виділяється не менше 

30% від загальної кількості кредитів ECTS. Освітні програми підлягають 

систематичному оцінюванню та вдосконаленню. При складанні освітньої 

програми приймаються до уваги висновки аналізу відповідності результатів 

навчання потребам ринку праці та висновки аналізу результатів моніторингу, які 

періодично проводяться Міністерством науки і вищої освіти. З метою 

вдосконалення навчальної програми в неї можуть бути внесені зміни. 

Аналіз наукової літератури та нормативних документів показав, що 

профіль освітніх програм може бути:  
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1) академічним (ogólnoakademicki), у випадку коли кількість предметів або 

групи предметів за спеціальністю складають більше 50% від кількості кредитів 

ECTS, необхідних для завершення навчання, та передбачає участь студентів у 

заняттях, що готують їх до наукової діяльності або участь у цій діяльності;  

2) практичним (praktyczny), якщо освітня програма передбачає розвиток 

практичних навичок та включає предмети або групи предметів за спеціальністю 

у кількості більше 50% кредитів ECTS.  

Установлено, що підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності у системі освіти дорослих здійснюється за академічним 

профілем.  

Зазначимо, що у відповідності до Стандарту підготовки викладачів, 

навчання майбутніх викладачів іноземних мов може здійснюватися в очній, 

заочній та змішаній формах. Під час навчання за очною формою, щонайменше 

половина кредитів ECTS навчальної програми, повинна відводитись на 

аудиторні заняття із залученням науково-викладацького і допоміжного складу 

закладів вищої освіти. Навчання на заочній формі відбувається в умовах, коли 

менше половини кредитів ECTS освітньої програми відводиться на аудиторні 

заняття здобувачів. Навчання на заочній формі, зазвичай, передбачає 

відвідування аудиторних занять двічі на місяць, як правило, це вихідні дні 

(п’ятниця, субота, неділя). Результати навчання на обох формах є однаковими.  

Варто зазначити, що освітні програми передбачають залучення студентів 

до програм міжнародних обмінів.  

У ході дослідження установлено, що детальна організація щодо складання 

іспитів, переходу до наступного семестру та навчального року, повторення року 

та отримання доступу до випускного (дипломного) іспиту викладена в 

положеннях про навчання (regulamin studiów) окремими закладів вищої освіти. 

У ході дослідження було встановлено, що інформація про зміст кожної 

навчальної дисципліни, форми та методи проведення занять, передбачувані 
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результати навчання з кожного предмета, а також критерії оцінювання та їх 

компоненти вказані в карті предмета (karta przedmiotu). 

Аналіз освітніх програм підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у 

закладах вищої освіти Польщі показів, що курс практичного оволодіння 

іноземними мовами зазвичай розподіляється на окремі суб-дисципліни 

відповідно до розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, 

читання, письмо та розмовна практика. Як засвідчує аналіз програм навчальних 

дисциплін, більша кількість годин відводиться на вдосконалення навичок 

говоріння через превалювання розмовної мови над письмовою, що є актуальним 

для майбутньої професійної діяльності в системі освіти дорослих. У деяких ЗВО 

окрема увага приділяється вдосконаленню навичок правильної вимови 

(Познаньський університет імені Адама Міцкевича) [81] та інтегрованим 

навичкам. Зазначимо, що в окремих університетах зміст освіти передбачає 

наявність окремих навчальних дисциплін з техніки перекладу. Робота над 

вдосконаленням рівня володіння іноземними мовами триває на протязі всього 

дворічного циклу навчання. По закінченню університету студенти повинні 

володіти фаховою іноземною мовою на рівні С1/С2 (залежно від вимог ЗВО). 

Якість і ефективність практичного курсу іноземної мови залежить як від 

кількості годин, так і від оптимальної структури курсу, що забезпечує 

рівномірний розвиток усіх мовленнєвих навичок та компетентностей, а також від 

мети, змісту та методів навчання. 

Для практичного оволодіння іноземними мовами виділяють такі 

когнітивні, освітні та виховні завдання формування змісту фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти: 

 розвиток навичок поглиблення та актуалізації знань; 

 стимулювання та підтримка пізнавальних інтересів, пов’язані з іншими, 

суміжними галузями знань; 

 ознайомлення з існуючими стереотипами, що ведуть до кращого розуміння 

культурних подібностей та відмінностей; 
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 розвиток навичок спілкування; 

 розширення загальних знань про світ; 

 можливість формування власних поглядів та тренування навичок їх 

обґрунтування; 

 мотивація до навчання шляхом моделювання реальних ситуацій 

спілкування людей; 

 одночасний розвиток у здобувачів освіти усіх чотирьох навичок 

мовленнєвої діяльності; 

 вдосконалення лексичної, граматичної та фонетичної компетентностей 

здобувачів вищої освіти; 

 розвиток індивідуальних стратегій навчання; 

 знайомство з реаліями повсякденного життя іншомовних країн [77].  

Установлено, що критеріями, за якими вибудовується зміст освітнього 

курсу є: 

 критерій відбору, що стосується базової дисципліни – відбір змісту, 

визнаного найважливішим у даній науковій дисципліні; 

 критерій стійкості знань – відбір змісту, що не зазнає швидких змін; 

 критерій придатності – відбір змісту, корисного для подальшого 

застосування і продовження навчання; 

 критерій засвоєння – найлегший зміст подається на початку роботи над 

матеріалом дисципліни, складніший – в кінці курсу; 

 критерій потреб здобувачів освіти, що враховують очікування та інтереси 

аудиторії [77]. 

Зміст освітніх курсів з підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих відображається у підручниках. 

Викладачі навчальних дисциплін у закладах вищої освіти можуть 

вдосконалювати, змінювати або адаптувати зміст вивчення дисципліни, якщо в 

цьому є необхідність. Аналіз вивчення «карток предметів» довів, що при 
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вивченні навчальних дисциплін використовуються автентичні підручники 

провідних видавництв, зокрема Cambridge University Press, Express Publishing, 

Macmillan Publishers, National Geographic Learning, Oxford University Press, 

Cornelsen, Hueber, Klett-Langenscheidt, CLE International, Edilingua, Edelsa та ін. 

Варто зазначити, що зміст професійної підготовки з практичного курсу 

іноземних мов за визначеними напрямами передбачає розвиток мовних навичок 

майбутніх викладачів іноземних мов для дорослих на основі вивчення 

універсальних тем, що відповідають типовим ситуаціям повсякденного 

спілкування, а також з урахуванням культурної специфіки країн, мова яких 

вивчається, наприклад, робоче та професійне життя, проживання в місті чи на 

селі, туристичні визначні місця, природне середовище, охорона здоров’я, 

система охорони здоров’я, вільний час, хобі, подорожі тощо. 

Варто наголосити на тому, що специфіка підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності у системі освіти дорослих 

підкреслюється наявністю спеціальних освітніх курсів за напрямом фахової 

підготовки дорослих слухачів. Наприклад, аналіз навчальних програм показав, 

що в університетах окрема увага приділяється розширенню словникового запасу 

з певних галузей знань (бізнес, право, медицина, інформаційні технології) в 

рамках вивчення практичного курсу англійської мови (університет імені Яна 

Кохановського) [79]. 

У деяких університетах проводиться вивчення іноземної мови з 

урахуванням специфіки та термінології окремих галузей професійної діяльності 

дорослих. Так, в Опольському університеті у першому семестрі вивчається 

«Юридична англійська» (1 кредит ECTS) [28], а у другому семестрі – «Медична 

англійська» (1 кредит ECTS) (Додаток Г) [29]. 

У межах нашого дослідження інтерес становить аналіз вивчення 

дисципліни «Теорія дискурсу» в університеті імені Яна Кохановського. «Теорія 

дискурсу» має на меті навчити майбутніх викладачів іноземних мов працювати з 

різними типами іншомовного дискурсу, у тому числі розмовний дискурс, 
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віковий та статевий дискурс, соціальний (політика, релігія, медіа) дискурс, 

економічний дискурс тощо [79]. 

Окремої уваги потребує аналіз змісту психолого-педагогічного циклу 

освітніх програм підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності у системі освіти дорослих. Так, аналіз освітніх програм ЗВО Польщі 

показав, що найчастіше психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до роботи з дорослою аудиторією є складовими 

дисциплін «Психологія» та «Педагогіка» [30; 52; 81; 85; 93]. 

Слід звернути увагу на те, що в провідних ЗВО Польщі, таких як 

Варшавський університет, Опольський університет та Сілезький університет в 

Катовицях модуль психолого-педагогічної підготовки містить окремі 

дисципліни, присвячені підготовці майбутніх викладачів іноземних мов до 

роботи в системі освіти дорослих [30]. Так, у Варшавському університеті 

вивчають дисципліни «Педагогічна психологія» (30 год.), «Педагогіка молоді та 

елементи андрагогіки» (14 лекцій та 16 практичних годин) [86]. 

В природничо-гуманітарному університеті у Седльце дисципліни із 

психолого-педагогічної підготовки включають: «Сучасні проблеми психології», 

«Соціально-освітня психологія», «Сучасні педагогічні тенденції», «Робота з 

учнем з особливими освітніми потребами», «Педагогічні аспекти роботи з 

учнем». Вивчення дисципліни «Андрагогіка» (3 кредити ECTS) спрямоване на 

розвиток найважливіших психологічних та психолого-педагогічних 

компетентностей, необхідних у процесі викладання іноземних мов дорослим 

учням у різних контекстах навчального середовища [84].  

В Опольському університеті здобувачі освіти вивчають дисципліни 

«Педагогіка на різних освітніх етапах», «Психологія на різних освітніх етапах», 

«Соціокультурні аспекти вивчення іноземних мов» (Додаток Г) [55; 62; 83]. 

В Сілезькому університеті в Катовіце вивчають інтегровану дисципліну 

«Вступ до освіти дорослих з елементами прикладної лінгвістики». Метою 

дисципліни є ознайомити студентів зі специфікою навчання саме дорослої 
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аудиторії. Особлива увага приділяється викладанню іноземних мов для 

дорослих. Курс охоплює наступні теми: характеристика етапів розвитку у 

дорослому віці, специфіка та умови навчання у дорослому та похилому віці, 

теорії освіти дорослих та ідея самоосвіти та навчання протягом усього життя, 

характеристика дорослих учнів, цілі освіти дорослих, дидактика дорослих - 

загальні принципи та навчання іноземних мов (важливість індивідуалізації та 

аналіз потреб; принципи проведення занять з загального курсу іноземної мови та 

іноземної мови для спеціальних цілей; курсів іноземних мов для людей похилого 

віку, навчання майбутніх філологів, самоосвіта тощо) (Додаток Ґ) [30]. 

Дисципліна викладається у третьому семестрі. Обсяг курсу – 15 годин 

лекцій та 30 годин практичних занять. На самостійну роботу відводиться: 15 

годин – читання та опрацювання матеріалів до лекцій, 30 годин – підготовка до 

практичних занять.  

Цікавим для вивчення є досвід Опольського університету, у якому 

вивчається курс «Персоналізація процесу підготовки викладачів з елементами 

тьюторингу» (Personalization of Teacher Training Process with elements of Tutoring) 

(1 ECTS), що є важливим для формування навичок роботи з дорослими. Курс 

викладається у першому семестрі і є обов’язковим для вивчення (Додаток Г) 

[83].  

Установлено, що курс «Персоналізація процесу підготовки майбутніх 

викладачів з елементами тьюторингу» зосереджений на розвитку самосвідомості 

майбутніх викладачів та рефлексії щодо їх професійного розвитку. Протягом 

вивчення курсу приділяється увага на власним ресурсам майбутніх викладачів, 

ідентичності викладача, стратегії управління змінами та стресом у складних або 

непередбачуваних ситуаціях, включаючи вигорання на роботі [83]. 

Основною метою курсу є підвищення свідомості здобувачів освіти щодо їх 

майбутнього вибору кар’єри в галузі освіти. Використовуючи різні рефлексивні 

інструменти, вони замислюються про свої сильні сторони, цінності, стратегії 

управління стресом, емоційну грамотність та подолання обмежувальних 
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переконань про себе та про свій майбутній робочий контекст. Здобувачі освіти 

також вчаться регулярно працювати над покращенням свого особистого та 

професійного розвитку. 

Зміст курсу охоплює такі важливі питання з точки зору професійного 

розвитку майбутнього викладача, як: елементи коучингу та тьюторингу для 

рефлексії, оцінка власних здібностей, розуміння власної системи цінностей, 

розвиток емоційної грамотності, управління емоціями, подолання 

обмежувальних переконань, управління стресом (Додаток Г) [83]. 

Окремої уваги також потребує аналіз курсів з психології. Аналіз освітніх 

програм ЗВО Польщі показав, що дисципліни з психологічної підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов викладаються, переважно, протягом 

першого року навчання. З’ясовано, що загальними цілями викладання курсу 

психології є: 

 озброєння здобувачів вищої освіти знаннями та навичками, на які викладач 

спирається у роботі з дорослою аудиторією, пізнання значення цієї роботи, 

усвідомлення необхідності вдосконалення своїх психологічних 

компетентностей у процесі реалізації професійної діяльності; 

 розвиток у здобувачів освіти навичок глибокого, всебічного розуміння 

психіки дорослого учня та встановлення позитивних стосунків з ним; 

 вивчення складних внутрішніх та зовнішніх умов, які визначають 

специфіку та сприяють ефективності процесу навчання дорослих осіб; 

 оволодіння знаннями про явища, що відбуваються в аудиторії дорослих 

осіб різного віку та про уміння управляти дорослою аудиторією [38].  

У ході науково-педагогічного пошуку установлено, що вивчення 

дисциплін психолого-педагогічного циклу має на меті формування 

психологічної компетентності майбутнього викладача, яка передбачає знання, 

уміння, цінності та ставлення. А саме:  

 формування позитивного ставлення до дорослих учнів. Це особливо 

важливо у випадках, коли викладач є молодшим від своїх слухачів; 
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 оволодіння засобами індивідуалізації навчального процесу; 

 розвиток навичок міжособистісного спілкування та уміння уникати зривів 

у спілкуванні з людьми; 

 здатність мотивувати дорослих учнів до навчальної діяльності; 

 гнучкість у пристосуванні темпу та складності роботи до особливостей 

дорослих учнів; 

 можливість контролювати рівень стресу в аудиторії; 

 уміння отримати уявлення про склад аудиторії та побудувати гармонійну 

команду з випадкової групи людей [38; 83].  

Аналіз навчальних програм Опольського, Варшавського та Жешувського 

університетів, університету імені Яна Кохановського показав, що зміст 

дисципліни психологія охоплює вивчення таких питань: 

 нейрофізіологічні основи психічних процесів; 

 когнітивні процеси, що є основою навчання, та їх дисфункції; 

 емоції, їх вплив на когнітивні процеси, спрямованість та ефективність дій; 

 потреби та мотиваційні процеси людей; 

 здібності та інтелект людини на різних вікових етапах; 

 вплив рис особистості на вивчення іноземних мов; 

 вплив викладача на розвиток структури особистості; 

 навчальний заклад як освітнє середовище; 

 міжособистісне спілкування; 

 подолання стресу; 

 психологічні розлади [33; 83; 86]. 

Варто зазначити, що зміст дисципліни охоплює також питання з різних 

аспектів поведінки та функціонування людини та пов’язані з цим психічні 

процеси та функції, а також дозволяє обговорювати особливості освітнього 

середовища та його вплив на аудиторію дорослих слухачів. Під час вивчення 

курсу здобувачі освіти дізнаються принципи використання наукової методології 
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в психологічних дослідженнях та опановують навички критичного мислення. 

Багато уваги приділяється роботі з емпіричними дослідженнями. Головною 

метою курсу є допомога студентам у розробці продуманих логічних запитань та 

аргументів щодо опису та пояснення поведінки дорослих учнів, спираючись на 

дані емпіричних досліджень. 

У межах нашого дослідження слід звернути увагу на навчальні 

дисципліни, присвячені підтримці здобувачі освіти у освітньому процесі. У 

цьому аспекті цікавим є досвід університету імені Яна Кохановського. Так, в 

майбутні викладачі іноземних мов вивчають окремі тематичні блоки: 

«Управління часом» та «Техніка швидкісного читання й розвиток інтелекту». 

Блок «Управління часом» присвячений оволодінню етапами та механізмами 

запам’ятовування (концентрація уваги, кодування нової інформації, ланцюговий 

метод запам'ятовування, табличні методи запам'ятовування, техніка заміщення 

слів, збереження слідів пам’яті, відновлення інформації). Складові блоку 

«Техніка швидкісного читання та розвиток інтелекту»: концентрація, 

розширення поля зору, фотопам’ять [79]. 

Зазначимо, що володіння техніками кращого запам’ятовування та 

управління часом є корисним для роботи з дорослою аудиторією, оскільки 

дорослі люди часто скаржаться на невдачі в запам’ятовуванні та проблеми із 

пам’яттю. Викладач, який має спеціальну підготовку до роботи з дорослою 

аудиторією може допомогти у вирішенні таких проблем.  

У ході наукового пошуку установлено, що окремим блоком майбутні 

викладачі іноземних мов вивчають дидактичну підготовку, яка передбачає 

опанування різних дисциплін: «Загальна дидактика», «Культура мови та 

постановка голосу», «Викладання англійської мови» (природничо-гуманітарний 

університеті у Седльце) [84]; «Основи дидактики», «Дидактика англійської 

мови» (Познанський університеті імені Адама Міцкевича) [81]; «Предметна 

дидактика – викладання англійської мови»; «Сучасні тенденції викладання 

іноземних мов», «Нові теорії засвоєння мови», «Нові технології у викладанні 
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іноземних мов» (Університет імені Яна Длугоша в Ченстохове) [80]; «Основи 

дидактики», «Оцінювання, навчальна діагностика та навчальне оцінювання в 

дидактичній роботі викладача», «Постановка голосу», «Дидактика викладання 

англійської мови», «Інформаційні технології в дидактиці», «Освітні проекти», 

«Методичні практикуми» (Гданський університет) [93]; «Основи дидактики», 

«Викладання іноземних мов», «Вступ до освіти дорослих з елементами 

прикладної лінгвістики», «Викладання іноземної мови» (Сілезький університет) 

[30], «Дидактика навчання іноземних мов для спеціальних цілей», «Тестування 

та оцінювання під час вивчення іноземних мов для спеціальних цілей» (Вища 

лінгвістична школа в Варшаві) [47]. 

Узагальнення навчальних програм дало змогу з’ясувати головну мету 

дидактичних курсів – набуття навичок самостійного, відповідального та 

креативного проєктування навчального процесу. З’ясовано, що завданнями 

дидактичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у ЗВО Польщі до 

професійної діяльності у системі освіти дорослих є такі: 

 формування практичних навичок викладання; 

 розвиток уміння оперувати набутими знаннями; 

 набуття уміння користуватися фаховою літературою; 

 підготовка до самостійного викладання іноземної мови на різних мовних 

рівнях, в також в контексті інтеграції та міжпредметного співвідношення; 

 розвиток навичок саморефлексії, оцінки та документування уроку; 

 знання припущень теорії навчання та вміння використовувати ці знання у 

навчанні; 

 вивчення основ викладання іноземної мови та сучасних теорій викладання 

мови; 

 розвиток уміння оцінювати навчальні матеріали; 

 знання типових фраз та виразів, які необхідні під час проведення уроків та 

вміння використовувати їх на практиці [78; 83]. 
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Варто зазначити, що зміст дидактичних дисциплін у ЗВО Польщі 

формується відповідно до критеріїв відбору: важливості (зміст, який вважається 

найважливішим з точки зору методики викладання іноземної мови), корисності 

(необхідної в майбутньому при проведенні занять з іноземної мови з різними 

цільовими групами) та потреб учнів (зміст, що мотивує слухачів до роботи 

іноземною мовою). Так, узагальнений зміст зазначених програм можна 

представити так: викладання іноземних мов в різних вікових групах; планування 

уроку; навчання граматики; навчання лексики та фонетики; навчання 

рецептивних навичок; навчання продуктивних навичок; дидактика 

країнознавства та літератури; аналіз та оцінка навчальних матеріалів; 

оцінювання та аналіз помилок; навчання методів і стратегій навчання; теорія 

опанування мови; методи навчання; прийоми активації та сучасні 

глоттодидактичні тенденції, мікровикладання із застосуванням планів і 

матеріалів здобувачів освіти. 

Розглянемо більш докладно зміст деяких дисциплін циклу дидактичної 

підготовки. Так, наприклад, у Сілезькому університеті читається курс 

«Викладання іноземних мов», метою якого є розширення знань та навичок 

майбутніх викладачів щодо технологій викладання іноземних мов в системі 

безперервної освіти. Вторинною метою модуля є розширення знань майбутніх 

викладачів про роль індивідуальних відмінностей у навчанні іноземних мов та 

надання їм можливості використовувати ці знання при викладанні англійської 

мови в середній школі та на курсах для дорослих. Варто зазначити, що курс 

викладається англійською мовою та призначений для майбутніх викладачів саме 

англійської мови як іноземної. Особлива увага під час викладання курсу 

приділяється темам: CALL (вивчення іноземної мови за допомогою комп’ютера), 

ESP (англійська для спеціальних цілей), мовні іспити, підготовка матеріалів до 

занять та розвиток мовної та культурної обізнаності. Курс викладається у 

першому і другому семестрах. Обсяг курсу у кожному семестрі – 15 годин 

лекцій та 30 годин практичних занять. На самостійну роботу відводиться: 15 



183 

 

годин – читання та опрацювання матеріалів до лекцій, 15 годин – підготовка до 

практичних занять [30]. 

Прикладом ґрунтовної дидактичної підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності у системі освіти дорослих є освітня 

програма «Дидактика іноземних мов» у Вищій Банківський Школі в Познані 

[95]. Установлено, що вивчення освітня програма розрахована на 3 семестри (13 

тижнів) та передбачає 390 годин теоретичної підготовки та 150 годин практичної 

підготовки. У відповідності до освітнього стандарту підготовки викладачів від 

25 липня 2019 року, програма підготовки включає блоки психолого-педагогічної 

підготовки, основ дидактики та постановки голосу, дидактичну підготовку до 

викладання іноземних мов та практичну підготовку.  

Розглянемо змістові складові кожного з блоків дисциплін. Загальний обсяг 

блоку психолого-педагогічної підготовки – 180 годин.  

Заняття з психології обіймають 90 годин і включають наступні теми: 

окремі питання із загальної психології (10 годин), психологія розвитку дитини та 

учня в підлітковому віці та дорослого учня (20 годин), вибрані питання з 

педагогічної психології (20 годин), вибрані питання соціальної психології (20 

годин), біологічні основи навчання (20 годин). 

На заняття з педагогіки виділено 90 годин. Тематичний зміст занять: 

основи загальної педагогіки (20 годин), організація та функціонування системи 

освіти (10 годин), роль викладача та концепції роботи викладача (10 годин), 

основи спеціальної дидактики (10 годин), основи андрагогіки (10 годин), 

співпраця між учителем та громадою (10 годин), безпека дітей та молоді у 

дитячих садках, школах та навчальних закладах (10 годин), профорієнтація 

молоді (10 годин). 

Загальна кількість годин на вивчення блоку з основ дидактики та 

постановки голосу – 60 годин. Тематичне наповнення блоку: основи загальної 

дидактики (30 годин), постановка голосу та культура мови (20 годин), вивчення 

педагогічних ситуацій (10 годин).  
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Загальний обсяг годин на блок дидактичної підготовки до викладання 

іноземної мови – 150 годин. Блок складається з наступних тем: вступ до 

глоттодидактики (10 годин), дидактика та нейродидактика у навчанні іноземних 

мов (30 годин), методика викладання іноземних мов (20 годин), робота вчителя 

іноземних мов на дошкільному етапі (20 годин), робота вчителя іноземних мов у 

початковій школі (20 годин), особливості викладання предметів іноземною 

мовою (20 годин), сучасні технології викладання іноземних мов (10 годин), 

тьюторинг, менторинг та коучинг у роботі викладача (10 годин), сучасні 

тенденції викладання іноземних мов (10 годин). 

У ході науково-педагогічного пошуку з’ясовано, що у закладах вищої 

освіти Польщі значна увага приділяється методам навчання майбутніх 

викладачів іноземних мов для дорослих. Зокрема викладачі закладів вищої 

освіти підбирають методи навчання, які є ефективними для роботи з дорослою 

цільовою аудиторією. Оскільки адресатами дидактичного процесу є майбутні 

викладачі іноземних мов, які на прикладі навчальних занять у закладах вищої 

освіти навчаються правильно планувати та проводити заняття з іноземних мов 

для дорослих слухачів [95].  

У контексті досліджуваного питання варто зазначити, що вибір методів 

для навчальних занять базується на використанні сучасних принципів 

глоттодидактики: студенто-центроване навчання, розвиток автономності 

здобувачів освіти, креативність, створення ситуацій реального спілкування.  

Установлено, що практичні заняття з іноземних мов у ЗВО Польщі 

плануються таким чином, щоб майбутні викладачі могли чітко виокремлювати 

етапи навчального заняття: вступ (тематична та лексична підготовка, викликання 

інтересу, мотивація до подальшої роботи тощо), презентація, семантизація 

лексики з використанням різних прийомів семантизації, виконання вправ різних 

типів з нарощуванням складнощів, перевірка вивчення матеріалу, оцінювання з 

використанням різних прийомів оцінки. 
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Варто наголосити на тому, що у багатьох ЗВО Польщі деякі дисципліни 

психолого-педагогічного циклу можуть викладатись іноземною мовою, яку 

вивчає здобувач освіти. Наприклад, в Опольському університеті, курс психології 

викладається іноземною мовою, а список джерел для самостійного опрацювання 

складають англомовні джерела [83]. Такий підхід забезпечує ґрунтовну фахову 

підготовку майбутніх викладачів іноземних мов не лише в мовній галузі, а й у 

галузі педагогіки та психології.  

Варто зазначити, що провідними методами навчання майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності й у системі освіти дорослих є словесні 

методи та методи роботи з книгою. Так, викладачі ЗВО Польщі часто 

використовують лекції, обговорення, підготовку та аналіз глоттодидактичних 

проєктів із використанням літературних текстів. Під час самостійної роботи 

здобувачі освіти читають літературні тексти, задані викладачем та / або 

виконують проєкти із використанням художніх, публіцистичних, наукових або 

науково-популярних текстів. 

У ході дослідження з’ясовано, що в закладах вищої освіти Польщі багато 

уваги приділяється інтегрованому навчанню при підготовці майбутніх 

викладачів іноземних мов для дорослих. Так, в Опольському університеті 

читають дисципліну «Література у викладанні іноземних мов» (3 ECTS). 

Тематика зазначеної дисципліни зосереджена на формуванні у майбутніх 

викладачів навичок використання художньої та науково-популярної літератури 

під час вивчення іноземних мов. Під час вивчення предмета здобувачі освіти 

опановують можливості використання літературних творів різних жанрів під час 

занять з іноземних мов. Модуль зосереджений на принципах відбору та адаптації 

літературних текстів для досягнення цілей навчання та відповідно до інтересів та 

вікових особливостей аудиторії, зокрема дорослих учнів; методах роботи з 

літературними творами на різних етапах навчання, принципах планування та 

проведення уроків з іноземних мов із використанням літературного тексту таким 

чином, щоб дорослі учні зрозуміли специфіку процесу читання художнього 
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тексту та одночасно удосконалювали рівень володіння іноземними мовами. 

Поруч з цим під час оволодіння таким інтегрованим курсом студенти дізнаються 

про важливі питання літературознавства, як риторика, герменевтика, літературна 

інтерпретація, вивчають такі літературні теорії, як деконструкція, естетика 

рецепції, гендерні дослідження тощо. Окремою частиною зазначеного 

інтегрованого курсу є прослуховування аудіоп’єс, перегляд іншомовних фільмів 

про історію літератури, записи театральних вистав, покази відомих романів тощо 

[55; 83]. 

Варто зазначити, що під час навчання майбутніх викладачів іноземних мов 

часто використовуються методи роботи з текстовою інформацією. Установлено, 

що до найбільш часто використовуваних методів і прийомів роботи з текстом 

належать такі: 

 до презентації тексту: мозковий штурм, асоціограма (asocjogram), 

використання інтелект-карт, створення асоціацій та історій на основі 

картинок, фотографій, акустичних стимулів, обговорення; 

 під час роботи з текстом: співставлення інформації (наприклад, текст з 

малюнком), написання нотаток, пошук інформації у тексті, пошук 

аргументів, інформації на задану тему, пошук стилістичних засобів на 

позначення різних комунікативних намірів; 

 після презентації тексту: усне резюме тексту, обговорення, складання 

діалогів, драматизація ситуацій, усне реферування (переказ тексту), опис 

речей, людей, використання рольових ігор, виготовлення плакатів, колажів 

тощо. 

Прикладами завдань та дидактичних прийомів при роботі з текстом є 

узагальнення, переказ тексту, пояснення/визначення понять, пошук, 

упорядкування інформації, складання характеристики, конспектування, 

розпізнавання структури тексту, рольові діалоги, рольова гра, збір аргументів як 

підготовка до дискусії [77; 79; 80; 83]. 
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Варто зауважити, що найчастіше вивчення циклу психолого-педагогічних 

дисциплін відбувається у формі лекцій, мінілекцій та практичних занять. На 

практичних заняттях здобувачі освіти обговорюють вивчену літературу, 

працюють індивідуально, в парах та групах, приймають участь в дискусіях, 

готують проєкти, виступають з презентаціями, обговорюють конкретні 

педагогічні ситуації (case study), готують звіти з обраного методу діагностики 

слухачів [38; 79; 80; 83]. 

Ще одним ефективним методом підготовки майбутніх викладачів до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих є метод співбесіди. Наприклад, 

у ході співбесід можна продемонструвати можливості вибору методів та 

дидактичних засобів, що дозволятимуть дорослим учням досягти оптимальних 

результатів навчання з урахуванням домінуючого сенсорного каналу, типу 

пам’яті, інтелектуального рівня та когнітивного стилю. Також під час співбесід 

обговорюються питання психологічних закономірностей щодо впливу емоцій на 

функціонування людини. Використання співбесід під час занять пробуджує 

чутливість до уміння створювати атмосфери комфорту в аудиторії, що є 

особливо важливим під час роботи з дорослими людьми [83]. 

Зазначимо, що під час розвитку чотирьох мовних навичок здобувачів 

освіти та працюючи над розширенням словникового запасу та вдосконаленням 

граматичної компетентності, в ЗВО Польщі використовують найбільш ефективні 

методи та прийоми роботи (індуктивний підхід, самостійне формулювання 

правил тощо) [30; 79].  

З’ясовано, що після вивчення теоретичного матеріалу, здобувачі освіти 

закріпляють його за допомогою вправ, аналізують та обговорюють існуючі 

навчальні матеріали, переглядають записи з уроків, моделюють уроки та 

обговорюють їх, влаштувати дидактичні ігри, вчаться використовувати 

автентичні мовні матеріали (тексти, записи, матеріали з Інтернету) під час занять 

з методики, презентація планів уроків, написаних здобувачами освіти, 

моделювання цих уроків та їх обговорення [30; 34; 83].  
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Поруч з цим серед із провідних методів організації навчального процесу є 

проєктна робота, метод «станції завдань» (stacje zadaniowe) програвання 

фрагментів уроків під час навчальних занять (‘uczenia się przez nauczanie’), 

Установлено, що останній метод є особливо ефективним для розвитку 

викладацької компетентності майбутнього викладача іноземної мови, оскільки 

здобувачі освіти самостійно розробляють вибрані питання навчальної програми з 

точки зору змісту та методики викладання: шукають необхідну інформацію, 

готують форми її презентації та розробляють вправи для відпрацювання 

вивченого матеріалу, які виконуються іншими учасниками групи під час уроку. 

Слід зауважити, що використання цього методу є своєрідною практичною 

підготовкою майбутнього викладача іноземних мов для дорослих, оскільки 

значну частину аудиторії магістерських студій складають дорослі люди [77; 78]. 

Варто зазначити, що під час навчальних занять використовуються різні 

форми парної та групової роботи. Вправи для такої діяльності, зазвичай, 

охоплюють мультисенсорну передачу знань через різні канали сенсорного 

сприйняття: зорові, слухові, кінестетичні, когнітивні. Використання таких 

методів забезпечує формування навичок групової роботи, роботи в команді, 

уміння адаптувати навчальних матеріал до потреб дорослої аудиторії [30; 83]. 

Викликає інтерес досвід Варшавського університету у питаннях 

використання практичних методів навчання. Так, у рамках освітньої програми 

студенти залучаються до участі у проєкті віртуального обміну Erasmus+. Он-

лайн версія Erasmus + доповнює традиційну програму фізичної мобільності і 

сприяє міжкультурному діалогу студентів країн ЄС та країни Південного 

Середземномор’я. Віртуальний обмін відбувається у третьому семестрі і триває 

15 годин [86].  

Зазначимо, що вивчення циклу психолого-педагогічної підготовки також 

передбачає використання як словесних методів навчання, зокрема дискусії, так і 

практичних методів, зокрема виконання вправ, робота в малих групах. 

Установлено, що під час опанування дисциплін психолого-педагогічного циклу, 



189 

 

студенти знайомляться з провідними теоретичними та емпіричними тенденціями 

в андрагогіці, під час дискусій вчаться керувати навчальним процесом та 

встановлювати коротко- та довгострокові цілі, під час роботи в малих групах 

вчаться розуміти значення принципів урахування індивідуальних особливостей 

дорослих учнів, їх темпераменту та вольових змінних у процесі навчання, 

вчаться пристосувати методи та техніки до індивідуальних потреб дорослих 

учнів [30; 83]. 

Установлено, що практичні заняття циклу психолого-педагогічної 

підготовки полягають в обговоренні та / або вирішенні проблемних дидактичних 

завдань на основі прочитаної літератури. Разом з тим практичні заняття часто 

передбачають інтерактивні презентації, підготовлені студентами індивідуально 

та в групах, та / або групові освітні проєкти, зосереджені на навчанні дорослих в 

контексті вивчення іноземних мов. Крім того, варто зазначити, що більшість 

навчальних занять проводяться з елементами коучингу та тьюторингу, 

використовується метод дискусії, роботи в парах, написання рефлексивних есе, 

презентації power-point тощо [30; 80; 83]. 

Установлено, що під час вивчення дидактичних дисциплін широкого 

застосування у ЗВО Польщі набули методи активізації знань, використання яких 

дозволяє здобувачам освіти спостерігати за ходом думок викладача та брати 

активну участь у формуванні знань під час проведення занять та бачити їх 

ефективність на власному досвіді, освоювати їх та застосовувати при проведенні 

занять [78; 83].  

Зазначимо, що поширеними під час вивчення дисциплін дидактичного 

циклу є такі методи як: ментальна карта, мозковий штурм, обмін досвідом, 

мнемотехніка, драматизація (мімічна, пантомімічна та театральна постановка, 

рольова гра), проєктна робота, метод «станції завдань» (stacje zadaniowe) [78; 

83]. 

Установлено, що орієнтація дидактичного процесу на дію також 

досягається за допомогою використання дидактичних ігор, пантоміми, 
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відгадування, підготовки проєктів, театральних вистав тощо.  Цікавим є 

застосування методу критичної оцінки матеріалів (текстів, аудіо- та відеозаписів) 

та сприяння розвитку умінь розробляти власні дидактичні матеріали та навчальні 

посібники. Під час занять з мовної дидактики в університетах Польщі також 

використовують метод керованого спостереження за елементами дидактичного 

процесу. Окрім кращого засвоєння матеріалу, здобувачі освіти таким чином 

розвивають свою дидактичну компетентність [78; 80; 83]. 

У ході науково-педагогічного пошуку установлено, що у ЗВО Польщі 

активно використовують наочні методи навчання під час підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності й у системі освіти дорослих. 

Так, наприклад, лекції проводяться з використанням мультимедійних 

презентацій та інтерактивних елементів мозкового штурму та дискусії. Студенти 

готуються до лекції, переглядаючи презентації до курсу, вивчаючи проєкти тощо 

[30; 34; 80; 83]. 

Установлено, що у ЗВО Польщі під час вивчення дисципліни «Психологія» 

популярним є використання методу спостереження. Так під час занять з 

психології студентів вчать спостерігати за своїм і чужим психічним життям та 

формувати переконання щодо закономірностей, які ним керують. Трапляється, 

що істини, відкриті здобувачами освіти під час спостережень, несумісні з 

істинами, підтвердженими наукою, що породжує дискусії, які посилюють і 

розширюють обговорювані проблеми. Подібні обговорення дозволяють 

здобувачам освіти зрозуміти та оцінити важливість психологічних знань та 

навичок у роботі з людьми різного віку [38; 62; 80]. 

Перелік традиційних і інноваційних методів навчення, які 

використовуються у закладах вищої освіти Польщі під час підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

представлено в Таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Перелік методів, які використовуються у ЗВО Польщі під час підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі 

освіти дорослих 

Традиційні методи навчання Інноваційні методи навчання 

- лекція 

- практичне заняття 

- семінарське заняття 

- наочні методи 

- словесний метод 

- метод співбесіди 

- індуктивний метод 

- аудіолінгвальний метод 

- метод роботи з книгою 

- метод роботи з текстовою 

інформацією 

- методи драматизації  (мімічна, 

пантомімічна та театральна 

постановка, рольова гра) 

- публічний виступ 

- сократів діалог 

- дискусія 

- підготовка звітів 

- метод керованого спостереження 

- програвання фрагментів уроків 

під час навчальних занять 

(‘uczenia się przez nauczanie’) 

- перегляд записів фрагментів 

уроків з подальшим обговоренням 

- міні лекція 

- тренінг 

- презентації power-point 

- самостійне формулювання 

майбутніми фахівцями правил 

- метод «станції завдань» (stacje 

zadaniowe) 

- метод ментальних карт 

- мозковий штурм 

- проєктна робота 

- метод «case study» 

- змішане навчання (blended 

learning) 

- модель «перевернутого» класу 

- метод активізації знань 
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У ході наукового пошуку було установлено, що під час навчання 

майбутніх викладачів іноземних мов для роботи у системі освіти дорослих у ЗВО 

Польщі використовують різні засоби навчання. Так, наприклад, під час занять з 

практичного курсу англійської мови у Варшавському та Опольському 

університетах використовується широкий діапазоном автентичних текстів, 

включаючи: інтерв’ю, статті з преси/Інтернету, фейлетони, художні оповідання, 

пісні, вірші, оголошення, рецепти, листи, рекламний текст, тексти новин, усні 

повідомлення, діалоги, монологи, звіти, проспекти [52; 83; 86].  

Установлено, що завдяки потужному оснащенню університетів сучасним 

мультимедійним обладнанням (комп’ютерні лабораторії з широкосмуговим 

Інтернетом, мультимедійні дошки, мультимедійні проектори, ноутбуки, DVD-

програвачі, домашній кінотеатр, телевізори в кожній аудиторії, CD-програвачі 

тощо), під час практичних занять з іноземних мов широкого застосування 

набувають технічні засоби навчання [83]. Наприклад, під час проведення занять 

студенти спостерігають за можливостями, які надає використання технічних 

засобів навчання для урізноманітнення та максимальної ефективності 

навчального процесу. Вони також використовують мультимедійні технології під 

час презентації своїх робіт як з іноземних мов, так й інших дисциплін. 

Установлено, що найбільш ефективними засобами навчання майбутніх 

викладачів іноземних мов є засоби ІКТ. Під час підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

передбачається формування умінь використовувати засоби ІКТ з дидактичною 

метою: 

 уміння використовувати ІКТ для презентації та дидактизації навчального 

матеріалу (наприклад, через презентації Power Point); 

 знання про можливості, переваги та недоліки нових засобів ІКТ в 

дидактиці іноземних мов; 
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 знання та методичні навички: володіння інформацією про мультимедійні 

матеріали, доступні в Інтернеті та їх правильне, дидактично обґрунтоване 

використання під час занять; 

 розвиток навичок дидактизації інтернет-матеріалів; 

 правильне формулювання завдань для пошуку учнями (слухачами) 

інформації в Інтернеті; 

 методика проведення занять із використанням комп’ютерних технологій; 

 знання програмного забезпечення, що дозволяє викладачеві створювати 

власні тести та інтерактивні вправи на веб-сайтах; 

 використання мобільних додатків при вивченні іноземних мов [83; 44]. 

У ході науково-педагогічного пошуку з’ясовано, що під час підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності у галузі освіти 

дорослих передбачено поточний, семестровий та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять, 

відбувається на основі підготовлених та проведених презентацій або/та освітніх 

проєктів, завдань з вирішення проблем на основі призначеного читання тощо. 

Установлено, що для отримання поточних оцінок з фахових та психолого-

педагогічних дисциплін студенти (індивідуально або в групах) готують плани 

уроків іноземної мови з використанням літературних текстів. Разом з тим 

студенти розробляють декілька невеликих проєктів протягом семестру та один 

комплексний проект у кінці семестру. Установлено, що під час поточного 

контролю оцінюється уміння здобувачів освіти практичного використання знань 

та термінології, набутих під час вивчення курсу [30; 79; 83]. 

У кінці вивчення навчальних дисциплін студенти складають письмовий 

або усний іспит, який включає матеріал, викладений під час лекцій та 

практичних занять. 

Під час оцінювання навчальних досягнень студентів мінімальна вимога 

для складання предмета з оцінкою успішності з більшості предметів становить 

не менше 60% від загальної кількості балів / позитивних оцінок, які можна 
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отримати за семестр [34; 83]. Умовами для закінчення навчання є участь як 

мінімум у 80% занять, отримання оцінки за проходження педагогічної практики, 

складання письмових тестових робот наприкінці кожного семестру, виконання 

практичного завдання у ролі викладача [83]. 

Варто зазначити, що особлива увага приділяється контролю за рівнем 

володіння іноземними мовами. Наприклад, в Опольському університеті після 

завершення фахового та практичного компонентів освітньої програми 

обов’язковим є складання іспиту з володіння іноземною мовою. Рівень 

володіння якою повинен бути не нижче С2 [55]. 

Опрацювання навчальних планів й освітніх програм провідних 

університетів Польщі дозволило зробити висновок, що змістовий компонент 

підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих складається з вивчення практичного курсу іноземної мови, психолого-

педагогічної підготовки, дидактичної підготовки та вивчення використання ІКТ 

в навчальному процесі. Зміст навальних програм дуже диверсифікований. 

Вивчення дисциплін відбувається з використанням різноманітних форм і методів 

роботи із студентами, превалюючими з яких є методи активізації знань.  

Останнім часом дуже популярною формою навчання стала он-лайн освіта. 

Деякі навчальні заклади Польщі пропонують отримати кваліфікацію викладача 

іноземних мов для роботи в системі освіти дорослих в умовах післядипломної 

освіти он-лайн. Одним із таких навчальних закладів є Вища школа іноземних 

мов імені Самуеля Богуміла Ліндего. Вища школа іноземних мов імені Самуеля 

Богуміла Ліндего надає пропозицію з підготовки викладачів англійської, 

німецької та іспанської мов в умовах [96]. 

 Для вступу на навчання кандидат повинен мати диплом університету 

першого або другого ступеня та володіти мінімальним рівнем іноземної мови на 

рівні В2. 

Метою курсу підготовки майбутнього викладача іноземної мови до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих є ознайомлення здобувачів 
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освіти з методами сучасного викладання іноземних мов на практиці, новими 

підручниками та навчальними матеріалами, програмами та іншими засобами 

інформаційних технологій, корисними для дистанційного навчання, та 

підвищення мовної компетентності [96]. 

Навчання проводяться в режимі он-лайн у заочній системі та тривають 2 

семестри. Тривалість курсу - 180 годин. Заняття проводяться у різних формах: 

практичні заняття, дискусійна панель, інтерактивні заняття, презентація. 

Методи роботи включають необхідний обсяг самостійної роботи під 

керівництвом викладача (самостійне поглиблене вивчення предметних та 

лінгвістичних знань, самостійне вивчення та аналіз різних дидактичних завдань). 

Таким чином, здобувачі освіти можуть самостійно досліджувати конкретні 

питання та приділяти їм стільки часу, скільки вважають за потрібне, враховуючи 

свої знання та інтереси, що особливо важливо під час підготовки до роботи в 

системі освіти дорослих [96]. 

Зміст програми підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі дорослих включає наступні тематичні блоки: 

огляд сучасних навчальних стратегій; використання мобільних додатків для 

навчання іноземних мов; дистанційне навчання - моделі уроків; навчання в 

аудиторії - моделі уроків; викладач як тренер та модератор; практикум з 

розмовного мовлення; практична граматика; практична фонетика [96]. 

Опрацювання навчальних планів й освітніх програм провідних 

університетів Польщі дозволило зробити висновок, що змістовий компонент 

підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих складається з вивчення практичного курсу іноземної мови, психолого-

педагогічної підготовки, дидактичної підготовки та вивчення використання ІКТ 

в навчальному процесі. Зміст навальних програм дуже диверсифікований. 

Вивчення дисциплін відбувається з використанням традиційних (лекції, 

семінарські заняття, драматизація) і інноваційних (мінілекції, проєктна робота, 

змішане навчання) методів навчання.  
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2.3. Особливості практичної та науково-дослідницької підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих 

 

У професійній підготовці майбутніх викладачів іноземних мов у Польщі 

важливе значення має педагогічна практика, що сприяє формуванню методичної 

рефлексії в умовах реального педагогічного процесу. Для майбутнього фахівця 

предметом роздумів стають засоби й методи власної педагогічної діяльності, 

процеси вироблення та ухвалення практичних рішень. 

Установлено, що практична підготовка магістрів – обов’язковий 

компонент змісту програм підготовки майбутніх викладачів іноземних мов для 

дорослих, що передбачає різні форми (практика в навчальному закладі для 

дорослих, на курсах іноземних мов при університетах та на комерційних курсах 

іноземних мов, в умовах корпоративного навчання, в літніх мовних школах, в 

будинках культури) [53; 55; 82].  

У Стандарті підготовки до виконання професії викладача зазначено, що 

метою дидактичних практик є набуття досвіду, пов’язаного з дидактичною та 

виховною роботою викладача та зіставлення набутих знань у галузі предметної 

дидактики (методології навчання) з педагогічною реальністю [66]. 

Зазначимо, що практична підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

активізує їхню пізнавальну мотивацію, сприяє формуванню самостійних 

суджень, вчить використовувати педагогічні, психологічні та дидактичні знання, 

здобуті під час теоретичної підготовки, у процесі навчальної діяльності з 

дорослими учнями, допомагає розвивати аналітичне й критичне мислення 

майбутніх викладачів. 

Разом з тим, наголосимо, що для того, щоб педагогічна практика стала 

справжнім джерелом знань для здобувача освіти, вирішальне значення мають як 

її організація, так і відповідна тривалість. 
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Зазначимо, що провідні методисти М. Келі та М. Гренфел наголошують на 

необхідності встановлювати тісний зв’язок теоретичних знань із 

спостереженнями, зробленими в класі [40]. Водночас, польські педевтологи 

М. Павлак (М. Pawlak) [60], Х. Квятковська (Н. Кwiatkowska) [45] та інші 

наголошують, що іноді цього неможливо досягти беручи до уваги як розподіл 

певних тем та дидактичних задач у процесі підготовки викладачів, так і 

неможливість «викликати» педагогічні ситуації протягом певного періоду часу.  

У ході наукового пошуку установлено, що у процесі підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі до професійної 

діяльності у системі освіти дорослих педагогічна практика реалізується 

паралельно з теоретичною підготовкою [86]. 

З’ясовано, що у відповідності до стандарту підготовки викладачів, 

практична підготовка проводиться в декілька етапів: у першому семестрі 

студенти проходять педагогічну та психологічну практики тривалістю по 15 

годин кожна, у другому та третьому семестрах також передбачено цикл 

практичної підготовки: спочатку загальна дидактична практика (30 годин), потім 

пасивна дидактична практика з викладання іноземної мови (30 годин). 

Завершується практична підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

активною практикою тривалістю 60 годин [66].  

Аналіз освітніх програм та навчальних планів показав, що педагогічна 

практика майбутніх викладачів іноземних мов спрямована на вдосконалення 

педагогічних компетентностей як необхідного елемента освітньо-виховної  

діяльності [66].  

У ході проведеного науково-педагогічного пошуку з’ясовано, що зміст 

педагогічної практики передбачає ознайомлення здобувачів освіти із специфікою 

обраного навчального закладу освіти дорослих, його організацією, статутом і 

планом роботи, знайомство та налагодження співпраці з особами, 

відповідальними за функціонування навчального закладу, їх обов’язками та 

способом документування їх роботи [66; 83]. Практиканти також вивчають 
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особливості діяльності закладу освіти дорослих з точки зору організації 

безпечного освітнього середовища та повноцінних можливостей розвитку для 

всіх слухачів закладу, з акцентом на людей з особливими освітніми потребами 

[83]. 

Варто зазначити, що під час практичної підготовки у закладах освіти для 

дорослих учасники спостерігають за освітньо-виховним процесом, який 

відбувається у закладі освіти. Майбутні викладачі іноземних мов вчаться 

планувати власну педагогічну діяльність, діагностувати потреби та очікування 

групи слухачів. Здобувачів освіти ознайомлюють з методами профілактики та 

реагування у складних педагогічних ситуаціях [83].  

Майбутні викладачі іноземних мов, які планують працювати в системі 

освіти дорослих, набувають умінь спілкування з людьми із різних середовищ, які 

перебувають у різному емоційному стані, вчаться вирішувати конфлікти та 

створювати позитивну атмосферу на заняттях. Здобувачі освіти вчаться 

підтримувати самостійність дорослих учнів у здобутті знань та формують у 

слухачів переконання у  важливості реалізації концепції навчання протягом 

життя [66; 83]. 

Зазначимо, що під час проходження практики здобувачі освіти мають 

можливість планувати та організовувати власні освітні заходи на основі досвіду, 

здобутого під час практики та під наглядом викладача [83].  

Оцінка за практику виставляється на підставі документації про 

проходження практики, наданої студентами [55; 83; 85]. 

Зауважимо, що звільнення від практики можливе, якщо здобувач освіти 

працює у навчальному закладі. Разом з тим характер його професійної діяльності 

повинен збігатися з програмою практики, очікуваними результатами навчання та 

кількістю годин практики [61]. 

Як зазначено вище, у першому семестрі навчання відбувається також 

психологічна практика, котра спрямована на розвиток та вдосконалення 

психологічного підходу як важливого елементу навчальної діяльності [83]. 
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Установлено, що під час психологічної практики здобувачі освіти 

спостерігають за роботою психолога, а також дізнаються про особливості 

навчальних закладів для дорослих. Поруч з цим в університеті за здобувачем  

освіти закріплюється координатор психологічних практик, а з боку навчального 

закладу – штатний психолог, який має відповідну кваліфікацію.  

Проведений науково-педагогічний пошук показав, що під час проходження 

практики здобувач освіти отримує знання про розвиток людини в життєвому 

циклі, як в біологічному, психологічному, так і соціальному аспектах та про 

особливості людей різних вікових категорій. Здобувач освіти вчиться 

використовувати теоретичні знання у галузі педагогіки та психології для аналізу 

та інтерпретації певних педагогічних ситуацій та подій, а також мотивів та 

моделей поведінки учасників цих ситуацій в закладі освіти для дорослих. 

Майбутні викладачі отримують можливість використовувати теоретичні знання 

у галузі педагогіки, психології, та для діагностики, аналізу й прогнозування 

різних ситуацій, проблем, а також вибору стратегій для здійснення практичної 

діяльності. Під час проходження психологічної практики здобувач освіти 

удосконалює навички спілкування з людьми різного віку і соціального статусу, 

які можуть перебувати у різному емоційному стані, вчиться вирішувати 

конфлікти за допомогою діалогу та створювати позитивну дружелюбну 

атмосферу на заняттях [83; 85].  

Психолог робить письмову оцінку практики та характеристику особистості 

учня як майбутнього викладача. Після проходження практики здобувач освіти 

висловлює власні висновки щодо результатів практики у формі звіту, який надає 

координатору психологічної практики разом із звітною документацією і отримує 

оцінку [83; 85]. 

Як зазначено вище, у другому семестрі навчання на проходження загальної 

дидактичної практики майбутніми викладачами іноземних мов виділяється 15 

годин. З’ясовано, що метою такої практичної підготовки є підготовка здобувачів 

освіти до самостійного викладання на різних освітніх рівнях. Здобувачі освіти 
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розвивають необхідні навички викладання шляхом спостереження за уроками в 

школах для дорослих, написання звітів про те, що вони спостерігали, та 

обговорення питань викладання в аудиторії  з іншими здобувачами освіти та з 

викладачем [83]. 

Варто зазначити, що зміст пасивної практики передбачає ознайомлення з 

функціонуванням навчальних закладів, а також з програмами викладання 

іноземних мов на різних освітніх рівнях. Здобувачі освіти вивчають документи, 

що стосуються мети, завдань, змісту та результатів навчання. Здобувачі освіти 

також спостерігають за ходом уроків з іноземних мов та письмово повідомляють 

про свої спостереження щодо форм та методів навчання, керівництва групою 

викладачем, обсягом домашніх завдань тощо [83; 86]. 

У ході наукового пошуку з’ясовано, що під час проходження пасивної 

дидактичної практики з викладання іноземної мови здобувачі освіти 

спостерігають за тим, що відбувається в групі і критично аналізують хід 

практичні заняття. Вони розуміють суть міжособистісного спілкування і те чому 

діяльність повинна бути адаптована до вікових груп та рівня володіння 

іноземними мовами. Здобувачі освіти спостерігатимуть за уроками іноземної 

мови з точки зору розвитку комунікативної компетентності шляхом інтеграції 

мовних навичок. Їхні спостереження повинні бути зафіксовані, а потім 

обговорені з іншими студентами, щоб дозволити  виявити переваги та недоліки 

окремих дій викладача. Також будуть запропоновані альтернативні шляхи 

підходу до питань викладання. Здобувачі освіти вчаться формулювати свою 

точку зору щодо навчального процесу і ділитися своїми думками та ідеями з 

іншими  [83; 86]. 

Проведений науково-педагогічний пошук переконав, що під час 

проходження активної практики здобувачі освіти самостійно готують плани 

занять, підбираючи дидактичні матеріали відповідно до мовної підготовки та 

віку групи, обговорюють його з керівником практики і самостійно проводять 

заняття з іноземної мови. 
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Варто зазначити, що обов’язковим є також проходження педагогічної 

практики під час навчання в умовах післядипломної освіти [71].  

Установлено, що у системі післядипломної освіти педагогічна практика 

проводиться на протязі всього терміну навчання, тобто протягом трьох семестрів 

і передбачає два логічні етапи. Перший етап проводиться у першому семестрі 

навчання і складається з 30 годин загальної педагогічної практики (Praktyk 

Ogólno-Pedagogicznych). На цьому етапі студенти спостерігають за уроками (14 

годин) та готують звіти про ці спостереження у щоденнику практики з точки 

зору заданих аспектів уроку. Решта 16 годин відводиться на підготовку звітів 

практики та додаткове вивчення методичної літератури.  

Другий етап – це дидактична практика тривалістю 120 годин. Установлено, 

що дидактична практика повинна розпочатися не пізніше третього семестру 

навчання. У рамках цієї практики слухачі самостійно проводять 25 годин уроків 

з іноземної мови. Решта годин відводиться на методичну та організаційну 

діяльність: підготовку дидактичних матеріалів до уроків; підготовку планів 

уроків; підготовку навчальних матеріалів; самооцінку уроків у щоденнику 

практики; підготовку документації дидактичної практики у формі портфоліо; 

адміністративну роботу, пов’язану з цим етапом практичної підготовки.  

Таким чином, практична підготовка включає 39 «контактних» годин 

(godzin ‘kontaktowych’), тобто годин, проведених в аудиторії. Всі питання щодо 

проходження практик та спостережень обговорюватимуться з координатором з 

практики під час навчання у дати, які погоджуються індивідуально із здобувачем 

освіти. Кінцевою формою зарахування педагогічної практики є підготовка, 

планування та проведення «дипломного» уроку, який оцінюється координатором 

практики. Якщо «дипломний» урок проходить у місті, де навчається здобувач 

або його безпосередній околиці, координатор практики відвідує урок студента. У 

випадку, якщо «дипломний» урок проводиться за межами міста, він записується 

на відео слухачем (після отримання відповідних згод) і разом з навчальними 

матеріалами, конспектом уроку та самооцінкою представляється оцінка 
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координатору практики. Після оцінки координатора цей урок обговорюється із 

здобувачем освіти. Метою організації практик саме таким чином є розвиток 

автономії здобувачів освіти в управлінні власним професійним розвитком 

шляхом застосування підходу «рефлексія в дії» [71]. 

Варто зазначити, що освітні програми підготовки магістрів-викладачів 

іноземних мов передбачають науково-дослідницьку роботу, яка вагомою 

складовою підготовки майбутнього викладача до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих [33; 68; 79].  

З’ясовано, що у ЗВО Польщі виконанню науково-дослідницької роботи 

приділяються багато уваги. Здобувачі освіти та факультетах іноземних мов 

можуть обрати тему науково-дослідницької роботи як з будь-якої галузі 

лінгвістичних досліджень, так із методики викладання іноземних мов або 

психолінгвістики. Як зазначено у параграфі 2.1, деякі ЗВО серед умов вступу на 

навчання за освітньою програмою підготовки викладачів до професійної 

діяльності у системі освіти дорослих висувають умову володіння абітурієнтом 

знаннями з перспективного магістерського дослідження. 

Варто зазначити, що робота над магістерським дослідженням починається 

у першому семестрі й триває протягом усього циклу навчання. Здобувачі освіти 

обирають тему наукового дослідження спільно із науковим керівником, який 

потім контролює весь контроль написання магістерського дослідження, 

допомагає здобувачеві у її написанні, надає необхідні консультації [30; 68; 83].  

Наведемо приклади магістерських семінарів: «Взаємозв’язок досліджень з 

вивчення другої мови та педагогіки іноземних мов», «Проблеми викладання 

іноземних мов на різних рівнях освіти» (Вища школа іноземних мов імені 

Самуеля Богуміла Ліндего) [96], «Роль індивідуальних та соціальних факторів, 

що формують процес засвоєння другої мови»,  «Викладач на уроці з іноземної 

мови – труднощі та успіх в професії», «Навички рефлексії у процесі викладання 

іноземних мов» (Опольський університет) [55], «Автономія під час занять з 

іноземних мов: міф чи реальність? Автономія викладача проти автономії 
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слухачів», «Мотивація у вживанні граматичних структур: перспективи 

когнітивної лінгвістики», «Вивчення багатомовності; засвоєння третьої мови», 

«Відкрийте очі на багатомовність розуму – як працює мова у двомовному та 

багатомовному розумі» (Познанський університет імені Адама Міцкевича) [68]. 

Окремо варто наголосити на тому, що для написання науково-

дослідницької магістерської роботи виділяється навчальне навантаження у 

кожному семестрі. Так, у більшості досліджених нами ЗВО на так звані 

магістерські семінари відводиться по 30 годин у кожному семестрі [30; 68].  

Магістерський семінар проводиться переважно у формі індивідуальних 

консультацій з науковим керівником. Під час проходження магістерських 

семінарів здобувачі освіти працюють над набуттям навичок проведення 

наукових досліджень, оволодівають різноманітними методами досліджень [30]. 

Серед завдань для самостійної науково-дослідної роботи можна назвати такі: 

пошук, оцінка та аналіз джерел за темою дослідження; письмовий аналіз 

окремих частин дипломної роботи; самокорекція; вдосконалення роботи 

відповідно до вказівок керівника тощо [30; 83]. 

Цікавим є той факт, що окремі аспекти підготовки науково-дослідницької 

роботи входять до змісту фахових та загальних навчальних дисциплін. Так, 

наприклад, під час вивчення предмета «Іноземна мова» в університеті імені Яна 

Кохановського здобувачі освіти збагачують словниковий запас у галузі 

дослідження, вчаться інтерпретувати статистичні дані та графіки, презентації та 

статті. Здобувачі освіти також вчаться писати тези до виступів, готуються до 

написання магістерської роботи, спеціалізованих статей чи інших письмових 

робіт, що відповідають галузі дослідження, вивчають елементи перекладу, 

найважливіші граматичні питання (практично- та професійно- зумовлені). Під 

час роботи над дисципліною здобувачі освіти вдосконалюють навички 

спілкуватися іноземною мовою, вчаться висловлювати думки, аргументи, 

готувати резюме спеціальних публікацій та виступати з презентаціями тощо [79]. 
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Зазначимо також, що навчальна дисципліна «Академічні навички» 

присвячена обговоренню специфіки дипломної роботи та науково-філологічних 

досліджень, виконанню практичних вправ з використанням наукового матеріалу 

у власному проекті [79]. 

Варто зазначити, що для того щоб бути допущеним до випускного іспиту, 

здобувач освіти повинен не лише скласти всі заліки та іспити, пройти практичну 

підготовку, а й здати та публічно захистити магістерське дослідження. 

У кінці навчання здобувачі освіти отримують оцінку з магістерського 

дослідження (з боку керівника та рецензента), яка відображена в дипломі.  

Незважаючи на доволі прогресивний досвід підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

Польщі, професійна підготовка майбутніх викладачів іноземних мов має свої 

недоліки. 

Так, у звіті Вищої аудиторської служби (Najwyższa Izba Kontroli) Польщі за 

2017 рік вказувалось на відсутність механізмів та інструментів для відбору 

кандидатів на соціально відповідальну професію викладача, на недостатнє 

оновлення робочих програм [50]. Крім того, Вища аудиторська служба 

(Najwyższa Izba Kontroli) наголошує на необхідності впровадження зовнішнього 

державного іспиту з отримання професійної кваліфікації викладача для 

професійної діяльності у системі освіти дорослих, який об'єктивно перевіряв би 

здобуту педагогічну компетентність [50]. 

Серед проблем, з якими стикаються навчальні заклади сьогодні є зниження 

попиту на викладацьку спеціалізацію через достатню кількість викладачів 

іноземних мов на ринку праці. З цієї причини, вищі навчальні заклади змушені 

приймати абітурієнтів з нижчим рівнем володіння іноземними мовами, що 

негативно впливає на якість навчання.  

М. Павлак (М. Pawlak) серед недоліків існуючої системи підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов вказує на відсутність досвіду роботи у 

закладах освіти для дорослих серед викладачів, які викладають предмети з 
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дидактики навчання іноземних мов. Крім того, М. Павлак (Pawlak) відмічає, що 

через реальність, що швидко змінюється, деякі аспекти змісту модулю з 

дидактики навчання іноземних мов не відповідають практичним реаліям [60].   

Однією з пропозицій щодо вдосконалення підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до роботи з дорослою аудиторією є робота 

Д. Вербінської під назвою «Викладач іноземних мов – пропозиція навчальної 

програми з предмета (на основі англійської мови)». Вчена вважає, що один з 

модулів глоттодидактики повинен бути присвячений виключно вивченню 

особливостей професії викладача іноземних мов, умов роботи та професійному 

розвитку [91, c. 133-152]. 

Отже, практичній та науково-дослідний підготовці майбутніх викладачів 

іноземних мов у ЗВО Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих приділяється багато уваги. Здобувачі освіти починають проходити 

практичну підготовку з першого семестру навчання. Науково-дослідницька 

робота проводиться протягом всього періоду навчання. Разом з тим система 

практичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов підпадає під 

жорстку критику науковців та потребує удосконалення. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Нормативно-правове регулювання підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у ЗВО Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих базується на загальноєвропейських нормативно-правових документах 

та на національних законодавчих актах. Підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності у системі освіти дорослих у Польщі 

базується на компетентнісному підході та передбачає володіння такими 

компетентностями: комунікативна, лінгвістична, психолого-педагогічна, 

дидактична, діагностична, прогностична, інтерактивна, міжкультурна, соціальна, 

самоосвітня та інші. Підготовка майбутніх викладачів взагалі та викладачів 

іноземних мов зокрема, базується на Національному Стандарті підготовки 

викладачів. Освітній стандарт надає детальну загальних результатів навчання та 

результатів навчання у галузі фахового предмета, психології, педагогіки, основ 

дидактики та постановки голосу, дидактики викладання фахового предмета та 

практичної підготовки. Для здійснення професійної діяльності в системі освіти 

дорослих викладач повинен освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. 

Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих здійснюється в Варшавському університеті, Вищій 

школі іноземних мов імені Самуеля Богуміла Ліндего, Вроцлавському 

університеті, Жешувському університеті, Лінгвістичній вищій школі у Варшаві, 

Опольсьому університеті,  Познаньському університеті імені Адама Міцкевича, 

Люблінському Католицькому університеті Яна Павла ІІ, Природничо-

гуманітарному університеті у Седльце, Сілезькому університеті в Катовицях , 

Лодзинському університеті, Університеті Банківської Справи у Вроцлаві, 

Університеті імені Яна Кохановського в Кельцях та інших.  

Опрацювання навчальних планів й освітніх програм провідних 

університетів Польщі дозволило зробити висновок, підготовка майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 
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складається з вивчення практичного курсу іноземної мови, психолого-

педагогічної підготовки, дидактичної підготовки та вивчення використання ІКТ 

в навчальному процесі. Зміст навальних програм дуже диверсифікований. 

Вивчення дисциплін відбувається з використанням як традиційних, так й 

інноваційних методів навчання. Вибір методів для навчальних занять базується 

на використанні сучасних принципів глоттодидактики: студенто-центроване 

навчання, розвиток автономності здобувачів освіти, креативність, створення 

ситуацій реального спілкування.  

Практичній та науково-дослідницькій підготовці майбутніх викладачів 

іноземних мов у ЗВО Польщі до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих приділяється багато уваги. Здобувачі освіти починають проходити 

практичну підготовку з першого семестру навчання. Науково-дослідницька 

робота проводиться протягом всього періоду навчання. Разом з тим система 

практичної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов підпадає під 

жорстку критику науковців та потребує удосконалення. 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [1; 2; 3; 

4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 87; 88; 89]. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА 

ОСНОВІ ВИКОРАСТАННЯ ІДЕЙ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ 

 

3.1. Сучасний стан підготовки майбутніх викладачів іноземних мов в закладах 

вищої освіти України до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

 

В умовах глобалізації, розвитку міжнародних зв’язків України з країнами 

Європейського Союзу зростає необхідність у вивченні іноземних мов серед 

представників дорослого населення. Дорослі люди вивчають іноземні мови, 

навчаючись аспірантурі, в системі післядипломної освіти, в умовах 

корпоративного навчання, на курсах іноземних мов, в університетах третього 

віку тощо.  

Установлено, що навчання іноземних мов в системі освіти дорослих 

здійснюється за різними формами: очна, очно-заочна, очно-дистанційна, 

дистанційна, індивідуальна та ін. 

Стає очевидним, що в нових соціально-економічних умовах необхідно 

готувати педагогічний персонал для забезпечення вивчення іноземних мов в 

системі освіти дорослих. 

Розглянемо стан підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у ЗВО 

України до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Слід зауважити, що деякі аспекти зазначеної проблеми вже знаходили 

відображення в працях науковців. Так, О. Мартиросян [27; 28] Л. Сігаєва [50; 51; 52; 

53; 54], та Л. Шинкаренко [71] вивчили особливості розвитку освіти дорослих в 

Україні, Н. Терьохіна студіювала особливості розвитку неформальної освіти 

дорослих в Україні [60], С. Бобир розглядала тенденції розвитку іншомовної 

освіти в Україні і в Європейському просторі [5]. О. Максименко досліджувала 
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організаційно-педагогічні засади, підходи та особливості професійно-

орієнтованого навчання іноземних мов дорослих у країнах Європейського Союзу 

[24; 25; 26]. Наукові розвідки Л. Лук’янової [20; 22], Н. Ничкало [35], О. Огієнко 

[37] та А. Старєвої [57] присвячені вивченню особливостей навчання саме дорослої 

аудиторії. Р. Преснер досліджувала організаційно-педагогічні умови та особливості 

навчання іноземних дорослих в системі післядипломної освіти в кінці XX – на 

початку ХХI століття [43; 44; 45; 46; 47; 48; 49], О. Коротун [16], Л. Вікторова та 

О. Захуцька [9] вивчали особливості іншомовної підготовки дорослих в системі 

неформальної освіти, Н. Хорошилова  описала нормативно-правову базу 

іншомовної освіти дорослих в Україні [66], Л. Лук’янова досліджувала теоретичні та 

методичні аспекти підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими [21], 

М. Леврінц вивчала тенденції розвитку іншомовної педагогічної освіти в Україні 

[19], В. Безлюдна присвятила свої наукові розвідки вивченню сучасної системи 

професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у ЗВО України [1]. 

І. Волотівська досліджувала зміст фахової підготовки майбутнього викладача 

іноземних мов в педагогічних закладах вищої освіти України [12]. Наукові 

розвідки О. Шендерук присвячені проблемі розвитку професіоналізму майбутніх 

викладачів іноземних у ЗВО України [70]. Дослідниця І. Онищук вивчала 

особливості підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в університетах України [39], І. Костікова дослідила теоретико-

методичні основи професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних 

засобами ІКТ [17]. Вивченню теоретико-методичних засад підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до використання ІКТ у професійній діяльності 

присвячене дослідження Л. Морської [32]. 

У ході дослідження установлено, що основні засади підготовки майбутніх 

викладачів іноземних до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

ґрунтуються на положеннях законів України: «Про освіту» (2017); «Про вищу 

освіту» (2014); «Про загальну середню освіту» (2020); «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту» (1998); «Про позашкільну освіту» (2000); «Про 
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наукову і науково-технічну діяльність» (2015); «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» (2011); Національної доктрини розвитку освіти у XXI 

столітті (2002); Концепції розвитку педагогічної освіти (2018); Концептуальних 

засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти 

(2019); Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України та її 

інтеграції в Європейський освітній простір (2004); Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020» (2015); Концепції популяризації України у світі та просування 

інтересів України у світовому інформаційному просторі» (2016); Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти (2018); Стратегії розвитку вищої освіти 

в Україні на 2021 – 2031 роки (2020 р.) тощо. 

 У ході дослідження було встановлено, що в Україні фахівців з іноземних 

мов готують за освітньо-професійною, освітньо-науковою і науковою 

програмами на бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому 

(аспірантура) та науковому рінях (докторантура). У «Переліку галузей знань» 

зазначено, що підготовка майбутніх педагогічних фахівців з мовної підготовки 

здійснюється в галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 

«Філологія» або 01 «Освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта» (за 

предметними спеціалізаціями) 014.02 «Середня освіта» (мова і література (з 

певної мови)).  

 Установлено, що сучасна система філолого-педагогічної іншомовної 

освіти може бути охарактеризована низкою загальних і спеціальних тенденцій. 

Серед яких: ухвалення нормативно-правової бази; прийняття концепції розвитку 

педагогічної освіти; інформатизація системи вищої освіти; орієнтація на світові 

освітні стандарти; впровадження компетентнісного підходу; оптимізація 

організаційно-змістових аспектів освітньої галузі; перехід на кредитно-модульну 

систему зарахування результатів навчання; популяризація іншомовної освіти; 

модернізація дидактичних підходів в іншомовній педагогічній освіті; зміна 

репродуктивної моделі освіти на розвивальну; перехід до студенто орієнтованого 

навчання; збільшення рівню академічної мобільності та академічної свободи; 
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підкреслення необхідності безрервного професійного розвитку, самоосвіти та 

самовдосконалення викладачів; збільшення уваги до контролю за якістю освітніх 

послуг; диверсифікація системи педагогічної освіти тощо [19, с. 46]. 

У ході дослідження установлено, що в 2019 році МОН України було 

затверджено Стандарт вищої освіти в галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

спеціальності 035 «Філологія» для першого і другого рівня вищої освіти [55; 56]. 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 014.02 Середня освіта (мова та 

література із зазначенням мови) наразі відсутній.  

Стандарт містить наступні вимоги до освітніх програм підготовки 

майбутніх викладачів-мовників:  

1) обсяг кредитів ЄКТС, які необхідно заробити  для отримання 

відповідного ступеня вищої освіти;  

2) перелік компетентностей випускника (інтегральна компетентність, 

загальні комптентності, спеціальні (фахові) компетентності);  

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання;  

4) форми оцінювання здобувачів вищої освіти;  

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

6) вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності) [30]. 

 У межах наданої автономії ЗВО укладають освітні програми підготовки 

фахівців самостійно. Таким чином, перелік дисциплін, практик та інших видів 

навчальної діяльності, необхідних для набуття компетентностей, визначених в 

Стандарті, встановлюється кожним ЗВО окремо.  

 У межах нашого дослідження слід звернути увагу на те, що наведений в 

Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є вичерпним. Під 

час укладання освітніх програм ЗВО конкретизують визначені у Стандарті 

компетентності і результати навчання залежно від спеціалізації. ЗВО можуть 

також формулювати додаткові компетентності і результати навчання. Відповідно 
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до рекомендацій Міністерства освіти і науки України та беручи до уваги 

настанови TUNING, кожен ЗВО може визначити від 10 до 20 спеціальних 

фахових компетентностей [30]. 

 Доведено, що для спеціальності у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

перелік спеціальних (фахових або предметних) компетентностей обов’язково 

повинен містити вимоги з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

[30]. 

  Слід зауважити, що закінчивши перший рівень навчання, здобувачі освіти 

педагогічних ЗВО можуть працевлаштуватися лише в базовій середній школі. 

Для того щоб здійснювати професійну діяльність в системі освіти дорослих, 

здобувачі вищої освіти повинні отримати освітньо-кваліфікаційний рівень 

магістра. 

 Проаналізувавши зміст стандарту спеціальності 035 «Філологія», ми 

звернули увагу на детальне обґрунтування філологічних компетентностей (з 

мови та літератури) та науково-дослідних компетентностей. В стандарті не 

йдеться мова про педагогічні і методичні компетентності майбутнього викладача 

іноземних мов [55; 56]. 

Привертає увагу той факт, що в Стандарті вищої освіти за спеціальністю 

035 «Філологія» не узгоджено рівень володіння іноземною мовою відповідно до 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, лише зазначено, що в 

результаті навчання здобувач освіти магістерського рівня повинен упевнено 

володіти державною та іноземною мовами для здійснення усного та письмового 

мовленнєвого спілкування в ситуаціях професійної й наукової комунікації; уміти 

презентувати результати власних наукових розвідок державною та іноземною 

мовами [56; c. 8].  

Підготовка майбутніх викладачів іноземних мов в Україні здійснюється на 

філологічних факультетах класичних університетів за напрямком підготовки 

«викладач» та в педагогічних університетах за напрямом підготовки «філолог» 

або «вчитель / викладач мов».  
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 У ході дослідження з’ясовано, що підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов здійснюється в Бердянському державному педагогічному 

університеті, Вінницькому державному педагогічному університеті імені 

М. Коцюбинського, Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки, Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

І. Огієнка, Львівському національному університеті імені І. Франка, 

національному університеті «Острозька академія», Ніжинському державному 

університеті імені М. В. Гоголя, Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка, Уманському державному педагогічному 

університеті імені П. Тичини, Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна, Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди, Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка, Чернівецькому національному університеті імені 

Ю. Федьковича та ін. 

Установлено, що після приєднання України до Болонського процесу в 2005 

році, ЗВО України дотримуються загальноєвропейських стандартів мовної 

освіти у підготовці майбутніх викладачів іноземних мов. Освітній процес 

побудовано на базі компетентнісного підходу.  

Доведено, що з переходом до компетентнісного підходу у підготовці 

майбутніх викладачів іноземних мов відбулися наступні зміни:  

 освітні програми було організовано відповідно до модулів підготовки; 

  було змінено акцент з теоретичної на практичну підготовку майбутніх 

викладачів іноземних мов;  

 основним фокусом підготовки майбутніх викладачів іноземних мов стало 

напрацювання компетентностей (комунікативної, загальнокультурної, 

психологічної, методичної, соціокультурної та ін.), а не вивчення теорії; 

 методика навчання іноземних мов перетворилася в комплексну 

міждисциплінарну науку, яка займається вивченням різноманітних явищ, 
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які охоплюють усі сфери навчання та стосується багатьох аспектів процесу 

оволодіння іноземними мовами;  

 під час навчального процесу акцент було зміщено від викладача до 

здобувача освіти; змінився характер міжособистісної взаємодії між 

викладачем ЗВО та здобувачем вищої освіти (від формально-рольового до 

конструктивно-міжособистісного);  

 було оновлено технології підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

– поширення набули проєктні, рефлексивні та інші технології навчання; 

 акцентується ціннісне ставлення до професії майбутніх викладачів 

іноземних мов [1; с. 371; 19, с. 47]. 

Дослідниками В. Безлюдною та Л. Леврінц установлено, що зміна 

характеру вищої освіти відповідно до вимог Болонського процесу поставила 

перед ЗВО України конкретні завдання щодо підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності за наступними напрямками: 

 соціально-культурний, який сприяє розвитку іншомовної комунікації 

майбутніх викладачів іноземних мов, сприяє розвитку академічної 

мобільності майбутніх фахівців; 

 професійний, згідно якого необхідно сприяти розвитку іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців відповідно до рівня підготовки, 

забезпечуючи професіоналізацію особистості; 

 методичний, який створює умови  для розвитку професійної мовної 

особистості майбутнього викладача іноземної мови у процесі 

взаємопов’язаного вивчення іноземних мов та методики викладання 

іноземних мов;  

 суб’єктно-особистісний, який задовольняє потребу професійного розвитку 

здобувачів вищої освіти на необхідному рівні, включаючи формування 

необхідних компетентностей, розвиток позитивних мотивів, професійно-

освітніх потреб, здібностей тощо [1, c. 316-317]. 
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Установлено, що обсяг навантаження на магістерському рівні навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов  – 90 кредитів ЄКТС, тоді як обсяг навчального навантаження за освітньо-

науковою програмою – 120 кредитів ЄКТС. 

Розглянемо зміст освітніх програм підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов, звертаючи особливу увагу на компоненти змісту щодо 

підготовки до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

Установлено, що освітні програми підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов складаються з циклів обов’язкових та вибіркових компонентів. 

Обидва цикли, у свою чергу, розподіляється на цикл загальної підготовки та 

цикл професійної підготовки. 

Вивчення іноземної мови майбутніми викладачами базується на 

використанні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Зміст іншомовної підготовки представлений вивченням наступних 

дисциплін: «Практичний курс англійської мови» [61; 62; 65], «Практика усного і 

писемного мовлення» [42], «Основи комунікативної лінгвістики» [61], «Ділова 

англійська мова» [62; 68], «Англійська мова для академічних цілей» [34], 

«Креативне та академічне письмо» [81] тощо. 

Слід звернути увагу на те, що вивчення практичного курсу іноземної мови 

базується на використанні підручників та навчально-методичних комплексів 

(НМК), виданих провідними західними видавництвами (“Cambridge University 

Press”, “Edelsa”, “Ernst Klett Sprachen GmbH”, “Express Publishing”, “Hachette”, 

“Hueber Verlag GmbH”, “Longman (Pearson)”, “Macmillan Publishers Ltd.”, 

“National Geographic Learning”, “Oxford University Press” та інші). 

Доведено, що зміст підручників відповідає ситуаціям реального 

повсякденного спілкування, охоплює загальновживані теми, такі як «Родина», 

«Опис зовнішності людини», «Житло», «Транспорт», «Подорожі», «У готелі», 

«Відівідування крамниць», «Вільний час», «В офісі», «У лікаря» тощо. Протягом 

вивчення практичного курсу іноземної мови приділяється багато уваги вивченню 
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культури і традицій іншомовних країн. Через свою тематичну наповненість, 

зміст дисциплін з вивчення практичного курсу іноземних мов цілком придатний 

для підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до практичної діяльності в 

системі освіти дорослих. 

Серед дисциплін вільного вибору представлені такі: «Корпусна 

лінгвістика» [11; 23; 62], «Міжкультурна комунікація» [11; 62]», «Німецька мова 

професійного спілкування» [42], «Ділова іноземна мова» [62; 69],  «Ділова 

німецька мова» [42], «Бізнес-курс основної іноземної мови» [11], «Проблеми 

соціолінгвістики» [62], «Лінгвокомунікативні особливості мов світу» [62], 

«Етнолінгвістичні аспекти мультикультуралізму» [62], «Основи міжкультурної 

комунікації» [59], «Проблеми міжкультурної комунікації» [62], «Проблеми 

діалектології, регіональна варіативність» [62],  «Англійська діалектологія» [61], 

«Основи комунікативної лінгвістики» [62], «Соціолінгвістика» [69], 

«Комунікативні стратегії іншомовного спілкування» [69], «Наукова англійська 

мова» [59], «Юридична англійська мова» [65] тощо. 

 Слід звернути увагу на те, що у деяких навчальних закладах здійснюється 

іншомовна підготовка з двох (Волинський національний університет імені 

Л. Українки, національний університет «Острозька академія», Чернівецький 

національний університет імені Ю. Федьковича та ін.) [11; 34;  69] або трьох 

іноземних мов (Тернопільський національний педагогічний університет імені 

В. Гнатюка) [59]. 

Пропозиції ЗВО України щодо циклу психолого-педагогічної підготовки, 

проходження якого є необхідним для отримання кваліфікації викладача, містить 

такі навчальні дисципліни: «Педагогіка і психологія вищої школи» [38; 59; 62; 69], 

«Педагогіка вищої школи і методик навчання у ЗВО» [11], «Педагогіка вищої 

школи» [61; 62; 64], «Психологія вищої школи» [61; 62; 64], «Педагогіка профільної 

школи» [42; 62], «Психологія профільної школи» [42; 62] тощо. 

Серед вибіркових дисциплін варто назвати і такі: «Сучасні проблеми 

психологічної теорії і практики» [62], «Особливості професійної підготовки 
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майбутніх викладачів іноземних мов: європейський досвід» [59], «Вступ до 

психолінгвістики»[59], «Провідні зарубіжні системи освіти» [11] тощо. 

Обов’язкові дисципліни з методики навчання іноземних мов: «Методика 

викладання дисциплін за фахом» [33], «Методика навчання англійської мови у 

вищій школі» [33; 42; 61; 62], «Методика викладання іноземних мов у вищій школі» 

[59], «Методика навчання іноземних мов у старшій (профільній) школі» [42; 62], 

«Методика навчання німецької мови в закладах загальної середньої освіти ІІІ 

ступня» [36], «Сучасні технології викладання іноземних мов» [2], «Інформаційні 

технології в освіті і в науці» [62], «Креативні технології навчання у ЗВО» [62], 

«Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» [69] та інші. 

У межах нашого дослідження необхідно звернути увагу на те, що цикли 

вибіркових дисциплін деяких ЗВО України містять дисципліни з підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до викладання іноземної мови в системі освіти 

дорослих. Так, у Волинському національному університеті імені Л. Українки 

вивчають «Методику викладання іноземних мов на мовних курсах» (2 кредити 

ЄКТС), «Міжнародні практики тестування та оцінювання» (4 кредити ЄКТС), 

«Методика викладання іноземних мов в різнорівневих групах» (3 кредити ЄКТС) 

[11]. У Тернопольському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка представлено дисципліни: «Методика навчання іноземних 

мов для спеціальних цілей» (3 кредити ЄКТС) та «Методика навчання другої 

іноземної мови» (3 кредити ЄКТС) [59]. У Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені І. Огієнка вивчають «Сучасні технології 

навчання англійської мови і культури» (5 кредитів ЄКТС) та «Міжнародні 

системи тестування з англійської мови» (4 кредити ЄКТС) [15]. 

У ході дослідження було з’ясовано, що заняття з практичного курсу 

іноземної мови проводяться як в традиційних так і новітніх формах: практичне 

заняття, заняття-дискусія, заняття-мандрівка, заняття-залік, використання 

рольових ігор у відповідності до теми заняття, ділові ігри, принцип «Warming-
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Up», використання елементів дистанційного навчання, виконання 

індивідуальних завдань [11; 13; 62; 64].  

На прикладі аналізу звітів, освітніх програм та змісту навчальних 

дисциплін Вінницького державного педагогічний університеті імені 

М. Коцюбинського [10], Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені І. Франка [13], Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка [67], Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка [42], Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини  [62] було доведено, що після 

приєднання до Болонського процесу в ЗВО України набули широкого 

розповсюдження інноваційні технології та активні методи навчання, зорієнтовані 

на особистість здобувача вищої освіти, створення умов для його самовираження 

і розвитку. Серед таких технологій: 

 діалогічна технологія, метою якої є розвиток інтелектуальних здібностей 

здобувача вищої освіти як діалогізму свідомості шляхом приєднання до 

діалогу культур з метою формування самостійного інтелектуального 

самовиявлення та креативного мислення. Використання діалогічної 

технології має багато спільного із застосуванням культурологічного 

підходу до навчання іноземних мов, про який йде мова в 

Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, воно забезпечує 

передачу культурних надбань і культурне вдосконалення особистості з 

метою відтворення суспільства як на національному так і на 

міжнаціональному рівні; 

 технологія збагачення, провідною ідею якої є необхідність 

інтелектуального виховання здобувача вищої освіти шляхом актуалізації 

та вдосконалення його власного ментального досвіду, який складається з 

когнітивних, мета когнітивних та інтенційних компонентів. Під час 

вивчення іноземних мов вдосконалення ментального досвіду відбувається 

в процесі формування вмінь чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 
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 технологія навчання у співробітництві, метою якої є розвиток 

індивідуальної відповідальності й комунікативних навичок під час 

виконання спільного завдання, досягнення спільної мети у форматі роботи 

в команді. Під час навчання іноземних мов ця технологія широко 

використовується в режимі роботи в парах та групах; 

 особистісно-орієнтована, або особистісна, технологія, метою якої є 

саморозвиток здобувача вищої освіти шляхом допомоги йому у створенні 

власної цілісної картини світу грунтуючись на науково-технічних і 

культурних надбаннях людства завдяки повноцінному становленню 

головних ліній психічного розвитку – спостереження, мислення, 

практичної діяльності. Використання особистісної технології базується на 

комплексному підході, зорієнтованому на побудову системи розвитку 

цілісної особистості, я не окремих її якостей; 

 активуюча технологія, метою якої є покращення пізнавальної активності 

здобувачів вищої освіти шляхом використання методу проблемних 

ситуацій з опорою на пізнавальну активність і пізнавальну мотивацію; 

 формувальна технологія, метою якої є розумовий розвиток здобувача 

вищої освіти шляхом формування розумових дій, дотримуючись окремих 

етапів: мотивація, складання плану орієнтовної основи дій, матеріалізована 

дія, вербально представлена дія, розумова дія; 

 кооперативна або групова навчальна діяльність, метою якої ї організація 

пізнавальної діяльності в малих групах студентів, які об’єднані спільною 

навчальною метою.  Формами кооперативного навчання є робота в парах 

та групах змінного складу. 

У ході дослідження було з’ясовано, що іншомовна підготовка майбутніх 

викладачів здійснюється з використанням прогресивних комунікативних та 

особистісно-орієнтованих методик, компетентнісного, діяльнісно-орієнтованого 

та студенто-центрованого підходів [2; 10; 11; 13;  14; 15; 18; 23; 29; 31;  34;  36; 

42;  55;  59;  61;  62; 63; 64; 67; 69]. 
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Під час реалізації освітнього процесу використовуються інтерактивні 

прийоми навчання, кооперативне та колективно-групове навчання, моделювання 

ситуацій, обговорення дискусійних питань, проєктна робота, створення 

презентацій, мовних портфоліо, використання творчих дослідницьких завдань, 

мозковий штурм, створення новітніх засобів навчання з використанням ІКТ-

технологій, та ін. [10; 11; 15; 18; 23; 29; 31; 36; 42;  55;  59;  62; 63; 64; 65; 67; 69]. 

При вивченні граматичних структур використовуються індуктивний і 

дедуктивний методи [2; 11; 13;  15; 18; 29; 31;  36; 42;  55;  61;  62; 64; 65; 68; 69]. 

Навчання відбувається з широким використанням аутентичних матеріалів 

[2; 11; 13;  15; 18; 29; 31;  34;  36; 42;  59;  61;  62; 64; 65; 68; 69]. 

Необхідно зазначити, що у сучасних умовах змінилася роль викладача 

іноземної мови. Майбутні викладачі вже не є єдиним джерелом інформації. Роль 

сучасного викладача іноземних мов – бути фасилітатором навчального процесу, 

який направляє і допомагає слухачам самостійно оволодівати іноземною мовою, 

що є особливо важливим в умовах професійної діяльності в системі освіти 

дорослих [2; 10; 13;  15; 23; 31;  36; 55;  62; 63; 64; 67; 68; 69; 72, c. 83-84]. 

Під час роботи над теоретичними дисциплінами робиться акцент на 

розвитку у здобувачів вищої освіти вмінь критичного і творчого мислення, 

порівняльного аналізу, уміння аргументувати власні думки і синтезу [2; 10; 11; 

13;  14; 23; 29; 34;  42;  55;  62; 64; 65; 67; 69]. 

Дослідження довело, що здійснення роботи над циклом дисциплін психолого-

педагогічного циклу відбувається у формі лекційних, семінарських та практичних 

занять, консультацій, практичних занять в малих групах [2; 10; 13;  15; 18; 23; 29; 

31;  34;  55;  59;  63; 64; 68; 69]. 

Психолого-педагогічна підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

відбувається із застосуванням словесних (лекція,розповідь, бесіда), наочних 

(демонстрація, презентація), інтерактивних (застосування кейс-технологій, метод 

проєктної роботи) та методи самостійної роботи (методи роботи з книгою, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, самостійне опрацювання 
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матеріалу та з використанням технологій дистанційного навчання) [2; 11; 13;  14; 

18; 29; 31; 33; 36; 42;  59;  62; 63; 64; 67; 68; 69]. 

У ході дослідження доведено, що підготовка майбутніх викладачів іноземних 

мов у ЗВО України здійснюється із широким застосуванням технічних засобів 

навчання. Здобувачі освіти користуються обладнанням комп’ютерні класів та 

лінгафонних кабінетів. У своєму розпорядженні здобувачі вищої освіти мають 

аудіо- та відео- апаратуру, телевізори, мультимедіа проєктори, діапрєктори. 

Широкого використання набуває використання ресурсів мережі інтернет 

(електронна пошта, програми для проведення відео конференцій – google meet, 

skype, zoom, електронні бібліотеки і т.ін.) [2; 10; 13;  15; 18; 29; 34;  42;  59;  61;  62; 

64; 65; 67; 69]. 

Доведено, що освітні програми ЗВО України передбачають різні види 

оцінювання: формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в 

процесі навчання, формування навичок самооцінювання, залучення здобувачів 

вищої освіти до оцінювання роботи один одного) та сумативне (відвідування 

занять, оцінювання окремих поточних робіт протягом вивчення компонентів 

дисципліни (написання письмових есе, підготовка презентацій, виконання 

рефератів, тестування, модульний контроль) [2; 10; 11; 14; 18; 29; 33; 42;  55;  61;  

64; 65; 67; 68; 69]. 

Установлено, що підсумковий контроль відбувається у вигляді усних та 

письмових екзаменів, тестового контролю у електронній навчальній системі moodle, 

заліків, тестування, презентацій, захистів звітів з педагогічної та переддипломної 

практик, захисту науково-дослідної (курсової) роботи, публічного захисту 

кваліфікаційної роботи магістра) [2; 11; 13;  18; 31;  34;  36; 42;  55;  61;  62; 63; 

65; 67; 68; 69]. 

У ході наукового пошуку з’ясовано і особливості практичної підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов і ЗВО України. Так, для закріплення знань та 

вмінь, засвоєних здобувачами вищої освіти під час роботи над теоретичними 

курсами, відпрацювання практичних навичок та здійснення формування загально-
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культурних та професійних компетентностей, обов’язковим є проходження 

педагогічної практики. 

Дослідження довело, що у більшості проаналізованих закладів здобувачі 

освіти здійснюють науково-педагогічну практику у ЗВО. Окрім того, в деяких 

університетах проводиться педагогічна практика в середній школі (Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди) [64] або у старшій 

(профільній) школі (Полтавський національний педагогічний університеті імені 

В. Г. Короленка) [42]. 

Проте, слід зауважити, що в Національному університеті «Острозька 

академія», окрім проходження практичної підготовки у ЗВО, здобувачі освіти 

проходять практику у мовній школі «Cambridge Club» та у навчально-науковому 

центрі LinguaPark, що сприяє отриманню досвіду здійснення професійної 

діяльності в системі освіти дорослих [34]. Окрім того, здобувачі вищої освіти 

мають можливість проходити стажування в Берлінській лінгвістичній школі «Carl 

Duisberg» та Паризькій лінгвістичній школі «Globus mundus» та ін. [34]. 

Наукова підготовка майбутніх викладачів іноземних мов у ЗВО України 

здійснюється шляхом опрацювання спеціальних дисциплін «Теорія і практика 

науково-педагогічних досліджень» [62], «Методи лінгвістичних досліджень» [62], 

«Сучасні методи наукових досліджень» [69], «Методика наукових досліджень» [59], 

«Організація наукових досліджень» [42], «Методологія та організація наукових 

досліджень» [11; 61], «Наукова мова» [61], «Академічне письмо та методика його 

викладання» [11], «Академічна риторика» [62], вивчення яких є обов’язковим. Крім 

того, здобувачі освіти працюють над курсовою роботою або з методичних або з 

філологічних дисциплін та над виконанням кваліфікаційної роботи.  

Наприклад, у національному університеті «Острозька академія» написання 

кваліфікаційної роботи здійснюється за напрямками досліджень «Сучасні 

технології формування іншомовної комунікативної компетенції» 

(лінгводидактика, психолінгвістика, соціолінгвістика, комунікація). 
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Обов’язковим  є приймання участі у міжнародних та всеукраїнських наукових 

студентських конференціях [34]. 

Отже, підготовка майбутніх викладачів іноземних мов в Україні базується на 

положеннях українського та європейського законодавства. Провідним є 

компетентнісний підхід. В освітніх стандартах зазначені перелік компетентностей 

здобувачів освіти та практичні результати навчання. Доведено, що підготовка 

майбутніх викладачів до роботи в системі освіти дорослих систематично не 

проводиться. Проте змісту вивчення дисциплін з практичного курсу іноземної мови 

достатньо для здійснення професійної діяльності в системі освіти дорослих. Деякі 

ЗВО України впроваджують окремі аспекти підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих, що знайшло 

своє відображення в результатах навчання, змісті виборчих дисциплін, проходженні 

педагогічної практики в мовній школі (Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

І. Огієнка, Національний університет «Острозька академія», Тернопольський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка).  

 

3.2. Порівняльно-педагогічний аналіз систем підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

в Польщі та в Україні 

 

У ході науково-педагогічного пошуку здійснено компаративний аналіз систем 

підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності  в 

системі освіти дорослих в Польщі та в Україні за такими критеріями: 

 нормативно-правове забезпечення; 

 організаційне забезпечення; 

 змістове наповнення; 

 методичне забезпечення; 

 практична та науково-дослідна підготовка. 
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У ході дослідження було доведено, що системи підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих в 

Польщі і Україні мають багато спільного. 

Так, і в Польщі, і в Україні підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих базується на положеннях 

Європейського та національного законодавства.  

В обох країнах підготовка майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих здійснюється на другому 

(магістерському рівні вищої освіти). 

І в Польщі, і в Україні під час розробки освітніх та навчальних програм, 

посібників, навчальних матеріалів, за основу використовують 

«Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти». 

Спільною рисою освітніх програми підготовки фахівців в обох країнах є 

наявність циклів обов’язкових та виборчих дисциплін. І в Польщі, і в Україні зміст 

програм підготовки магістрів філології майже не містить загальноосвітніх 

дисциплін. 

 В обох країнах для проведення практичних занять з іноземних мов 

основними підручниками є підручники та НМК, видані провідними західними 

видавництвами (“Cambridge University Press”, “Express Publishing”, “Hachette”, 

“Hueber Verlag GmbH”, “Oxford University Press” та ін.).  

 Необхідно зазначити, що і в Польщі і в Україні беруть до уваги те, що у 

сучасних умовах змінилася роль викладача іноземних мов. Майбутні викладачі 

вже не є єдиним джерелом інформації. Роль викладача, особливо за умов 

здійснення професійної діяльності в системі освіти дорослих – створювати 

позитивну атмосферу, допомогати слухачам, бути фасилітатором навчального 

процесу, який направляє і допомагає дорослим учням самостійно оволодівати 

іноземною мовою.  

В обох країнах іншомовна підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

реалізується з використанням прогресивних комунікативних та особистісно-
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орієнтованих методик, компетентнісного, діяльнісно-орієнтованого та студенто-

центрованого підходів. Здобувачі вищої освіти приймають активну участі у 

читанні, письмі, обговоренні, вирішенні проблем, аналізі, синтезі та оцінці. 

Вивчення циклу психолого-педагогічних дисциплін у ЗВО обох країн 

відбувається у формі лекцій та практичних занять. 

І в Польщі, і в Україні іншомовна підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих відбувається 

з використанням сучасних методів і прийомів навчання, таких як інтерактивні 

прийоми навчання, робота в парах та групах, моделювання ситуацій, проєктна 

робота, створення презентацій, мовних портфоліо, використання творчих 

дослідницьких завдань, мозковий штурм, та ін.  

 Досвід вивчення освітніх програм та наукових джерел України і Польщі 

свідчить про своєчасне впровадження і широке використання інтернет-ресурсів в 

фахову підготовку майбутніх викладачів іноземних мов Україні і Польщі. 

Використання інтернет-ресурсів в професійній діяльності викладача іноземних 

мов надає можливість оновлювати навчальні матеріали; підбирати та адаптувати 

матеріали до соціокультурного середовища та вікових особливостей слухачів; 

змінювати інформаційне наповнення; сприяють кращій організації матеріалів та 

більш якісній презентації соціокультурних проєктів  [12; c. 194]. Крім того, 

здобувачі вищої освіти вчаться застосовувати сучасні інтернет-ресурси, такі як 

вебквести (webquest), блоги (blog), подкасти (podcast), електронне портфоліо (e-

portfolio) у професійній діяльності викладача іноземної мови. Українська 

дослідниця О. Бігич проаналізувала дидактичні матеріали автентичних блогів і 

подкастів і показала яким чином можна використовувати блог і подкаст для 

формування міжкультурної компетентності слухачів [3;4].  

 У ЗВО обох країн підготовка магістерського дослідження є обов’язкою і 

може бути виконана як за тематикою філологічних дисциплін, так і з методики 

викладання іноземних мов. 
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Проаналізуємо відмінності у підготовці майбутніх викладачів іноземних мов 

до професіної діяльності в системі освіти дорослих у ЗВО Польщі і України.  

У Польщі освітній стандарт з підготовки викладачів містить результати 

навчання, пов’язані з підготовкою майбутніх викладачів до професійної діяльності в 

системі освіти дорослих, тоді як стандарт з філологічної освіти в Україні не містить 

результатів навчання, пов’язаних з психолого-педагогічною підготовкою здобувачів 

освіти. 

У Польщі підготовка магістрів із спеціальності «викладач іноземної мови» 

триває два роки, тоді як в Україні цей тип підготовки продовжується 1рік 9 місяців 

або 1 рік 5 місяців, залежно від типу програми підготовки (освітньо-професійна або 

освітньо-наукова). 

Обсяг навчального навантаження у Польщі сягає 120 кредитів ECTS, тоді як в 

Україні обсяг освітньої програми підготовки магістрів – 90 (120) кредитів ECTS, 

залежно від типу програми підготовки (освітньо-професійна або освітньо-наукова). 

У Польщі умови вступу встановлюються кожним ЗВО самостійно, тоді як  в 

Україні абітурієнти повинні скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ). 

 У Польщі в деяких університетах студенти вчать другу іноземну мову, але 

це не є обов’язковим (Сілезький університет). Більшість освітніх програм 

України передбачають вивчення другої і навіть третьої іноземної мови. 

В обох країнах вивчають дисципліну «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням». Проте, в України зміст вивчення цього предмета обмежується 

вивченням «Ділової іноземної мови», тоді як в Польщі вивчають «Англійську 

для юристів», «Англійську для медиків» і т.ін. 

В зміст навчання деяких ЗВО України внесено дисципліни з підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих, такі як «Методика викладання іноземних мов на мовних курсах» 

(Волинський національний університеті імені Л. Українки) [11], «Методика 

навчання іноземних мов для спеціальних цілей» (Тернопольський національний 

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) [59] та «Міжнародні 



238 

 

системи тестування з англійської мови» (Кам’янець-Подільський національний 

університет імені І. Огієнка) [54] та ін. У Польщі методика навчання іноземних 

мов для спеціальних цілей включена в програму більшості ЗВО. Особлива увага 

приділяється темам: CALL, ESP, методиці підготовки слухачів до складання 

мовних іспитів. 

У навчальних планах Польщі представлені дисципліни з андрагогіки, тоді як в 

ЗВО України вивчають дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої 

школи», «Педагогіка вищої школи і методик навчання у ЗВО» та ін. 

В Україні лише в деяких ЗВО приділяють увагу постановці голосу і 

розвитку риторичних умінь, тоді як в Польщі дисципліна «Постановка голосу» є 

обов’язковою компонентою професійної підготовки майбутніх викладачів.  

Здобувачі вищої освіти і викладачі Польщі у повній мірі користуються 

можливостями програм міжнародного обміну і академічної мобільності в той час 

коли Україна робить перші кроки з міжнародних стажувань, залучившись до 

програми Erasmus+, Tempus. 

У ЗВО Польщі необхідно скласти міжнародний іспит з володіння іноземною 

мовою на рівні С1/С2. В Україні це не є обов’язковим. 

Розглянемо особливості психолого-педагогічної підготовки. В Польщі 

предмети викладацької спеціальності (психологія, педагогіка) викладають 

іноземною мовою, в Україні – українською.  

В Україні студенти факультетів іноземних мов магістерського рівня 

проходять педагогічну практику обсягом в 9 кредитів ECTS в закладі вищої освіти, 

старшій школі, старшій профільній школі. У Польщі практична підготовка 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих реалізується в умовах шкіл для дорослих, курсів іноземних мов, будинків 

культури тощо. 

З метою виявлення особливостей підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих в Польщі та 
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Україні здійснено порівняльний аналіз на організаційному, змістовому та 

методичному рівнях (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Організаційні, змістові та методичні аспекти підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов у ЗВО Польщі та України: спільне та відмінне 

 Польща Україна 

 1 2 

Спільне: 

Н
о
р
м

ат
и

вн
о
-

п
р
ав

о
ве

 

за
б
ез

п
еч

ен
н

я Підготовка грунтується на 

положеннях європейського і 

національного законодавства 

Підготовка грунтується на 

положеннях європейського і 

національного законодавства 

Рекомендації РЄ Рекомендації РЄ 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
е 

за
б
ез

п
еч

ен
н

я 

Підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих 

здійснюється на другому 

(магістерському рівні вищої освіти). 

Підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти 

дорослих здійснюється на 

другому (магістерському рівні 

вищої освіти). 

З
м

іс
то

ве
 н

ап
о
вн

ен
н

я 

Зміст навчання складається з циклу 

обов’язкових і з циклу виборчих 

дисциплін 

Зміст навчання складається з 

циклу обов’язкових і з циклу 

виборчих дисциплін 

Відсутність загальноосвітніх 

дисциплін 

Відсутність загальноосвітніх 

дисциплін 

Вивчення циклу психолого-

педагогічних дисциплін у формі 

лекцій та практичних занять 

Вивчення циклу психолого-

педагогічних дисциплін у формі 

лекцій та практичних занять 
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Продовження табл. 3 

 1 2 
М

ет
о
д
и

ч
н

е 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я 

Використання підручників та 

НМК, виданих провідними 

західними видавництвами 

Використання підручників та 

НМК, виданих провідними 

західними видавництвами 

Вивчення іноземних мов 

відбувається з використанням 

прогресивних комунікативних та 

особистісно-орієнтованих 

методик, компетентнісного, 

діяльнісно-орієнтованого та 

студенто-центрованого підходів 

Вивчення іноземних мов 

відбувається з використанням 

прогресивних комунікативних та 

особистісно-орієнтованих 

методик, компетентнісного, 

діяльнісно-орієнтованого та 

студенто-центрованого підходів 

Використання сучасних методів і 

прийомів навчання 

Використання сучасних методів і 

прийомів навчання 

Викладач не є єдиним джерелом 

інформації. Викладач – 

фасилітатор навчального процесу 

Викладач не є єдиним джерелом 

інформації. Викладач – 

фасилітатор навчального процесу 

Широке використання засобів ІКТ Широке використання засобів ІКТ 

П
р
ак

ти
ч
н

а 
та

 н
ау

к
о
во

-

д
о
сл

ід
н

а 
п

ід
го

то
вк

а 

Практична підготовка та 

виконання науково-дослідної 

робота є обов’язковими 

Практична підготовка та 

виконання науково-дослідної 

робота є обов’язковими 

Тематика магістерського 

дослідження може бути з 

філології або з методики 

викладання іноземних мов 

Тематика магістерського 

дослідження може бути з 

філології або з методики 

викладання іноземних мов 
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Продовження табл. 3 

 1 2 

Відмінне: 

Н
о
р
м

ат
и

вн
о
-п

р
ав

о
ве

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я 

Наявність Стандарту з підготовки 

майбутніх викладачів 

Наявність Стандарту із 

спеціальності 035 «Філологія», 

відсутність Стандарту із 

спеціальності 014.02 «Середня 

освіта (мова і література із 

зазначенням мови)» 

Наявність результатів навчання, 

пов’язаних з підготовкою майбутніх 

викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі 

освіти дорослих 

Відсутність результатів навчання, 

пов’язаних з психолого-

педагогічною підготовкою 

здобувачів освіти 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
е 

за
б
ез

п
еч

ен
н

я 

Тривалість навчання - 2 роки Тривалість навчання – 1рік 9 

місяців або 1 рік 5 місяців 

120 кредитів ЄКТС 90 (120) кредитів ЄКТС 

Умови вступу встановлюються 

кожним ЗВО самостійно 

Для вступу абітурієнтам 

необхідно скласти єдиний 

вступний іспит (ЄВІ). 

З
м

іс
то

ве
 н

ап
о
вн

ен
н

я 

Вивчається одна іноземна мова, 

вивчення другої іноземної мови нє 

обов’язковим 

Відбувається вивчення двох 

(трьох) іноземних мов 

Наявність дисциплін з іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням за різними 

напрямками: «Ділова іноземна 

мова», «Англійська для медиків», 

«Англійська для юристів» і т. ін. 

Вивчення дисциплін за 

професійним спрямуванням 

обмежується вивченням курсу 

«Ділова іноземна мова» 
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Продовження табл. 3 

 1 2 
З
м

іс
то

ве
 н

ап
о
вн

ен
н

я 

У більшості ЗВО вивчають 

методику підготовки до навчання 

іноземної мови за професійним 

спрямуванням, складання 

міжнародних іспитів 

Дисципліни з методики 

підготовки до навчання іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням, складання 

міжнародних іспитів вивчаються 

в незначній кількості ЗВО 

Обов’язковим є складання 

міжнародного іспиту з володіння 

іноземною мовою на рівні С1/С2 

обов’язковим 

Складання міжнародного іспиту не 

є обов’язковим 

Наявність предметів з основ 

навчання дорослих 

Відсутність предметів з основ 

навчання дорослих 

Предмети психолого-педагогічного 

циклу викладаються іноземною 

мовою  

Предмети психолого-

педагогічного циклу 

викладаються українською мовою  

Дисципліна «Постановка голосу» є 

обов’язковою 

Не приділяється уваги постановці 

голосу та розвитку риторичних 

умінь майбутніх викладачів 

іноземних мов 

П
р
ак

ти
ч
н

а 
та

 н
ау

к
о
во

-

д
о
сл

ід
н

а 
п

ід
го

то
вк

а 

Практична підготовка складається з 

педагогічної практики, психологічної 

практики, загально-дидактичної 

практики та практики викладання 

іноземних мов 

Зміст практичної підготовки не 

розподіляється на частини 

Практична підготовка здійснюється 

в осередках навчання дорослих 

Практична підготовка 

здійснюється в ЗВО або середніх 

школах 
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Отже, системи підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих Польщі і України мають багато 

спільного. Проте, наявні і певні відмінності. В зміст освітніх програм ЗВО Польщі 

входять дисципліни з навчання дорослих («Андрагогіка», «Педагогіка на різних 

освітніх етапах» і т.ін.). Дисципліни з циклу психолого-педагогічної підготовки 

викладаються іноземною мовою. В зміст дисципліни з методики викладання 

іноземних мов входять питання з підготовки до складання міжнародних іспитів, 

екзамену matura та ін. Багато уваги приділяється постановці голосу та розвитку 

риторичних умінь майбутнього викладача. 

В Польщі практична підготовка складається з педагогічної практики, 

психологічної практики, загально-дидактичної практики та практики викладання 

іноземних мов. Закладами для проходження практик є навчальні заклади для 

дорослих, курси іноземних мов при університетах та комерційні курси 

іноземних мов, в умовах корпоративного навчання, в літніх мовних школах, в 

домах культури). 

І в Польщі, і в Україні велика увага приділяється науково-дослідній 

підготовці майбутнього викладача іноземних мов. В зміст навчальних програм 

входять дисципліни з основ наукових досліджень. В обох країнах можна провести 

науково-дослідне дослідження як з лінгвістичних, так і з педагогічних дисциплін. 

 

3.3. Перспективи впровадження педагогічно цінних ідей та досвіду 

Польщі в системі вищої освіти України 

 

Сучасні умови глобалізації та євроінтеграції, приєднання України до 

Європейського простору вищої освіти, Європейського наукового простору, 

різноманітних міжнародних інституцій та організацій висувають нові вимоги до 

фахової підготовки майбутнього викладача іноземних мов. Так, окрім школи та 

ЗВО, майбутній викладач іноземних мов повинен бути готовим здійснювати 
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професійну діяльність в системі освіти дорослих, яка, в свою чергу складається 

з закладів як формальної так і неформальної освіти. 

 Для забезпечення належного рівня підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих було 

вивчено прогресивний досвід Польщі, яка має певні напрацювання у цій галузі.  

Вивчення теорії та практики підготовки майбутніх викладачів іноземних 

мов до професійної діяльності у системі освіти дорослих дало змогу визначити 

можливості використання педагогічно цінних ідей та досвіду Польщі для 

удосконалення вищої освіти України. 

На загальнодержавному рівні:  

 розробити Стандарт підготовки майбутніх викладачів іноземних мов із 

зазначенням рівня володіння іноземною мовою відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, що полегшить розуміння 

щодо рівня володіння іноземною мовою майбутнім викладачем; 

 відобразити підготовку майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих в компетентностях, 

практичних результатах навчання та змісті навчальних дисциплін. 

На рівні закладів вищої освіти, які здійснюють фахову підготовку 

майбутніх викладачів іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих 

рекомендовано: 

 розширити міжнародну співпрацю, участь здобувачів вищої освіти і 

викладачів у програмах мобільності, грантових проєктах для надання 

майбутнім викладачам іноземних мов можливості перебування в лінгво-

культурному середовищі мов, які вони викладатимуть. Досвід перебування в 

країні, мова якої вивчається, сприятиме вдосконаленню мовних та мовленнєвих 

вмінь та навичок майбутніх викладачів іноземних мов, надасть можливість 

отримати практичний досвід спілкування в автентичному мовному середовищі 

з особами різного віку. Перебування в лінгво-культурному середовищі 

допоможе вивчити соціо-культурні реалії країни, мова якої вивчається, 
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розпізнавати та правильно інтерпретувати конкретну вербальну і невербальну 

поведінку представників іншої культури і правильно реагувати на них;  

 використовувати можливості віртульного обміну програми Erasmus +. 

Таким чином, майбутні викладачі іноземних мов отримають можливість 

вдосконалити навичики практичного спілкування іноземною мовою і водночас 

вдосконалити власну психологічну компетентність, спілкуючись з 

представниками різного віку і культурного походження; 

 ввести в зміст освітніх програм вивчення дисциплін з основ навчання 

дорослих («Андрагогіка», «Педагогіка на різних освітніх етапах», «Педагогічна 

психологія», та ін.). Знання з основ андрагогіки дозволять майбутньому 

викладачеві формулювати і реалізувати основні завдання навчання іноземних 

мов дорослих. Майбутній викладач іноземних мов буде володіти інформацією 

про розвиток дорослої людини на різних етапах життя, психологічні 

особливості дорослих учнів, відношення дорослих до навчання та освіти, 

основні закономірності та принципи навчання дорослих, методи, форми і 

засоби навчання дорослої людини, чинники мотивації навчальної діяльності 

дорослого учня, бар’єри, що уповільнюють процес навчання; 

 ввести в освітній процес дисципліни з вивчення іноземних мов для 

спеціальних цілей («Ділова іноземна мова», «Англійська для юристів», 

«Англійська для медиків», «Англійська в сфері IT-технологій»). Вивчення 

іноземної мови для спеціальних цілей сприятиме  формуванню лінгвістичної й 

комунікативно-діяльнісної іншомовної компетентності у найбільш 

розповсюджених сферах економічної діяльності. Для здійснення професійної 

діяльності в системі освіти дорослих майбутній викладач іноземних мов 

повинен оволодіти достатнім лексичним запасом в окремих сферах діяльності; 

типовими граматичними структурами, необхідними для здійснення усної й 

письмової професійно-орієнтованої комунікації; стилістичними особливостями,  

правилами етикету та міжкультурного спілкування в окремій сфері діяльності; 
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 в зміст методики навчання іноземних мов ввести питання з методики 

навчання іноземних мов за професійним спрямуванням. Володіння знаннями з 

методики навчання іноземної мови за професійним спрямуванням допоможе 

майбутньому викладачеві розробляти навчальні програми та підбирати 

матеріали для навчання іноземних мов за різними сферами діяльності дорослих 

учнів, обирати необхідні методи, прийоми та технології навчання з 

урахуванням потреб та професійних інтересів слухачів, мотивувати дорослих 

до вивчення іноземних мов; 

 ввести дисципліну з підготовки дорослих учнів до складання 

міжнародних іспитів. Відомо, що володіння іноземними мовами є запорукою 

успішного працевлаштування або можливості вступити на навчання в 

престижний навчальний заклад і підготовка до складання міжнародних іспитів 

користується попитом серед дорослих учнів. Саме тому, майбутньому 

викладачу іноземних мов важливо розуміти структуру міжнародних іспитів, 

володіти знаннями щодо особливостей тестових завдань, знати стратегії 

успішного виконання завдань, уміти самому складати типові тестові завдання 

та готувати дорослих учнів до складання міжнародних тестів з іноземної мови; 

 вводити у практику підготовки майбутнього викладача іноземних мов 

викладання іноземною мовою не лише фахових мовно-літературних, 

культурознавчих та методичних навчальних дисциплін, але й ширшого кола 

професійних курсів, зокрема психолого-педагогічних. Вивчення циклу 

психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою допоможе майбутнім 

викладачам іноземних мов, які планують працювати в системі освіти дорослих, 

долучитися до світових наукових надбань у своїй професії, отримати 

найсвіжішу інформацію із світових періодичних видань; 

 ввести в програму підготовки майбутніх викладачів іноземних мов 

навчальні дисципліни, присвячені підтримці здобувачі освіти в освітньому 

процесі, наприклад «Управління часом» та «Техніка швидкісного читання й 

розвиток інтелекту», «Техніки запам’ятовування матеріалу» і т. ін. Вивчення 
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подібних дисциплін покращить інтелектуальні здібності майбутніх викладачів 

іноземних мов і з часом сприятиме покращенню практичної діяльності в 

системі освіти дорослих; 

 при вдосконаленні навчальних планів України слід приділяти більше 

уваги інтеграції предметів (наприклад, вивчення літератури під час вивчення 

мов); 

 запровадити проходження практичної підготовки в осередках навчання 

дорослих. Проходження практичної підготовки в закладах навчання дорослих 

допоможе майбутньому викладачеві отримати уявлення про сферу майбутньої 

професійної діяльності, закріпити теоретичні і практичні знання, отримані у 

ЗВО, набути навичок їх застосування для вирішення конкретних завдань під час 

навчальної діяльності в аудиторії дорослих слухачів; 

 розділити практичну підготовку на педагогічну, психологічну та 

методичну частини. Послідовне проходження практичної підготовки допоможе 

здобувачеві вищої освіти зосередитися на окремих аспектах майбутньої 

професійної діяльності та отримати повніше розуміння щодо особливостей 

майбутньої професії. Так, проходження педагогічної частини допоможе 

майбутньому викладачеві отримати уявлення про тип навчального закладу чи 

організації, статут і план роботи осередку, в якому йому належить працювати, 

функціональні обов’язки та звітну документацію працівників закладу освіти. 

Під час психологічної частини майбутній викладач отримає можливість 

спостерігати за учасниками освітнього процесу як під час проведення занять, 

так і в ситуаціях невимушеного спілкування, навчиться розуміти мотиви 

поведінки дорослих учнів, вирішувати непорозуміння та конфліктні ситуації, 

розуміти особливості засвоєння матеріалу дорослими різного віку.  Після 

проходження педагогічної і психологічної частини практичної підготовки, 

майбутній викладач іноземних мов зможе зосередитися саме на методичній 

«частині». Здобувач вищої освіти отримає можливість ознайомитися з 

навчальною документацією щодо викладання дисципліни (навчальний план, 
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мета і завдання дисципліни і т. ін.), особливостями планування освітнього 

процесу, вибору навчальних матеріалів, іншомовних ресурсів та складання 

завдань для аудиторії дорослих учнів, принципами вибору методів навчання, 

особливостями проведення поточного та підсумкового контролю в аудиторії 

дорослих слухачів. 

На рівні діяльності кафедр, що відповідають за фахову підготовку 

майбутніх викладачів іноземних мов, і їх науково-педагогічного складу 

запропоновано: 

 вивчити прогресивний досвід Польщі, який надає можливість 

вдосконалити технології і методи викладання. На сучасному етапі розвитку 

освіти представникам ЗВО України корисним є вивчити прогресивний досвід 

країн Європи, зокрема Польщі, щодо організаційних, змістових та методичних 

аспектів підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих; 

 слід більше уваги приділяти інтеграції навичок. Наприклад, опановуючи 

практичний курс англійської мови за допомогою лекцій TED, можна одночасно 

вдосконалювати риторичні навички; 

 залучати здобувачів вищої освіти до складання міжнародних іспитів з 

іноземної мови, що значно підвищить можливості працевлаштування в системі 

освіти дорослих. 

Установлено, що існує багато шляхів використання прогресивного 

досвіду Польщі для вдосконалення процесу підготовки майбутнього викладача 

іноземних мов до роботи в системі освіти дорослих. Зміни стосуються 

законодавчо-нормативного, організаційного, змістового, методичного і 

технологічного аспектів. Шляхами впровадження прогресивного досвіду 

Польщі в підготовку викладачів іноземних мов до професійної діяльності в 

системі дорослих є впровадження дисциплін «Андрагогіка», «Педагогічна 

психологія», «Іноземна мова для спеціальних цілей», проведення практичної 

підготовки в осередках навчання дорослих тощо.
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Отже, підготовка майбутніх викладачів іноземних мов базується на 

положеннях українського та європейського законодавства та здійснюється на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. Провідним є компетентнісний підхід. 

Доведено, що підготовка майбутніх викладачів до роботи в системі освіти 

дорослих систематично не проводиться. Деякі ЗВО України впроваджують окремі 

аспекти підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності 

в системі освіти дорослих, що знайшло своє відображення в результатах навчання, 

змісті виборчих дисциплін («Ділова іноземна мова», «Методика викладання 

іноземних мов на мовних курсах», «Міжнародні практики тестування та 

оцінювання»), проходженні педагогічної практики в мовній школі (Волинський 

національний університет імені Лесі Українки, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені І. Огієнка, Національний університет 

«Острозька академія», Тернопольський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка).  

Системи підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих мають багато спільного. Проте, наявні і певні 

відмінності. Зміст освітніх програм ЗВО Польщі містить дисципліни з навчання 

дорослих («Андрагогіка», «Педагогіка на різних освітніх етапах» і т.ін.). 

Дисципліни з циклу психолого-педагогічної підготовки викладаються іноземною 

мовою. В зміст дисципліни з методики викладання іноземних мов входять 

питання з підготовки до складання міжнародних іспитів, екзамену matura та ін. 

Багато уваги приділяється постановці голосу та розвитку риторичних умінь 

майбутнього викладача. 

В Польщі практична підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

складається з педагогічної практики, психологічної практики, загально-

дидактичної практики та практики викладання іноземних мов. Закладами для 

проходження практик є навчальні заклади для дорослих, курси іноземних мов 
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при університетах та комерційні курси іноземних мов, в умовах 

корпоративного навчання, в літніх мовних школах, в будинках культури). 

І в Польщі, і в Україні велика увага приділяється науково-дослідній 

підготовці майбутніх викладачів іноземних мов. В зміст навчальних програм 

входять дисципліни з основ наукових досліджень. В обох країнах можна провести 

науково-дослідне дослідження як з лінгвістичних, так і з педагогічних дисциплін. 

На основі порівняльного аналізу було визначено можливості використання 

педагогічно цінних ідей та польського досвіду для удосконалення змісту вищої 

освіти в Україні на загальнодержавному рівні (розробити Стандарт підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов, врахувати необхідність розвитку 

компетентностей з навчання іноземних мов дорослих), рівні закладів вищої 

освіти (розширити міжнародну співпрацю, впровадити в ОП підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов дисципліни з основ навчання дорослих), 

рівні діяльності кафедр (опанувати педагогічно цінний досвід зарубіжних країн 

світу з підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих, удосконалювати методичну підготовку 

майбутніх викладачів іноземних мов шляхом вивчення методики навчання 

іноземних мов за професійним спрямуванням; впроваджувати інноваційні 

методи навчання іноземних мов, заохочувати здобувачів освіти до складання 

міжнародних іспитів з іноземних мов). 

Основні наукові результати розділу опубліковано в працях автора [ 6; 7;  

8]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів наукового пошуку, аналіз джерельної бази й 

особистих спостережень дали підстави для таких висновків. 

1. У дисертації відповідно до мети й завдань дослідження простежено 

теорію та практику підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах 

вищої освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти дорослих. 

З’ясовано стан наукової розробки зазначеної проблеми. Установлено, що 

проблема підготовки майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої 

освіти Польщі до професійної діяльності в системі освіти дорослих не була 

предметом наукового вивчення, що й зумовило науковий пошук у цьому 

напрямі. 

У дисертації було визначено зміст таких понять, як: «викладач», 

«викладач іноземних мов», «дорослість», «дорослий учень», «професійна 

діяльність», «освіта», «освіта дорослих», «підготовка майбутніх викладачів 

іноземних мов».  

 Під провідним терміном «підготовка майбутніх викладачів іноземних мов 

до роботи в системі освіти дорослих» розуміємо процес оволодіння здобувачем 

другого рівня вищої освіти теоретичними знаннями у сфері навчання іноземних 

мов, формування міжкультурної компетентності майбутнього викладача, 

оволодіння практичними уміннями й навичками викладання іноземних мов 

особам різного віку, формування готовності майбутнього педагога до 

здійснення професійної діяльності в осередках навчання дорослих, розвиток 

його наукового мислення в умовах реалій, що швидко змінюються. 

2. У дисертації схарактеризовано систему освіти дорослих, яка є 

невід’ємною складовою інтегральної системи освіти Польщі, має нормативно-

правове забезпечення, є варіативною і гнучкою, відповідає освітнім потребам 

дорослих. З’ясовано, що вивчення іноземних мов відбувається як в закладах 

формальної (школи для дорослих, заклади післядипломної освіти), так і 
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неформальної (комерційні курси, корпоративне навчання, університети 

третього віку тощо) освіти.  

Серед передумов виникнення ідеї підготовки майбутніх викладачів 

іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих Польщі слід 

назвати: переорієнтацію зовнішньої політики країни на євроінтеграцію, зміну 

нормативно-правової бази відповідно до європейських вимог, розвиток 

торгівельно-економічної співпраці з країнами ЄС, можливість 

працевлаштування в країнах Європи, приєднання Польщі до єдиного 

Європейського освітнього простору, збільшення інтересу дорослих до 

західноєвропейських мов та деякі ін.  

3. З’ясовано, що нормативно-правове регулювання підготовки майбутніх 

викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти Польщі базується на 

загальноєвропейських нормативно-правових документах та на національних 

законодавчих актах. Здобути кваліфікацію викладача іноземних мов в системі 

освіти дорослих можна протягом двох років навчання, закінчивши магістратуру 

філологічних і гуманітарних факультетів класичних і педагогічних 

університетів. 

Зміст підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих складається з фахової («Практичний курс 

англійської мов», «Іноземна мова», «Іноземна мова професійного 

спрямування»), психолого-педагогічної («Андрагогіка», «Соціально-освітня 

психологія», «Педагогіка на різних освітніх етапах», «Вступ до освіти дорослих 

з елементами прикладної лінгвістики», «Сучасні проблеми освіти людини», 

«Вступ до психолінгвістики»), дидактичної («Загальна дидактика», 

«Інформаційні технології в дидактиці») та методичної («Нові технології у 

викладанні іноземних мов», «Методика навчання іноземних мов для 

спеціальних цілей», «Тестування та оцінювання під час вивчення іноземних 

мов для спеціальних цілей») складових.  
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Важливою складовою підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих є педагогічна практика, яка 

проходить в осередках освіти дорослих: на курсах іноземних мов, в будинках 

культури, в умовах корпоративного навчання, в літніх мовних школах тощо. 

Заключним етапом підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до 

професійної діяльності в системі освіти дорослих є виконання науково-

дослідницької роботи з лінгвістики, методики навчання іноземних мов або 

психолінгвістики.  

Під час професійної підготовки майбутніх викладачів використовуються 

як традиційні (лекція, методи роботи з книгою, індуктивний метод, 

драматизація тощо) так і інноваційні методи навчання (проєктна робота, 

використання мнемотехнік, змішане навчання, модель перевернутого класу, 

метод «станції завдань», метод «case study» тощо). 

4. У дисертації проведено компаративний аналіз систем підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти 

дорослих в Польщі та в Україні за такими показниками: нормативно-правове 

забезпечення; організаційне забезпечення; змістове наповнення; методичне 

забезпечення; практична та науково-дослідна підготовка.  

На основі порівняльного аналізу визначено можливості використання 

педагогічно цінних ідей та польського досвіду для удосконалення змісту вищої 

освіти в Україні на загальнодержавному рівні (розробити Стандарт підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов, врахувати необхідність розвитку 

компетентностей з навчання іноземних мов дорослих), рівні закладів вищої 

освіти (розширити міжнародну співпрацю, впровадити в ОП підготовки 

майбутніх викладачів іноземних мов дисципліни з основ навчання дорослих), 

рівні діяльності кафедр (опанувати педагогічно цінний досвід зарубіжних країн 

світу з підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної 

діяльності в системі освіти дорослих, впроваджувати інноваційні методи 
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навчання іноземних мов, заохочувати здобувачів освіти до складання 

міжнародних іспитів з іноземних мов). 

Серед перспективної тематики подальших досліджень проблеми 

визначено: порівняльний аналіз змісту, форм, методів і засобів підготовки 

викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі освіти дорослих 

у закладах післядипломної освіти Польщі та України; становлення й розвиток 

питань підготовки майбутніх викладачів іноземних мов до професійної діяльності 

в системі освіти дорослих Польщі на різних історичних етапах; особливості 

підготовки викладачів іноземних мов до професійної діяльності в системі 

освіти дорослих у країнах Західної Європи, Північної Америки та Далекого Сходу. 
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Додаток А 

Зміст програм навчання в школах для дорослих Польщі 

 

Nova Centrum Edukacyine 

Зміст програми навчання у початковій школі для дорослих 
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Зміст програми навчання у середній школі для дорослих 
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Nova Centrum Edukacyine 

Зміст програми навчання в поліцеальній школі 
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Спеціальність «Технік логістики» 
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Курси підготовки до складання заочних іспитів 
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Програма підготовки до складання іспиту на атестат зрілості з англійської мови 
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Зміст програми навчання на річних курсах для дорослих 

Спеціальність «Секретар в медичній установі» 

 

Спеціальність «Фітнес-інструктор» 
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