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ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ МОВНИКІВ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
 

Створення системи профільного навчання є одним з положень міжнародних стандартів. У статті розглянуто 

проблеми та перспективи профілюючого навчання. Запропоновано огляд нової Концепції профільного навчання в 

профільній школі. Представлено інформацію щодо важливих напрямів диференціації змісту навчання в шкільній 

освіті. Розглянуто питання якості організації профільного навчання та рейтингових оцінок.  Коротко 

охарактеризовано найбільш усталені моделі. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо підготовки 

майбутніх учителів-мовників у зв’язку із модернізацією освіти в Україні. Визначено вимоги до змісту професійної 

підготовки. Здійснений аналіз основних якостей майбутнього фахівця. Наголошено на необхідності впровадження 

профільної підготовки в сучасний освітній процес. 
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«Ніщо велике ніколи не було досягнуто без 

ентузіазму» 

(Р.Емерсон). 

«Виживає не сильніший і не розумніший, а той, 

хто найкраще реагує на зміни, що відбуваються» 

(Гордон Драйден). 

 

Постановка проблеми Питання профільного 

навчання в традиційному понятті пов’язане з 

широким спектором організаційних змін. В 

першу чергу, – це стосується особи вчителя, його 

готовності до роботи в нових умовах.  

Оскільки більшість вчителів-мовників вважає 

профільне навчання одним із шляхів 

реформування школи, тож спробуємо переконати 

іншу, що негативно сприймає дану ідею.  

Іншими словами, сьогодення вимагає зміщення 

акцентів в освіті з розширення теоретичних знань 

про педагогічну взаємодію на розвиток професійної 

майстерності тих, хто буде її здійснювати у сучасній 

українській школі, готуючи нове молоде покоління 

до життя в суспільстві.  

Профільне навчання є одним із ключових 

напрямів модернізації та удосконалення 

системи освіти нашої держави й передбачає 

реальне й планомірне оновлення школи 

старшого ступеня і має найбільшою мірою 

враховувати інтереси, нахили і здібності, 

можливості  кожного учня, у тому числі з 

особливими освітніми потребами, у контексті 

соціального та професійного самовизначення і 

відповідності вимогам сучасного ринку праці.  

Такий підхід до організації освіти 

старшокласників не лише найповніше реалізує 

принцип особистісно-орієнтованого навчання, а 

й дає змогу створити найоптимальніші умови для 

їхнього професійного самовизначення та 

подальшої самореалізації (Див. Про 

затвердження Концепції профільного навчання у 

старшій школі: Закон України «Про освіту»; 

Закон України «Про загальну середню освіту»; 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року, затверджену Указом 

Президента України від 25.06.2013 № 344; Указ 

Президента України «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні» від 30.09.2010 № 926; Державну 

національну програму «Освіта: Україна ХХІ 

століття»;  Національну доктрину розвитку 

освіти; Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти) [3].  

Актуальність та доцільність дослідження 
На сьогоднішній день профільне навчання є 

«одним із ключових напрямів модернізації та 

удосконалення системи освіти нашої держави», 

що  «передбачає реальне й планомірне 

оновлення школи старшого ступеня» [4].  

Оскільки сучасна загальноосвітня установа 

виступає не лише базовою інституцією освіти, а й 

соціально-педагогічним центром формування 

свідомого вибору професії, тож «має найбільшою 

мірою враховувати інтереси, нахили і здібності, 

можливості  кожного учня, у тому числі з 

особливими освітніми потребами, у контексті 

соціального та професійного самовизначення і 

відповідності вимогам сучасного ринку праці.  

Такий підхід до організації освіти 

старшокласників не лише найповніше реалізує 
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принцип особистісно-орієнтованого навчання, а й 

дає змогу створити найоптимальніші умови для 

їхнього професійного самовизначення та 

подальшої самореалізації» (Див. Наказ 

Міністерства освіти та науки України від 

21.10.2013 р. № 1456 про затвердження Концепції 

профільного навчання у старшій школі) [4].  

Зважаючи на те, що а ні зміст, а ні 

запропоновані методи профорієнтаційної 

роботи в школі на сьогодні не задовольняють 

основної мети – формування у 

старшокласників готовності до професійного 

визначення, це робить наше питання 

актуальним і таким, що потребує негайного 

вирішення. Адже ще донедавна вибір 

майбутньої професії в більшості з них 

ґрунтувався на впливі медіа-засобів, рекламних 

компаній, рекомендаціях батьків, друзів, аж 

ніяк вчителів, які працюють у класах з 

профільним навчанням. 

Оскільки головною перешкодою для 

успішного розвитку профорієнтації була і 

залишається низька підготовка педагогічних 

кадрів, тож, спробуємо знайти ті форми та 

методи роботи, що стали б для них 

визначальними. Адже щоб бути майстром своєї 

справи, необхідно мати свій стиль, унікальний 

професійний підхід та нестандартне мислення. 

Формування такого фахівця можливе за умов 

використання методів, прийомів і форм 

організації навчально-виховного процесу, що 

відповідають вимогам часу. До них віднесемо 

інтерактивні технології, спрямовані на постійний 

творчий пошук, активізацію пізнавальної 

діяльності суб’єктів навчальної діяльності 

шляхом активної взаємодії педагога і вихованців. 

Недарма, «Найважливішим явищем у школі, 

найбільш повчальним предметом для 

спостереження, найбільш живим прикладом 

для учня є сам учитель. Він – втілений метод 

навчання, саме втілення принципу навчання і 

виховання. Його особистість завойовує йому 

повагу, вплив, силу» (А. Дістервєг). 

Об’єкт дослідження –  процес профільної 

підготовки учителів-мовників на сучасному 

етапі реформування середньої школи. 

Предмет дослідження – особливості 

профільної підготовки майбутніх вчителів-

мовників у зв’язку із модернізацією 

загальноосвітнього закладу. 

Мета дослідження підвищення якості 

профілізації старшокласників, розробка 

організаційно-методичних засад (педагогічні 

стратегії) профільної підготовки учителів-мовників 

для спеціалізованих (профільних) класів, що 

відповідали б загальному реформуванню середньої 

освіти в Україні та дозволили учню ефективно 

діяти поза межами школи.  

 «У старших класах дитина все одно обирає 

свій профіль. Вона витрачає час на курси і 

репетиторів, пропускаючи інші предмети, замість 

того, щоб у школі вивчати профільні дисципліни 

на необхідному рівні» (Лілія Гриневич). 

У зв’язку із недостатньо сформованою 

теорією та методологією профільного навчання 

в загальноосвітній школі, сприяти 

найшвидшому його регулюванню. 

Йдеться про диференціацію навчального 

змісту, що потребує «впровадження  ідеї 

людиноцентризму в освіту й навчання, а отже 

й вдосконалення  системи  освітнього  процесу, 

модернізації  змісту  освіти,  пошуку  та 

впровадження нових форм та методів організа

ції навчання  дітей» [2, с.31].  

Аналіз актуальних досліджень Оскільки 

однією з ключових проблем в процесі підготовки 

вчителів-мовників у ВНЗ є набуття ними 

методичного досвіду щодо урізноманітнення 

видів робіт основної та профільної школи, у 

зв’язку з чим усі наші зусилля спрямуємо на 

організацію та корекцію їхньої методичної 

підготовки, що висвітлено у працях вітчизняних 

та зарубіжних науковців: А.Авраменко, 

Т.Асланова, Л.Байбо-родова, Л.Байкова, І.Бех, 

Р.Гуревич, В.Журав-льова, Е.Заредінова, 

І.Кобзарева, Т.Лаврикова, О.Леонтьєва, 

О.Матвієнко, М.Подберезського, В.Семиченко, 

Р.Селмана, О.Стауфорда, М.Фландерса та ін.  

Як відомо, досвід набутий в процесі навчання 

в школі та ВНЗ, не призводить до виявлення 

виробленого змісту методичних об’єктів і тих 

індивідуальних смислів, якими наділяє ці об’єкти 

студент. Зазвичай вони формуються стихійно.  

Оскільки одним із завдань профорієнтації 

освіти – є допомога старшокласникам у виборі 

їх майбутнього фаху, тож, у відповідності з цим, 

сконцентруємо нашу увагу за наступними 

напрямками, що передбачають наявність 

індивідуального, диференційованого підходу, 

набуття доступних знань до вибору профілю 

навчання: методології, систематизації підходів, 

дидактиці профільного навчання, теорії та 

мотивації вибору майбутньої професії, 

культурологічному аспекті до професійного 
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самовизначення, основах побудови загальної 

системи профорієнтації, що в різні періоди 

досліджувалися Є. Клімовим, І. Назімовим, Є. 

Павлютенковим, А. Сазоновим, В. Симоненком, 

Б. Федоришиним, М. Чистяковим, С. 

Чистяковою, В. Ярошенком та іншими. 

Виходячи з того, що професійне 

самовизначення – це багатоаспектний процес, 

тож, будемо розглядати його як систему завдань, 

які суспільство ставить перед особистістю на 

шляху до прийняття важливих рішень.  

У той час як одні науковці до структури 

профорієнтації пропонують включити 

профосвіту, профконсультацію та 

працевлаштування, інші –  зосереджують увагу 

на організаційно-функціональній, логіко-

змістовній, відтак, особистісно-управлінській 

підсистемі навчання. 

Очевидно, «коли впровадження 

профільного навчання набуває масового 

характеру на рівні держави, особливо гостро 

постає потреба у розробці сучасних 

теоретичних і методичних засад професійної 

підготовки майбутніх учителів» [1; c. 4-8].  

Не забуваймо, що «готовність педагогів до 

переходу на профільне навчання пов'язана з 

підготовкою і підвищенням кваліфікації 

педагогічних кадрів для профільної школи» [4]. 

Оскільки місце ВНЗ в цьому питанні 

визначальне. Головною його функцією поряд з 

фаховою педагогічною підготовкою 

вважатимемо формування світоглядних 

орієнтацій, гуманістичних цінностей, розуміння 

місця та ролі особи педагога в суспільстві.  

У зв’язку з чим, для майбутнього вчителя-

мовника надто важливо «осмислити систему 

філологічної підготовки, роль кожної 

дисципліни у своєму професійному 

становленні» [8; с. 6]. Адже лише мобільність 

знань, гнучкість методів та критичність 

мислення по справжньому розкривають суть 

його компетентності.  

Педагог-мовник, як ніхто інший, повинен 

дбати про потреби своїх вихованців. Тож з 

утвердженням особистісно-орієнтованого 

підходу в освіті, значну увагу має приділяти 

рівневій диференціації, що, в свою чергу, 

«передбачає розподіл учнів старшої 

загальноосвітньої школи за здібностями, 

показниками в яких є те, на скільки легко, 

ґрунтовно та швидко вони опановують цю 

діяльність», звертати увагу на 

«особистісний сенс 

навчання  як  чинник  розвитку індивідуальності 

дитини»,  що спрямований  на «екзистенційні 

потреби людини» (свободу  буття,  вільний  вибір 

життєвого  шляху,  світогляд,  самореалізацію, с

аморозвиток, самовизначення, творчість), відтак, 

сприяти самостійності і відповідальності; 

конкретизувати  кожен вид  її 

діяльності (пізнавальний, ціннісно-орієнтований, 

трудовий) [2, с.33].  

Разом з тим, особистість учителя мови 

повинна бути бездоганною як з огляду на теорію 

фахової підготовки, так і практичних умінь,  

умінь мобілізувати знання про мову в реальному 

житті, що в профільному навчанні 

старшокласників є не менш важливим моментом. 

Головне, виховувати індуктивне мислення.  

Іншими словами, однією із складових 

дослідницького потенціалу майбутнього педагога 

була і залишається педагогічна практика, що в 

спеціально створених умовах допомагає 

реалізувати творчі здібності, набуті студентами 

знання, уміння й навички, відтак, формувати 

професійно-значущі якості, готовність до 

інноваційної педагогічної діяльності.   

Оскільки сьогодні викладач-словесник має 

активно реагувати не лише на запити часу, а й 

на запити своїх учнів, демонструючи повсякчас 

професійне мовлення та норми мовленнєвої 

поведінки, такий метод роботи будемо вважати 

найбільш прийнятним, адже дає можливість 

перейти одразу від теорії до практичних дій: 

- створення умов для врахування й розвитку 

навчально-пізнавальних і професійних 

інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів 

старшої школи в процесі їхньої 

загальноосвітньої підготовки; 

- забезпечення наступності між загальною 

середньою та професійною освітою, 

можливості отримати професію; як свідчить 

досвід, найбільш вдалою є модель організації 

профільного навчання, за якої загальноосвітній 

навчальний заклад має партнерські стосунки з 

професійно-технічним або вищим навчальним 

закладом, чи, навіть, входить до його 

структури. (Про затвердження Концепції 

профільного навчання у старшій школі: Наказ 

МОН № 1456 від 21.10.13 року) [3]. 

- сприяння професійній орієнтації і 

самовизначенню старшокласників, соціалізації 

учнів незалежно від місця проживання, стану 

здоров’я тощо; 
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- здійснення психолого-педагогічної 

діагностики щодо визначення готовності до 

прийняття самостійних рішень, пов’язаних з 

професійним становленням; 

- сприяння у розвитку творчої самостійності, 

формуванні системи уявлень, ціннісних 

орієнтацій, дослідницьких умінь і навичок, які 

забезпечать випускнику школи можливість 

успішно самореалізуватися; 

- продовження всебічного розвитку учня як 

цілісної особистості,  його здібностей і 

обдарувань, його духовності й культури, 

формування громадянина України, здатного до 

свідомого суспільного вибору [4].  

Очевидно, «учитель, який хоче мати високі 

результати навчання, повинен знати стилі 

пізнання своїх учнів, покладати це в основу 

організації спільної діяльності педагога і 

школярів на уроці. Справжній педагог повинен 

працювати на майбутнє» (В. Сухомлинський). 

Оскільки серед проблем профільного 

навчання залишається методична підготовка 

вчителів у ВНЗ, тож з метою розширення 

попередньо-сформованого досвіду спробуємо 

долучити їх до нових видів методичної роботи: 

- діагностування інтересів учнів щодо 

майбутнього профіля; 

- визначення мовних компетентностей з 

огляду на обраний спецкурс; 

- вивчення психологічних та розумових 

особливостей учнів у класах мовного профілю; 

- встановлення переваг та недоліків 

відповідно профілюючого напрямку; 

- створення нової змістовно-цільової 

моделі навчання, що передбачає інтегрування 

міжпредметних зв’язків; 

- розробку власних тематичних планів; 

- планування проектної та дослідницької 

діяльності за обраним фахом, тощо. 

Слід пам’ятати, що без «розробки системи 

заходів мотивації, морального і матеріального 

стимулювання», не можна досягти значних 

успіхів, як у профільному навчанні, так і в 

системі освіти загалом [4]. 

А тому згідно з Концепцією профільного 

навчання у старшій школі «при організації 

підготовки вчителя слід посилатись на: 

- варіативність і особистісну орієнтацію 

освітнього процесу (проектування 

індивідуальних освітніх траєкторій); 

- практичну орієнтацію освітнього процесу 

з введенням інтерактивних, діяльнісних 

компонентів (освоєння проектно-

дослідницьких і комунікативних методів); 

- завершення профільного самовизначення 

старшокласників і формування здібностей і 

компетентностей, необхідних для продовження 

освіти у відповідній сфері професійної освіти; 

- проектування освітнього процесу, 

спрямованого на самовизначення і самореалізацію 

старшого школяра, а також самовизначення в 

профілюючій професійній сфері, розвитку 

професійних намірів та інтересів; 

- максимальну індивідуалізацію навчання, 

посилення творчого, самостійного початку в 

діяльності учнів, до розвитку їх дослідницької 

та проектної діяльності, організації соціальних 

практик, супроводу індивідуальних освітніх 

програм як обов'язкових компонентів 

навчального процесу; 

- організацію продуктивної взаємодії з 

усіма суб'єктами освітнього процесу на засадах 

кооперації, рівноправного співробітництва та 

співтворчості; 

організацію соціального партнерства, 

враховуватиме як освітні запити старшого 

школяра, так і запити регіонального ринку праці; 

- проектування освітнього середовища, що 

істотно розширює освітній простір за рахунок 

включення різноманітних соціокультурних 

факторів і соціокультурних інститутів, освітніх 

ресурсів; 

- здійснення професійної самоосвіти як 

джерела особистісного та професійного 

зростання на основі задоволення своїх потреб, 

інтересів, ціннісних установок, життєвих 

цінностей і планів» [4]. 

Цілком очевидно, що «нові вимоги до 

вчителя в умовах переходу до профільного 

навчання диктують необхідність подальшої 

модернізації педагогічної освіти та підвищення 

кваліфікації діючих педагогічних кадрів» [4].  

Іншими словами, з метою досягнення 

необхідного кваліфікованого рівня працівникам 

профільних класів, як і молодим вчителям 

«школи молодого вчителя» потрібно приймати 

участь не лише в метод об’єднаннях школи, 

району області, міста. «Для забезпечення 

необхідного рівня професійної підготовки» «всім 

учителям, які виявили бажання працювати в 

профільній школі», слід «пройти підвищення 

кваліфікації при обласних інститутах 

післядипломної педагогічної освіти та отримати 

відповідне свідоцтво (посвідчення, сертифікат). 
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Відтак, «на базі ВНЗ педагогічного спрямування» 

«в рамках підготовки за спеціальностями та 

напрямами педагогічної освіти ввести необхідні 

спеціалізації та магістерські програми з 

урахуванням потреб профільної школи» [4].  

Висновки. Оскільки в новому освітньому 

середовищі важливо продуктивно організувати 

взаємодію у напрямку профільного навчання. 

Тож усі наші зусилля спрямуємо на те, щоб під-

вищити кваліфікацію майбутніх вчителів-мов-

ників профільної школи, що по при  високий 

рівень кваліфікації та компетентності не завжди 

виявляють бажання розв’язувати задачі старшої 

школи щодо засвоєння інноваційних ролей та 

принципів професійної діяльності учнів.  

Якщо практика та різні форми методичної 

роботи здатні реформувати цей процес, то 

«упровадження рейтингової оцінки» дасть 

змогу: «забезпечити департаменти освіти та 

науки, відділи (управління) освіти, методичні 

кабінети (науково-методичні центри), 

громадськість інформацією про стан та 

динаміку розвитку системи профільного 

навчання»; надасть можливість приймати 

«адекватні управлінські рішення щодо 

вдосконалення системи управління якістю 

освіти»; «корегувати плани та тематику 

заходів, спрямованих на підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів із 

актуальних питань організації профільного 

навчання; інформувати педагогічні колективи, 

адміністрації навчальних закладів, 

громадськість про стан організації профільного 

навчання» в цілому [5, с.54-55].   
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ПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Создание системы профильного обучения является одним из положений международных стандартов. В статье 

рассмотрены проблемы и перспективы профилирующего обучения. Предложено обзор новой Концепции профильного 

обучения в профильной школе. Представлена информация по важных направлений дифференциации содержания 

обучения в школьном образовании. Рассмотрены вопросы качества организации профильного обучения и 

рейтинговых оценок. Кратко охарактеризованы наиболее устоявшиеся модели. Разработаны научно-методические 

рекомендации по подготовке будущих учителей-языковедов в связи с модернизацией образования в Украине. 

Определены требования к содержанию профессиональной подготовки. Проведенный анализ основных качеств 

будущего специалиста. Отмечена необходимость внедрения профильной подготовки в современный 

образовательный процесс. 

Ключевые слова: профилирующе обучения; научно-методические рекомендации; учителя-словесности; 

модернизация образования. 

 

PROFESSIONAL TRAINING OF TEACHERS IN THE MODERN STAGE OF MIDTLE SCHOOL REFORM 

Creating a profile education system is one of the provisions of international standards. The article deals with the problems and 

prospects of profile education. The review of the new Concept of profile education in the profile school is offered. Information 

is provided on important areas of differentiation of the content of study in school education. The question of the quality of 

organization of profile education and rating assessments is considered. The most stable models are briefly described. Scientific 

and methodological recommendations for the preparation of future teachers-speakers in connection with the modernization of 

education in Ukraine have been developed. Requirements for the content of vocational training are defined. The analysis of the 

basic qualities of the future specialist has been carried out. The necessity of introducing specialized training into the modern 

educational process is emphasized. 

Key words: profile education; scientific and methodological recommendations; broadcasting teachers; modernization of education. 

 

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1456.doc
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=osdys_2017_1-2_7

