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Визначення актуальності проблеми. Сучасна української вища освіта має 

змогу розробляти стратегії професійної підготовки магістра філолога за 

рахунок вивчення досвіду європейських університетів у цій галузі без втрати 



унікальності вітчизняної академічної культури. Цьому сприяє входження 

України у світовий освітній простір, можливість вивчення особливостей 

навчального процесу провідних європейських університетів. Українська 

вища школа змінюється також і через активне впровадження Закону «Про 

вищу освіту», у якому висуваються нові вимоги до викладача університетів. 

Саме викладач, як учасник освітнього процесу, повинен “постійно 

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний 

рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми 

відповідної спеціальності”[3]. Характерною ознакою навчального процесу у 

ВНЗ України є інноваційність, впровадження у навчальний процес нових 

освітніх технологій, нових методик, які здатні сприяти формуванню 

професійних компетенцій викладача, та підвищити якість навчання загалом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій надає змогу виокремити головні 

напрямки вивчення процесу підготовки філолога у вищих навчальних 

закладах: розкрито технологічний підхід до професійної діяльності майбутніх 

вчителів (С. Сисоєва); виділено особливості формування професійної 

компетентності (І. Зимняя, С. Сисоєва, А. Мартинюк), іншомовної 

комунікативної компетенції у майбутніх вчителів-мовників (В. Назарова, О. 

Семеног); особливості підготовки вчителів у зарубіжних країнах (Н. 

Абашкіна, В. Базуріна, Ю. Кіщенко, Л. Пуховська, А. Сбруєва); 

впровадження інноваційних стратегій (Т. Волоковська, І. Дичківська, Т. 

Коляда, Т. Кошманова, І. Підласий). Зазначені дослідження розкривають, 

перш за все, процес підготовки філолога у вищих закладах України на 

першому (бакалаврському) рівні. Проблеми дидактичної підготовки 

магістрів-філологів, висвітлені недостатньо.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз проблем дидактичної 

підготовки магістрів-філологів, які виникають через впровадження 

інноваційних технологій та компетентнісного підходу в університетах 



України та Польщі; висвітлення результатів емпіричного дослідження, 

проведеного у 2014/15 рр. у Вроцлавському, Львівському та Ягеллонському 

університетах.  

Виклад основного матеріалу. У сучасній вищій школі, за умови створення 

суб’єкт-суб’єктних стосунків на заняттях, важливим, на наш погляд, є 

ознайомлення магістрантів з особливостями нових технологій. Саме 

теоретичне обґрунтування інновацій у навчальному процесі, допомагає 

студентам зрозуміти механізм дії конкретних методик, методів, прийомів 

сприятиме підняттю їхньої мотивації й до формування компетенцій 

майбутнього викладача. Знання теоретичних основ педагогічних технологій 

повинно забезпечити у магістрантів формування педагогічного мислення, яке 

дозволить їм успішно конструювати навчально-виховний процес у різних 

типах ВНЗ. Оскільки в освіті співіснують дві стратегії – традиційна та 

інноваційна, майбутні викладачі повинні бути готовими до інноваційної 

діяльності, тобто знаходитися у такому особистісному стані, який 

“передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до 

професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами 

досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії”[2, 277]. 

Польські педагоги також зауважують на необхідності змін в освітній 

стратегії та визначають головні причини цих змін: освіту потрібно наблизити 

до реального життя; школа повинна слугувати саморозвиткові й 

самореалізації; навчання повинно бути привабливим; демократизація освіти; 

гнучкість системи освіти та ї саморегуляція [7, 162]. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти України характеризується ще й 

впровадженням компетентнісного підходу до підготовки магістрів філології, 

тобто підготовки компетентних фахівців, які не лише набувають знання, 

формують вміння та навички певного рівня, але й здатні до реалізації їх у 

своїй професійній діяльності. Погоджуємося з думкою дослідника про те, що 

компетенцію потрібно сприймати як діяльність, “здатність робити добре, 



щось потрібне”, а не пов’язувати її лише з “обізнаністю, поліпшувати, 

поглиблювати, поширювати те, що робили досі” [1, 3]. 

Аналізуючи проблеми компетентнісного підходу в освіті, польські 

науковці зазначають розбіжність понять “кваліфікація” і “компетентність”, а 

також рівня сформованості компетенцій, оскільки можна мати диплом і 

відповідну кваліфікацію, а професійні компетенції не будуть сформовані на 

належному рівні [6, 301-303]. Ми погоджуємося з дослідниками щодо вимог, 

які належить враховувати при виділенні конкретної професійної компетенції, 

а також відповідальності педагога за її сформованість при виконанні певних 

завдань. До професійних компетенцій педагога дослідники віднесли гідні 

наукові знання, вміння, орієнтація на цінності, стиль стосунків з людьми, 

загальну культуру і здатність реалізувати свій творчий потенціал [6, 306-307]. 

Безумовно, одним з найважливіших завдань викладача є підготовка до 

майбутньої професійної діяльності й життя особистість, яка “уміє знаходити 

й опрацьовувати необхідну інформацію та засвоювати її у вигляді нових 

знань, тобто формувати інформаційну компетенцію, що стає неможливим без 

наявних у студентів знань і умінь зі структурування отриманої інформації й 

приведення її в певну систему знань” [4, 127]. 

 Спробуємо, спираючись на дані педагогічного експерименту, який 

було проведено у 2014/15 рр. у Вроцлавському, Львівському та 

Ягеллонському університетах, проаналізувати особливості дидактичної 

підготовки магістрантів-філологів. Методом анкетування (емпіричне 

дослідження) було опитано 330 студентів, які навчаються на рівні магістра в 

окремих Інститутах філологічного факультету Вроцлавського університету 

(польської, англійської, романської, германської, слов’янської філології, 

класичних, середземноморських та орієнтальних студій). В експерименті 

також взяло участь магістранти філологічного факультету (українського, 

російського, слов’янського відділень) і факультету іноземних мов 

(англійська, німецька, французька, іспанська, класична філологія) ЛНУ імені 



Івана Франка. Згодом до експерименту долучилися й магістранти 

Ягеллонського університету з Інститутів англійської, романської, 

германської, класичної, слов’янської філології та Інституту 

східнослов’янських мов. Аналіз даних анонімного опитування респондентів 

за допомогою методів статистичної обробки результатів сприяв заповненню 

прогалин емпіричного дослідження у дидактичній підготовці магістрів-

філологів у вказаних університетах. 

 У процесі опитування респондентів ми з’ясували, що магістрантам 

значній мірі відомі інноваційні технології. Найбільш обізнані магістранти з 

інтерактивних технологій навчання у Львівському – 93,63%, у 

Вроцлавському – 77,77% та у Ягеллонському – 88, 42% університетах (див. 

рисунок 1). Магістранти активно виділили і комп’ютерні технології, за 

допомогою яких створюють презентації, оформляють проекти, виконують 

індивідуальні завдання, відбувається тестовий (проміжний) контроль знань 

тощо. Комп’ютерні технології визначили 61,05% магістрантів-філологів 

Ягеллонського університету, 62,72% – Львівського та 55,45% – 

Вроцлавського університетів. Респонденти приділили увагу й дистанційному 

навчанню. Дистанційне навчання (ДО) як форма навчання відома 38,94% з 

опитаних магістрантів у Ягеллонському університеті, значно менше – 21,81% 

у Львівському, 12,17% – у Вроцлавському університетах (див. рисунок 1). 

Логічним було би з’ясувати, чи вважають магістранти, що впровадження 

інноваційних освітніх технологій у навчальний процес сприяє формуванню 

професійних компетенцій філолога. Повністю згідні з цим твердженням 

67,36% магістрантів Ягеллонського університету, 67,27% – Львівського, 

55,45% – Вроцлавського університету. Лише 9,47% серед опитаних філологів 

Ягеллонського, 11,81% – Львівського та 17,27% Вроцлавського університетів 

повністю не згідні з впливом інноваційних технологій на процес 

професійного становлення філолога. 

 



. 

Рисунок 1. Впровадження інноваційних технологій у вищій школі. 

Умовні позначення: 

1: Львівський університет 

2: Вроцлавський університет  

3: Ягеллонський університет 

  Більшість з опитаних магістрантів Львівського – 56,36% та 

Вроцлавського –51,81% університетів, лише третина з опитаних – 31,54% 

студентів Ягеллонського університету вважають, що у процесі підготовки 

магістра-філолога потрібно зробити перехід від традиційних, інформативних, 

монологічних методів і форм навчання до діалогічних. 

 Також впевнені у необхідності комп’ютеризації і технологізації 

навчання у вищій школі, що у подальшому призведе до покращення 

навчального процесу загалом, 54,73% опитаних магістрантів Ягеллонського, 

54,54% – Львівського та 43,63% – Вроцлавського університетів. 

 Результати дослідження дозволили побачити, що лише 13,68% 

Ягеллонського, 25,45% магістрантів Львівського, 32,72% Вроцлавського 



університетів вважають, що сучасна вища школа готова до цілеспрямованого 

впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання. Проте, 

більшість опитаних не змогла визначитись з відповіддю на це питання. Такий 

самий відсоток опитаних магістрантів Ягеллонського університету (13,68%), 

а також 16,36% – Львівського та 20% – Вроцлавського університетів вважає, 

що вища школа не готова до кардинальних змін. Безумовно, у викладача-

новатора повинно бути позитивне ставлення до інновацій в освіті. 

Впровадження інноваційних технологій на заняттях у вищій школі можливо 

лише за умови, коли сам викладач мотивований до таких змін, спроможний 

залучити до свого дидактичного арсеналу нові методики викладання 

навчальної дисципліни.  

 Опитані магістранти також вказують на малу обізнаність зі 

структурою та механізмами дії нових методик. В анкетах акцентовано увагу 

на повну або часткову відсутність на заняттях з мови за фахом тренінгових 

технологій, які б сприяли розвиткові комунікаційних компетенцій філолога, 

недостатнє впровадження методик з розвитку креативності майбутнього 

викладача-філолога. Результати експерименту надали змогу побачити і певні 

протиріччя, причиною яких є недостатня обізнаність зі специфікою 

інноваційних технологій у вишах. Більшість з опитаних магістрантів – 

59,74% – вказало на активне впровадження інтерактивних технологій на 

заняттях. Групова форма організації взаємодії відома 90,90% магістрантам 

філології у Львівському, 87,27% – у Вроцлавському та 98,94% – у 

Ягеллонському університетах, що надає підстави стверджувати, що 92,06% 

від усіх опитаних студентів ознайомлені з груповою взаємодією на заняттях. 

В анкетах ми побачили знання студентами ще однієї форми міжособистісної 

взаємодії – кооперативного учіння, проте її відмітило 20,05% опитаних. 

Можемо стверджувати, що загалом магістрантам добре знайомі й 

інтерактивні методи, оскільки більшість респондентів серед методів, які 

активізують до навчання, називають дискусії, дебати, мозкову атаку. Також 

найчастіше магістранти обирають дискусії, “кейс метод”, рольові ігри, бліц 



ігри, проекти як методи, що мотивують їх до оволодіння спеціалізацією. 

Вважаємо, що кількість студентів, яка підтверджує впровадження 

інтерактивних технологій як інновації у вищій школі, була би більшою, якби 

магістрантів ознайомлювали на заняттях з теоретичною складовою 

технології, груповою взаємодією як її основою для організації 

взаємонавчання студентів, її методами, прийомами тощо.  

 Отримані у процесі експерименту дані надають змогу побачити 

серйозне ставлення майбутніх фахівців-філологів до тих інновацій, які 

потрібно зробити у вищій школі. Вони активно сприймають нові методики 

викладання фахових дисциплін, мотивовані до вивчення інтерактивних 

методик, дистанційного навчання, комп’ютерних технологій. Відповідно, 

опитування респондентів в Україні і Польщі допомогло побачити, що 

магістранти непевні щодо зміни освітніх стратегій у вищій школі. Вважаємо, 

що побоювання майбутніх магістрів-філологів виправдані через відсутність: 

 повної інформації про якісні зміни рівня підготовки фахівця за 

допомогою нових технологій; 

 теоретичних знань про дидактичні особливості інновацій та 

механізми впровадження у навчальний процес; 

 даних щодо зміни змісту підготовки філологів; 

 практичних вмінь та навичок до впровадження інновацій; 

 особистісного мотиву щодо підвищення власної майстерності, 

розвитку креативності тощо. 

Компетентнісний підхід в освіті вимагає від викладача ознайомлювати 

магістрантів з основними вміннями та навичками, необхідними для 

конкретної кваліфікації спеціаліста. В анкетах було виділено провідні 

загальнокультурні і загально професійні компетенції та запропоновано 

магістрантам-філологам підкреслити важливі, на їхній розсуд. Серед 

загальнокультурних компетенцій вони мали змогу відмітити: здатність 

удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та загальнокультурний 



рівень; здатність до самостійного оволодіння новими методами 

дослідження, до змін наукового та науково-виробничого профілю своєї 

професійної діяльності; володіння мовою за фахом та іноземними мовами як 

засобом ділового спілкування; здатність проявляти ініціативу, нести 

відповідальність за власне рішення; здатність самостійно здобувати за 

допомогою інформаційних технологій і використовувати у практичній 

діяльності нові знання й уміння; здатність породжувати нові ідеї 

(креативність), адаптуватися до нових ситуацій, оцінювати накопичений 

досвід, аналізувати свої можливості. До загально професійних компетенцій 

було віднесено ще чотири: демонстрація знань сучасної наукової парадигми 

в галузі філології і динаміки її розвитку; демонстрація системи 

методологічних принципів і методичних прийомів філологічного 

дослідження; володіння комунікативними стратегіями й тактиками, 

риторичними, стилістичними та мовними нормами й прийомами, 

прийнятими у різних галузях комунікації; вміння адекватно використовувати 

їх при розв’язанні професійних завдань. 

 Більшість з опитаних магістрантів Львівського університету 

(90,90% ) вважає, що філологи повинні мати сформованою здатність володіти 

мовою за фахом та іноземними мовами як засобом ділового спілкування. 

Серед опитаних магістрантів Вроцлавського університету цю компетенцію 

обрали 85,45%, Ягеллонського – 72, 63%. Магістранти активно відмічають 

ще й здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний та 

загальнокультурний рівень: 87,36% – Ягеллонського, 87,27% – Львівського, 

80,90% – Вроцлавського університетів. Третю позицію займає компетенція 

володіння комунікативними стратегіями й тактиками, риторичними, 

стилістичними та мовними нормами й прийомами, прийнятими у різних 

галузях комунікації. Її обрали 85,45%  магістрантів Львівського, 78,18% – 

Вроцлавського та 76,84% – Ягеллонського університетів. Майже однаково 

відмічають філологи здатність проявляти ініціативу, нести відповідальність 



за власне рішення – 72,72% – у Львівському, 70,52% – Ягеллонському та 70% 

– Вроцлавському університетах.  

 Магістранти Ягеллонського університету (82,10%) на другу 

позицію поставили здатність породжувати нові ідеї (креативність), 

адаптуватися до нових ситуацій, оцінювати накопичений досвід, аналізувати 

свої можливості. У Вроцлавському університеті до них приєдналося 78,18% 

та 74,54% Львівському університетах. Респонденти опитаних університетів 

також перевагу надали ще компетенції самостійно оволодівати вміннями, які 

можна буде здобути за допомогою ІТ та використовувати їх у своїй 

подальшій філологічній діяльності: 73,63% – Львівського; 62,52% – 

Ягеллонського; 55,45% – Вроцлавського університетів. 

 Розглянемо за допомогою гістограми особливості 

компетентнісного підходу у процесі підготовки магістрів-філологів 

Вроцлавського, Львівського та Ягеллонського університетів (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Формування компетенцій у магістрів-філологів 



Як бачимо, усі опитані магістранти з розумінням віднеслися до 

необхідності формування професійних умінь та навичок для подальшої 

практичної діяльності. На першому місці серед виділених магістрантами 

компетенцій опинилася здатність удосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний та загальнокультурний рівень – 85,07%; на другому – вміння 

володіти мовою за фахом та іноземними мовами як засобом ділового 

спілкування – 83,49%; на третьому – 80,31% – володіння комунікативними 

стратегіями й тактиками, риторичними, стилістичними та мовними нормами 

й прийомами на високому рівні.  

Менша частина магістрантів надали переваги компетенціям, 

формування яких необхідне філологу-науковцю, оскільки сприяє 

самостійному оволодінню новими методами дослідження, засвоєнню знань 

сучасної наукової парадигми у галузі філології (40,31%) через систему 

методологічних принципів і методичних прийомів філологічного 

дослідження (39, 04%). 

Висновки. Отже, в навчальних процесах провідних університетів України і 

Польщі сьогодні відбуваються суттєві зміни. Ці зміни здатні ініціювати і самі 

студенти, які знаходяться у центрі процесу підготовки. Дані проведеного 

експерименту надають змогу стверджувати, що магістранти-філологи готові 

до впровадження сучасних технологій у навчальний процес, що прискорить 

перехід від традиційної вищої школи до інноваційної. Вважаємо, що саме від 

майбутніх фахівців залежить, які провідні професійні компетенції та на 

якому рівні будуть сформовані при виконанні програми бакалавра/ліценціата, 

магістра. Підготовка магістра філології за інноваційною освітньою 

стратегією сприятиме розвиткові його особистісних інтелектуальних 

можливостей та формуванню загальнокультурних та професійних 

компетенцій. Оскільки магістранти з розумінням поставилися до змін, які 

можуть відбутися у навчальному процесі університетів з впровадженням 

інноваційних стратегій у підготовці філологів, викладачі вищої школи не 



можуть стояти осторонь. Їхнім першочерговим завданням є створення умов 

для теоретичного ознайомлення та практичної підготовки магістрантів до 

запровадження інноваційних технологій у навчальний процес університетів. 
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Halyna Pyatakova 

THE PROBLEM OF DIDACTIC PREPARATION OF THE MASTERS OF 

PHILOLOGY IN THE UKRAINIAN AND POLISH UNIVERSITIES 

(ACCORDING TO PEDAGOGICAL EXPERIMENT) 

During the period of the reformation of education it is assumed that the most positive results 

were gained when the students were active and in case there is made subject-subject teaching. 



According to this in the modern high school the most important thing to acquaint the 

Masters of Philology with the peculiarities of the new teaching techniques.  

The results of the  empiric experiment that was conducted in 2014-2015   in Lviv 

National University of Ivan Franko, the University of Wrocław, the Jagiellonian university, 

gave a reason to claim that future professional philologists to have serious attitude towards 

such innovations in high school. The Masters of Philology actively participate in new 

methods of teaching professional subjects, they are good aware about interactive methods, 

distance education and computer technologies. The knowledge of theoretical basis of the 

pedagogical technologies stimulates the Masters of Philology to develop formulating 

professional competences and pedagogical thinking, which helps them built perfectly 

educational process in different types of universities.  

Key-words: the innovation, the pedagogical technology, computer technologies, the 
distance education, interactive teaching, preparation of the Masters of Philology, professional 
competence. 
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